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Wprowadzenie

Tematyka pracy

Kiedy opowiadam różnym osobom o tematyce i uczestnikach moich 
badań, często słyszę w odpowiedzi: – To musi być straszna tragedia.  
– Nie ma większego kalectwa. – Współczuję takim ludziom. – Współ-
czuję ich rodzicom. – Wolałbym nie mieć ręki. – Nie wyobrażam so-
bie takiego życia. – Podziwiam ich. – Powinniśmy uczyć się od nich 
odwagi. 

Tego rodzaju wypowiedzi, zawierające w  sobie wyraźne oce-
ny i emocje, stanowią stały element życia bohaterów prezentowanej 
pracy, w  znacznym stopniu warunkując ich codzienne funkcjono-
wanie i  społeczne położenie. Niezależnie od intencji „widzących”1, 
którzy chcą w ten sposób wyrazić troskę, podziw lub współczucie, 
podobne przekonania – nie zaś wyłącznie fizyczna utrata wzroku – 
realnie kształtują życie osób niewidomych. Doświadczenie ślepoty 
nie sprowadza się bowiem do posługiwania się białą laską czy al-
fabetem Braille’a, korzystania z pomocy asystentów lub psów prze-
wodników czy też intensywnego używania pozostałych zmysłów. 
Niewidzenie oznacza także konieczność konfrontacji z uprzedzenia-
mi i stereotypami znacznej części „widzących”, którzy kojarzą oso-
by niewidome z bezradnością, cierpieniem, zagubieniem i całkowi-
tą zależnością od innych, traktując ich samodzielne działania – jak 
wyjście z domu, zrobienie zakupów czy podjęcie pracy – w katego-
riach bohaterstwa i niezwykłości.

1 W całej pracy stosuję cudzysłów dla kategorii „widzących”, ponieważ pochodzi 
ona bezpośrednio z wypowiedzi uczestników badań i odnosi się do ich sposobu 
porządkowania świata społecznego. Jednocześnie nie biorę w cudzysłów zwro-
tów typu: ludzie widzący, widząca koleżanka i tym podobne.
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Celem tej książki jest właśnie przybliżenie perspektywy osób 
niewidomych – w  szczególności niewidzących od urodzenia lub 
wczesnego dzieciństwa – jak również ukazanie kulturowych i spo-
łecznych uwarunkowań ich życia. Koncentruję się na charaktery-
stycznych doświadczeniach, dylematach i  praktykach przedstawi-
cieli tej grupy, przebiegu ich socjalizacji i  edukacji, trudnościach 
i  możliwościach w  zakresie mobilności, pracy czy relacji między-
ludzkich. Staram się określić, w  jaki sposób i w  jakim stopniu po-
znawcze ograniczenia osób niewidomych z jednej strony, z drugiej 
zaś postawy i oczekiwania „widzących” wpływają na ich codzienne 
interakcje i emocje, metody radzenia sobie z życiowymi wyzwania-
mi, a także poczucie własnej (nie)normalności i sprawczości.

Kierunek tych poszukiwań wyznaczają następujące pytania: Jak 
przebiega proces, w ramach którego osoby niewidzące od urodzenia 
lub wczesnego dzieciństwa odkrywają i tłumaczą sobie odmienność 
własnej sytuacji poznawczej i  społecznej? Jak uczą się przypisanej 
im roli „nienormalnych” i „niepełnosprawnych”? Jaki wpływ na ich 
rozwój ma długoletni pobyt w specjalnym ośrodku szkolno-wycho-
wawczym? Jak korzystają z zasobów ogólnie pojętej kultury wizual-
nej? Jak odnajdują się wśród norm i nakazów dotyczących dziedziny 
wyglądu? Jak zdobywają przydatne umiejętności oraz samodzielnie 
realizują codzienne zadania? Jak oceniają i wykorzystują środki pu-
blicznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych?

Jak zakładam, odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają uka-
zać faktyczne możliwości i ograniczenia osób niewidzących, ich co-
dzienne pragnienia, troski i zmagania, a także złożone relacje z „nor-
malsami” oraz przedstawicielami własnej, „napiętnowanej” grupy2. 
Tak sprecyzowane rozważania dotyczą z jednej strony pewnej wspól-
noty doświadczeń i życiowych warunków osób niewidomych, z dru-
giej zaś zarysowują spektrum ich indywidualnych postaw czy strate-
gii, różniących się w zależności od wielu czynników – wyznawanych 
wartości i  obieranych celów, zasobów społecznych i  materialnych, 

2 Kategorie „normalsów” i  „napiętnowanych” są zaczerpnięte z  pracy Ervinga 
Goffmana Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości (2005), stanowiącej istot-
ny punkt odniesienia dla prezentowanych dalej rozważań.



13WPROWADZENIE

praktycznych umiejętności. Równocześnie ambicją prezentowanej 
publikacji jest uzmysłowienie głównych podobieństw i  rozbieżno-
ści między osobami niewidzącymi oraz widzącymi, dokładniej 
zaś – między właściwymi im sposobami poznawania i porządkowa-
nia rzeczywistości, a także odnajdywania się i funkcjonowania w jej 
obrębie.

Badania etnograficzne wśród osób niewidomych

Książka stanowi prezentację wyników prowadzonych przeze mnie 
w latach 2011–2017 badań etnograficznych na temat życia osób nie-
widomych. Ich zasadniczymi uczestnikami były 22 osoby niewido-
me w wieku od 18 do 42 lat, w tym 20 osób, które utraciły wzrok 
niedługo po narodzinach lub w  pierwszych trzech latach dzieciń-
stwa. Uczestnicy wyrazili świadomą zgodę na udział w tym przed-
sięwzięciu, a także zostali dokładnie poinformowani o jego założe-
niach, metodach i celach.

Prowadząc omawiane badania, dążyłem do zachowania otwar-
tości zarówno wobec rozmówców, jak i stosowanych metod czy sy-
tuacji spotykanych w terenie. Ważnym efektem tych starań jest re-
alizacja – a zarazem praktyczna weryfikacja – postulatów etnografii 
opartej na współpracy (collaborative ethnography), wyrażanych przez 
Annę Wykę (1993) i Luke’a Erica Lassitera (2005). Zwolennicy tego 
podejścia zachęcają do uwzględniania głosu uczestników na każdym 
etapie badań – od formułowania wstępnych hipotez i pytań badaw-
czych, przez prezentację cząstkowych wyników, aż po lekturę i ocenę 
końcowego raportu, a także wspólne pisanie tekstów naukowych lub 
popularyzatorskich (Wyka 1993; Lassiter 2005). Jednym z wyrazów 
tak pojętej współpracy i zaangażowania są pisemne komentarze roz-
mówców, które zostały zamieszczone na końcu poszczególnych czę-
ści tej pracy oraz potraktowane jako jej integralne składniki.

Podstawowym źródłem danych były regularne, pogłębione 
i możliwie zróżnicowane spotkania z poszczególnymi uczestnikami, 
których natężenie i okoliczności zależały od etapu procesu badaw-
czego oraz stopnia zażyłości cechującej konkretne relacje. Do naj-
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ważniejszych form tych spotkań należały: rozmowy w mieszkaniach 
i kawiarniach; spacery; wzajemne udzielanie sobie noclegu i gościny, 
połączone ze wspólnym spędzaniem czasu; wakacyjne podróże – za-
równo jednodniowe wycieczki, jak i bardziej zorganizowane wyjaz-
dy; wspólne wykonywanie codziennych lub nagłych zadań.

Jednym z najważniejszych elementów pracy terenowej było reje-
strowanie rozmów z uczestnikami badań. Niekiedy ich nagranie sta-
nowiło główny cel danego spotkania, innym razem – jeden ze skład-
ników wspólnego spędzania czasu. Zróżnicowanie tych okoliczności 
pozwoliło nie tylko zebrać konkretne opowieści rozmówców, ale 
także uchwycić ich techniki i  trudności w  dziedzinie mobilności 
i orientacji przestrzennej czy też spontaniczne reakcje na spotykane 
wydarzenia. Co ważne, zdecydowana większość wypowiedzi cyto-
wanych w książce to zapis rejestrowanych rozmów badawczych; po-
zostałe cytaty pochodzą z mojej korespondencji z uczestnikami ba-
dań lub innymi osobami niewidzącymi.

Oprócz tego w okresie pracy terenowej nawiązałem kontakt z in-
nymi osobami niewidomymi i niedowidzącymi, w tym ociemniały-
mi w wieku dorosłym, a także ich widzącymi znajomymi, członkami 
rodzin oraz pracownikami instytucji wspierających. Część tych in-
terakcji wynikała bezpośrednio ze wspólnego spędzania czasu z za-
sadniczymi uczestnikami badań. Pozostałe znajomości były rezulta-
tem zarówno mojej samodzielnej, intensywnej, regularnej obecności 
w środowisku ludzi niewidomych, jak i przyjęcia trybu stałej uważ-
ności i gotowości badawczej. Tego rodzaju spotkania i rozmowy sta-
nowiły ważne źródło informacji na temat specyfiki życia osób nie-
widzących, a tym samym wzbogaciły zebrany materiał o dodatkowe 
obserwacje, utrwalone w postaci notatek terenowych.

Niepełnosprawność i ślepota – literatura przedmiotu

Realizacja badań etnograficznych dotyczących życia osób niewido-
mych jest w mojej ocenie uzasadniona z dwóch podstawowych po-
wodów. Pierwszy z nich wiąże się z wyraźną specyfiką poznawczej 
i społecznej sytuacji przedstawicieli tej grupy. Odnosi się to w szcze-
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gólności do osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzie-
ciństwa, które nie mają wspomnień, wyobrażeń czy schematów 
myślowych opartych na wrażeniach wizualnych, przez co odbiera-
ją i wykorzystują poszczególne elementy świata odmiennie niż lu-
dzie widzący czy nawet tracący wzrok w wieku dojrzałym (por. Hull 
2001). Różnice te dotyczą przede wszystkim doświadczenia własne-
go ciała oraz zarządzania jego wyglądem, rozpoznawania i klasyfi-
kowania innych ludzi, istot czy obiektów, odnajdywania i porusza-
nia się w przestrzeni, posługiwania się przedmiotami i narzędziami, 
a zatem tych dziedzin ludzkiego życia, które stanowią przedmiot za-
interesowania antropologii kulturowej (por. Burszta 1998: 13–34; 
Brocki 2011: 73–74).

Drugim uzasadnieniem podjęcia tych zagadnień jest niedobór 
tego rodzaju badań w obrębie polskiej etnologii i antropologii kultu-
rowej. Nieliczne prace empiryczne dotyczące bezpośrednio kwestii 
niepełnosprawności czy upośledzenia pojawiają się dopiero w ostat-
nich latach – przykładami są artykuły Aleksandry Rzepkowskiej 
(2013, 2014) odnoszące się do spektrum autyzmu i zespołu Asper-
gera, a także rozprawa doktorska Magdaleny Dunaj (2015) na temat 
kultury Głuchych. Zagadnienie upośledzenia umysłowego i  psy-
chicznego porusza w  pewnym stopniu praca Andrzeja Perzanow-
skiego (2009), dotycząca mechanizmów szeroko pojętej dewiacji. 
Powyższy zbiór publikacji można uzupełnić o badania koordynowa-
ne przez Hanę Červinkovą (2008), choć – w mojej ocenie – służyły 
one raczej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych niż po-
głębianiu naukowej wiedzy na ich temat.

O ile zatem rodzimi antropolodzy z powodzeniem opisują inne 
grupy zmarginalizowane lub zagrożone wykluczeniem z  powodu 
biedy, bezdomności czy odmienności od przyjętych norm społecz-
nych (por. Perzanowski 2009; Rakowski 2009; Kuźma 2015; Sur-
miak 2015), a także rozwijają teorie i terenowe eksploracje w obrębie 
antropologii medycznej (por. Penkala-Gawęcka 1983, 1988, 2006, 
2010; Piątkowski, Płonka-Syroka 2008; Rakowski 2013; Wierciński 
2015; Nowina-Sroczyńska, Lachota, Siemiński 2016), o tyle z reguły 
nie decydują się na badania empiryczne wśród osób niepełnospraw-
nych fizycznie czy intelektualnie. Tym samym można odnieść wraże-
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nie, że niejako z założenia powierzają analizę tych zjawisk przedsta-
wicielom psychologii i pedagogiki specjalnej, którzy coraz chętniej 
korzystają z jakościowych metod badań oraz kategorii wypracowa-
nych przez antropologię kulturową albo socjologię (por. Rzeźnicka-
-Krupa 2009; Belzyt 2012; Krzemińska 2012; Lindyberg 2012).

Problematyka niepełnosprawności jest z  kolei efektywnie eks-
plorowana na gruncie polskiej socjologii, której reprezentanci kon-
centrują się na społecznych, ekonomicznych i  instytucjonalnych 
wymiarach tego zjawiska. Do najważniejszych autorów należą: An-
tonina Ostrowska (1994, 2015) prowadząca rozległe badania na te-
mat stosunku do osób niepełnosprawnych w  polskim społeczeń-
stwie; Elżbieta Zakrzewska-Manterys (1995, 2003, 2010, 2015) 
podejmująca kwestię upośledzenia umysłowego, w tym jego społecz-
nych wyobrażeń i konsekwencji; Jakub Niedbalski (2013, 2017) pro-
wadzący wieloletnie badania jakościowe dotyczące upośledzonych 
umysłowo mieszkańców domów pomocy społecznej oraz ich rela-
cji z personelem, a także sportowej aktywności osób niepełnospraw-
nych fizycznie; Barbara Gąciarz (2007, 2014), Ewa Giermanowska 
(2007a, 2007b, 2012, 2015), Seweryn Rudnicki (2014) i Mariola Ra-
cław (2015), prezentujący bogate wyniki badań odnoszących się do 
funkcjonowania i efektywności publicznego systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych oraz ich możliwości i trudności na rynku pracy.

Anglojęzyczni badacze kulturowi i społeczni, którzy w taki czy 
inny sposób podejmują tematykę niepełnosprawności, z reguły in-
tegrują się pod szyldem odrębnej dyscypliny akademickiej – dis- 
ability studies. Jej celem jest wielowątkowa refleksja nad fizycznymi, 
politycznymi i społecznymi podstawami oraz konsekwencjami tego 
zjawiska, widzianymi zarówno w  skali globalnej lub krajowej, jak 
i z perspektywy jednostkowych doświadczeń czy trudności (Ingstad, 
Whyte 1995; Abberley 1996; Barnes 1996, 1999; Barton 1996; Oliver 
1996; Hedlund 2000; Casper, Talley 2005; Barnes, Mercer 2008). Co 
istotne, badacze z kręgu disability studies nie tylko analizują wybra-
ne procesy czy mechanizmy związane z tym zagadnieniem, ale tak-
że nierzadko dążą do stworzenia pozytywnej tożsamości i wspólnoty 
osób niepełnosprawnych, wyposażenia ich w narzędzia politycznej 
sprawczości oraz poprawienia jakości ich codziennego życia (Shake-
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speare 1993, 1996; Swain, French 2000; Barnes, Mercer 2006; Oliver 
2013; Malhotra, Rowe 2014). 

W kontekście badań na temat osób niewidomych istotnym źró-
dłem wiedzy są publikacje naukowe, literackie i popularyzatorskie, 
które odnoszą się bezpośrednio do kwestii ślepoty oraz jej poznaw-
czych i  społecznych konsekwencji. Po pierwsze, są to rozważania 
i  badania prowadzone przez reprezentantów polskiej tyflopedago-
giki i tyflopsychologii3 (Grzegorzewska 1964; Majewski 1973, 1983; 
Doroszewska 1989; Orkan-Łęcka 1994, 2003; Palak 2000; Sękow-
ski 2001, 2010; Czacka 2008), a  także prace psychologów, rehabi-
litantów i  przedstawicieli organizacji osób niewidomych (Lowen-
feld 1975; Monbeck 1975; Hollins 1989; Vaughan 1993, 1998; Tuttle, 
Tuttle 1996; Kalbarczyk 2004; Walthes 2007; Smith D. D. 2008). 
Po drugie, wiele cennych informacji dostarczają badania etnogra-
ficzne i socjologiczne koncentrujące się na określonych społeczno-
ściach osób niewidomych oraz wybranych aspektach ich życia. Do 
najważniejszych prac należą: klasyczna już książka Roberta Scotta 
(1969) – The Making of Blind Man – dotycząca relacji osób ociem-
niałych z przedstawicielami instytucji pomocowych w USA; mono-
grafia Shlomo Deshena (1992) opisująca życie osób niewidomych 
w Izraelu; artykuły na temat procesu socjalizacji osób niewidomych, 
wyznaczanych im możliwości i  ról społecznych, indywidualnych 
strategii w dziedzinie komunikacji wizualnej, pracy czy mobilności 
(Karlsson 1996; Bullington, Karlsson 1997; Reich 2006; Gobo 2009;  
Saerberg 2010; Friedman 2012, 2016; Hammer 2012). Po trzecie, nie-
zwykle wartościowe są w tym wypadku publikacje niewidomych 
autorów – autobiograficzne, socjologiczne, eseistyczne czy popula-
ryzatorskie – ukazujące niejako „od środka” specyfikę i  złożoność 
doświadczenia ślepoty4 (Kotowski 1994; Magee, Milligan 1995; Mi-
chalko 1998, 2002; Kleege 1999, 2001, 2005, 2006, 2010; Hull 2001).

3 Tyflopedagogika i tyflopsychologia to działy pedagogiki i psychologii specjalnej 
zajmujące się specyfiką poznawczą osób niewidzących i niedowidzących, a tak-
że metodami ich wychowania, edukacji i rehabilitacji.

4 Jedną z moich pierwszych inspiracji tego rodzaju była publikacja Niewidzialna 
Mapa Wrocławia, opracowana przez Macieja Bączyka, prezentująca opowieści 
niewidzących mieszkańców tytułowego miasta (Bączyk 2006).
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Co warto dopowiedzieć na zakończenie tego przeglądu, istot-
ną inspirację teoretyczną, która wyraźnie wpłynęła na moje rozu-
mienie znaczenia niepełnosprawności w kontekście codziennych in-
terakcji uczestników badań, stanowią koncepcje Ervinga Goffmana 
(2005, 2006, 2008a, 2008b, 2012), w szczególności zaś jego książka 
Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Mimo upływu wielu lat 
od jej pierwszego wydania (Goffman 1963) zawarte w niej spostrze-
żenia wciąż pobudzają badawczą wyobraźnię i refleksję (por. Tokar-
ska-Bakir 2005; Czykwin 2008; Dovidio, Major, Crocker 2008; Za-
krzewska-Manterys 2010: 123–139; 2016; Belzyt 2015b). Jak sądzę, 
dowodzi to niezmienności, a nawet uniwersalności opisanych przez 
Goffmana mechanizmów stygmatyzacji, sposobów dominacji „nor-
malsów” oraz strategii obronnych osób napiętnowanych z powodu 
upośledzenia.

Porządek pracy

Wymienione publikacje stanowią ważne punkty odniesienia dla 
prowadzonych dalej rozważań na temat życia osób niewidomych od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Co jednak istotne, prezento-
wana praca nie zawiera osobnej części teoretycznej, w której oma-
wiałbym szczegółowo koncepcje wymienionych autorów. Zamiast 
tego każdą część analityczną otwiera stosowny rozdział wprowadza-
jący – zarysowuję w nim ogólne ramy pojęciowe, problemy badaw-
cze oraz elementy wybranych teorii, będące w mojej ocenie przydat-
nymi narzędziami opisu konkretnych wymiarów życia uczestników 
badań.

Książka składa się z  czterech podstawowych części podzielo-
nych na rozdziały i podrozdziały. W części pierwszej – Proces ba-
dawczy – uczestnicy, metody, zagadnienia etyczne – przybliżam prze-
bieg badań terenowych, kryteria doboru grupy badawczej, ogólną 
charakterystykę uczestników, stosowane metody i okoliczności gro-
madzenia danych, przyjęte założenia etyczne oraz ich praktycz-
ne konsekwencje, a  także zależności między empirycznym i anali-
tycznym wymiarem badań. Nie ograniczam się jednak do ogólnych 
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stwierdzeń, wyliczeń czy deklaracji, lecz przywołuję konkretne wy-
darzenia i  problemy, które pojawiały się podczas pracy terenowej, 
a tym samym kształtowały zarówno jej przebieg czy wyniki, jak i re-
lacje z poszczególnymi uczestnikami. Ważnym składnikiem tej czę-
ści jest również szczegółowe omówienie założeń etnografii opartej 
na współpracy, które przyjąłem oraz weryfikowałem w  trakcie ba-
dań, praktycznych środków realizacji tej idei, a  także możliwości 
i ograniczeń tak zorientowanej praktyki badawczej.

W  części drugiej – (Nie)normalność – socjalizacja, tożsamość 
i  wspólnota osób niewidomych – zastanawiam się, jaki wpływ na 
społeczny rozwój uczestników badań ma przypisanie im roli osób 
nienormalnych, będące skutkiem odmienności ich fizycznych wa-
runków od przyjętych standardów w zakresie zdrowia, zdolności po-
znawczych czy sprawności. Zanim jednak przechodzę do tak posta-
wionego problemu, przedstawiam przyjęte przeze mnie rozumienie 
podstawowych kwestii i kategorii, które odnoszą się do procesu ludz-
kiego odnajdywania się w świecie, nawiązując przy tym do wybra-
nych rozważań Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (2010), Pier-
re’a Bourdieu (2006a, 2006b, 2007), Grzegorza Godlewskiego (2008) 
czy Tima Ingolda (2009). Do najważniejszych z nich należą: kultura, 
socjalizacja, środowisko, język, habitus. Oprócz tego, inspirując się 
rozważaniami Mary Douglas (2007) oraz Ervinga Goffmana (2005), 
omawiam pokrótce znaczenie czynności hierarchizacji, stereotypi-
zacji i stygmatyzacji, które – jak zakładam – stanowią podstawowe 
narzędzia porządkowania rzeczywistości. Wymienione kwestie są 
istotne nie tylko w kontekście tej części pracy, ale także systematycz-
nie rozwijane i precyzowane w jej dalszym toku.

Następnie omawiam wspomnienia uczestników badań z okresu 
ich dzieciństwa, pamiętanego jako czas wypełniony silnymi emocja-
mi rodziny, nadmierną ciekawością i litością ze strony otoczenia, na-
dziejami na odzyskanie wzroku, próbami powrotu do „normalnego” 
życia. W tym kontekście przełomowym doświadczeniem większo-
ści rozmówców był długoletni pobyt w specjalnym ośrodku szkol-
no-wychowawczym, który utwierdził ich w przekonaniu o własnej 
odmienności od zdrowych rówieśników, a zarazem pozwolił poczuć 
się „normalnie” wśród innych osób niewidomych. Ważnym składni-
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kiem tych wspomnień są również relacje z pracownikami ośrodka, 
mającymi nierzadko decydujący wpływ na przebieg ich socjalizacji, 
późniejsze przekonania czy wybory.

Oprócz tego opisuję inne czynniki, które wyraźnie kształtu-
ją indywidualną i grupową tożsamość osób niewidomych. Do naj-
ważniejszych zagadnień należą w tym przypadku: związki uczucio-
we między osobami niewidzącymi i niedowidzącymi; kontrowersje 
związane z  posiadaniem dzieci przez niewidome małżeństwa; lęk 
przed odrzuceniem ze strony widzących partnerów; wzajemna po-
moc i przepływ informacji w  środowisku osób niewidomych; rola 
organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnoty osób niewidzą-
cych; próby separowania się od innych osób niewidomych oraz ne-
gatywne emocje wynikające z przynależności do tej grupy.

W trzeciej części – (Nie)widzialność – osoby niewidome wobec 
norm i wartości kultury wizualnej – analizuję wpływ ślepoty na wy-
brane obszary życia uczestników badań, w szczególności pojmowa-
nie zjawisk wizualnych, stosowane środki komunikacji, przebieg 
codziennych interakcji, sposoby zarządzania własnym ciałem i wi-
zerunkiem. W  rozdziale wprowadzającym, powołując się na uwa-
gi Williama Mitchella (2013), Nicholasa Mirzoeffa (2016) czy Hala 
Fostera (1988), omawiam ogólne znaczenie zmysłu wzroku dla roz-
woju i  funkcjonowania człowieka – zarówno na poziomie gatun-
kowym, jak i grupowym bądź jednostkowym – a także jego domi-
nującą rolę w  hierarchii percepcji wypracowanej przez cywilizację 
zachodnią. Następnie prezentuję potoczne i naukowe założenia do-
tyczące ślepoty, które wynikają bezpośrednio z  wartości i  funkcji 
przypisanych poznaniu wizualnemu.

Tak określone kwestie stanowią punkt wyjścia do rozważań na 
temat wizualnych praktyk i zagadek osób niewidomych od urodze-
nia lub wczesnego dzieciństwa, które na własny sposób wyobraża-
ją sobie możliwości poznawcze „widzących” oraz poszczególne ele-
menty widzialności – barwy, perspektywę, wygląd ludzi i obiektów. 
Opisuję proces, w trakcie którego uczestnicy badań stopniowo od-
krywają prawidłowości zachodzące w  obrębie widzialnego świa-
ta, przyswajają pojęcia i zwroty językowe odnoszące się bezpośred-
nio do poznania wizualnego, stykają się z różnego rodzaju obrazami 
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i przedstawieniami. Oprócz tego przedstawiam, w jaki sposób i w ja-
kich okolicznościach bohaterowie pracy wcielają społeczne obo-
wiązki odnoszące się do sfery wizerunku, ekspresji czy komunika-
cji pozawerbalnej, jak zarządzają widzialnością własnego „piętna”, 
a  także – co dotyczy przede wszystkim niewidzących kobiet – jak 
wykorzystują te czynności podczas budowania własnej tożsamości, 
atrakcyjności czy seksualności.

W czwartej części – (Nie)pełnosprawność – wymiary sprawczości 
i niezależności osób niewidomych – ukazuję, jak określone warunki 
życia uczestników badań wpływają na zakres ich sprawności, samo-
dzielności i zaradności. Za niezbędne wprowadzenie do tych kwe-
stii uznaję rozważania Margaret Archer (2013a, 2013b), Herberta 
Blumera (2007), Pierre’a Bourdieu (2006a, 2006b, 2007) czy Alfre-
da Schütza (2008), dotyczące zasadniczych uwarunkowań ludzkiej 
sprawczości, którą – za Anthonym Giddensem (2003: 53) – pojmu-
ję jako „zdolności jednostki do »powodowania różnicy« w dotych-
czasowym stanie rzeczy lub ciągu zdarzeń”. Następnie odnoszę się do 
dominujących teorii na temat upośledzenia i niepełnosprawności – 
w szczególności społecznych przyczyn i konsekwencji tych zjawisk, 
a także możliwych środków wsparcia osób niepełnosprawnych.

Rozrysowawszy ogólne punkty odniesienia, przechodzę do 
konkretnych wymiarów życia uczestników badań, które w  wyraź-
nym stopniu wiążą się z zagadnieniem sprawności, samodzielności  
i (nie)zależności. Na początku omawiam podstawowe elementy pu-
blicznego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce oraz 
ich praktyczny wpływ na decyzje i taktyki bohaterów tej książki. Do 
najważniejszych środków pomocy należą: pieniężne świadczenia so-
cjalne, dofinansowania do studiów wyższych i sprzętu rehabilitacyj-
nego, szkolenia w  dziedzinie pracy czy kompetencji społecznych. 
Następnie opisuję przebieg procesu rehabilitacji poszczególnych 
rozmówców – w  założeniu mającego na celu zwiększenie zakresu 
ich sprawczości – który jest kontrolowany i oceniany przez przed-
stawicieli odpowiednich instytucji, w  tym pracowników specjal-
nych ośrodków szkolno-wychowawczych. Niezwykle istotne w kon-
tekście samodzielności i sprawności osób niewidomych są również 
kwestie związane z ich zatrudnieniem – możliwościami zawodowy-
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mi, dostępnymi ofertami pracy, publicznymi formami wsparcia czy 
motywacji niepełnosprawnych pracowników oraz ich pracodawców.

W ostatnim rozdziale koncentruję się na umiejętnościach i ogra-
niczeniach osób niewidomych w dziedzinie samodzielnej mobilno-
ści i orientacji przestrzennej, które przekładają się na wiele innych 
obszarów ich codziennego życia i działania. Po omówieniu najważ-
niejszych trudności w  tym zakresie, wynikających wprost z całko-
witego lub głębokiego uszkodzenia zmysłu wzroku, przechodzę do 
konkretnych sposobów radzenia sobie w  pozadomowej przestrze-
ni – podstawowych zdolności orientacyjnych, posługiwania się bia-
łą laską, współpracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie poru-
szam kwestię korzystania z pomocy widzących asystentów, a także 
związane z  tym emocje, potrzeby i  dylematy uczestników badań.

Jak sądzę, tak uporządkowane wyniki ukazują w pewnym stop-
niu specyfikę poznawczej i  społecznej sytuacji osób niewidzących 
oraz jej sprzężenie z dominującymi wartościami, wzorami kultury 
czy normami społecznymi, zaś najogólniej – z przyjętymi sposoba-
mi porządkowania wspólnej rzeczywistości. Tym samym prezento-
wana praca stanowi z jednej strony próbę popularyzacji tej tematyki, 
oswojenia problemu ślepoty w świadomości „normalsów”; z drugiej 
natomiast jest zaproszeniem „widzących” do przyjrzenia się włas-
nym nawykom i uprzedzeniom, które ujawniają się zarówno w kon-
taktach z  osobami niewidomymi czy innymi osobami niepełno-
sprawnymi, jak i w codziennym, rutynowym życiu.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zgodziły się wziąć 
udział w prezentowanych badaniach, a tym samym zostać głównymi 
bohaterami tej książki. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświę-
cony czas, za nasze spotkania, rozmowy, emocje, przygody i niepo-
rozumienia. Dziękuję: Patrycji Bogdale, Pawłowi Bogdale, Alek-
sandrze Bohusz, Krzysztofowi Brożkowi, Julii Dzierżek, Piotrowi 
Frańkowi, Sebastianowi Grzywaczowi, Adamowi Koreckiemu, Joan-
nie Kowalskiej, Wojciechowi Ławnikowiczowi, Rafałowi Łukaczowi, 
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Patrykowi Misiowi, Dariuszowi Marciniszynowi, Magdalenie Mar-
ciniszyn, Barbarze Moskal, Magdalenie Piętce, Emilii Stalmach, Iza-
beli Stankiewicz, Sandrze Tworkowskiej, Katarzynie Wiśniewskiej, 
Joannie Zdobylak, Dorocie Ziental.

Pragnę podziękować także innym osobom – niewidomym, nie-
dowidzącym i  widzącym – które poznałem w  trakcie badań. Wa-
sze opowieści, przeżycia i komentarze pozwoliły mi dokładniej zro-
zumieć opisywane zjawiska i problemy, a w konsekwencji wyraźnie 
wpłynęły na ostateczny kształt publikacji. Dziękuję: Agacie Bolek, 
Tomaszowi Cichemu, Grzegorzowi Ciecińskiemu, Monice Czer-
czak, Paulinie Depcie, Michałowi Dziwiszowi, Marcinowi Fiedoro-
wiczowi, Bogdanowi Gruszce, Agnieszce Janickiej-Maj, Róży Janic-
kiej-Maj, Michałowi Kasperczakowi, Michałowi Leduchowskiemu, 
Monice Leduchowskiej, Wojciechowi Majowi, Pawłowi Masarczy-
kowi, Kamilowi Midzio, Grzegorzowi Modrzyńskiemu, Marcino-
wi Pękale, Przemysławowi Pękale, Jackowi Piotrowskiemu, Pawłowi 
Podolskiemu, Kamili Przygodzie, Magdalenie Raczyńskiej, Przemy-
sławowi Rogalskiemu, Katarzynie Rudnik, Magdalenie Rutkowskiej, 
Anicie Sklenickiej, Łukaszowi Słowikowi, Witoldowi Strugale, Ka-
tarzynie Syktus, Tadeuszowi Sypniowi, Janowi Szusterowi, Ewelinie 
Tulko, Beacie Wiśniewskiej, Joannie Witkowskiej, Beacie Zielińskiej.

Dziękuję promotorom rozprawy doktorskiej, na podstawie któ-
rej powstała ta książka: prof. Eugeniuszowi Kłoskowi i dr. hab. Ta-
rzycjuszowi Bulińskiemu. Dziękuję prof. Grzegorzowi Godlewskie-
mu i  dr. hab. Jakubowi Niedbalskiemu – recenzentom rozprawy, 
a zarazem autorom, których prace wpłynęły na moje podejście do 
badań antropologicznych i  społecznych oraz rozumienie zjawiska 
niepełnosprawności. Dziękuję także Recenzentom, którzy pozytyw-
nie ocenili prezentowaną pracę i rekomendowali ją do druku w serii 
„Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Na zakończenie dziękuję wszystkim najbliższym, którzy wspie-
rali mnie zarówno w okresie badań terenowych, jak i podczas pra-
cy nad książką. W pierwszej kolejności dziękuję mojej żonie – Kasi 
Wali – za jej codzienną wiarę i pomoc. Dziękuję Rodzicom i Teś- 
ciom, którzy akceptowali moje życiowe wybory i nie stawiali mnie 
wobec presji „sukcesu” czy „normalnej” pracy. Dziękuję przyjacio-
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łom, koleżankom i kolegom, którzy ofiarowali mi w tym czasie wie-
le zrozumienia i życzliwości: Wioli i Grześkowi Dąbrowskim, Natalii 
Jabłońskiej, Marcelinie Jakimowicz, Agacie Kajewskiej, Marii Kosty-
szak, Basi Krawiec, Bartkowi Lisowi, Ewie Pater-Podgórnej, Adria-
nowi Podgórnemu, Mateuszowi Sikorze, Adzie Surmiak, Miłoszowi 
Wierciochowi.



część i
Proces badawczy –  

uczestnicy, metody, zagadnienia etyczne





*

Celem tej części jest charakterystyka prowadzonych badań – ich za-
łożeń, rozwoju, uczestników, metod gromadzenia danych, a  także 
sposobów interpretacji i  prezentacji zebranego materiału. Oprócz 
tego przybliżam różnorodność emocji i potrzeb, które pojawiały się 
w obrębie relacji z poszczególnymi rozmówcami, a tym samym mia-
ły wyraźny wpływ zarówno na przebieg procesu badawczego, jak 
i jego wyniki. W tym kontekście równie istotne jest omówienie po-
stulatów współpracy etnograficznej, które przyjąłem w trakcie pra-
cy, oraz ukazanie możliwości, ograniczeń i konsekwencji tego rodza-
ju podejścia w badaniach społecznych.

Co warto wyjaśnić na wstępie, prezentowana część nie zawie-
ra osobnego rozdziału poświęconego tytułowym zagadnieniom i dy-
lematom etycznym, które pojawiały się w  toku badań. Wynika to 
z przyjęcia przeze mnie definicji etyki zaproponowanej przez Józe-
fa Tischnera (1982: 52), zgodnie z którą „kluczem do etyki jest do-
świadczenie wartości. W etyce wartością jest drugi człowiek, warto-
ścią jestem ja sam i wartościami są rozmaite płaszczyzny obcowań 
człowieka z człowiekiem”. Z  tej perspektywy pytania natury etycz-
nej stanowią nieodłączny element praktyki etnograficznej, opartej 
na różnorodnych i intensywnych spotkaniach z innymi ludźmi. Jako 
takie, wątpliwości czy problemy etyczne z  konieczności pojawiają 
się na każdym etapie pracy, bez względu na tematykę badań, przy-
jęte założenia i metody, sposoby analizy danych czy formę ich pre-
zentacji (por. Kaniowska 2010: 16; Ciuk, Latusek-Jurczak 2012: 23). 
W związku z tym nie traktuję tego rodzaju zagadnień jako osobnego 
elementu badań, lecz omawiam je na bieżąco w odniesieniu do po-
szczególnych metod, założeń i etapów pracy.





rozdział 1
Uczestnicy badań

W tym rozdziale omawiam najważniejsze okoliczności i motywacje 
podjęcia opisywanych badań, a także proces budowania i precyzo-
wania grupy badawczej. Oprócz tego przybliżam ogólną charaktery-
stykę ich zasadniczych uczestników, będących głównymi bohatera-
mi prezentowanej publikacji.

*

Moje pierwsze spotkanie z osobami niewidomymi – a także z proble-
matyką niepełnosprawności w ogóle – nastąpiło w 2010 roku i wią-
zało się z udziałem w studencko-doktoranckim projekcie „Fonosfe-
ra”, zainicjowanym przez Katarzynę Walę i realizowanym w KEiAK 
UWr1. Zakres naszych poszukiwań wyznaczały ogólne pytania ba-
dawcze: W jaki sposób poszczególne bodźce zmysłowe są sprzężone 
z normami i wartościami społecznymi? Jak posługiwanie się wzro-
kiem, słuchem czy dotykiem wpływa na rozumienie siebie w świe-
cie – wśród innych ludzi, istot, przedmiotów i miejsc? Jakimi meto-
dami można antropologicznie badać i opisywać ludzką zmysłowość?

Po pewnym czasie postanowiliśmy zaprosić do współpracy oso-
by, które nie dysponują jednym ze zmysłów, a tym samym – jak za-
kładaliśmy – poznają i rozumieją świat w nieco inny, nieznany nam 
sposób. Ze względów praktycznych – żadne z nas nie posługiwało 
się językiem migowym, nie znaliśmy też osób pozbawionych węchu 
czy smaku – nasza uwaga skoncentrowała się na ludziach niewido-
mych. W związku z tym nawiązaliśmy kontakt z dyrekcją i ucznia-

1 Stałymi członkiniami grupy były: Katarzyna Wala, Marcelina Jakimowicz, Mag-
dalena Pietrewicz, Kinga Zabawa i Kamil Pietrowiak.
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mi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących. W marcu 2010 roku zor-
ganizowaliśmy spotkanie zapoznawcze oraz pierwsze warsztaty dla 
kilkunastoosobowej grupy uczniów. Przez następne miesiące uma-
wialiśmy się z nimi na indywidualne i grupowe rozmowy, spacery 
po Wrocławiu, wspólne wizyty w  instytucjach kultury. Zwieńcze-
niem działalności „Fonosfery” był cykl multisensorycznych warsz-
tatów, na które zapraszaliśmy osoby niewidome, niedowidzące oraz 
naszych widzących znajomych2.

Przed spotkaniem w ośrodku nie miałem bezpośredniego kon-
taktu z osobami niewidomymi. Nie mam problemów ze wzrokiem, 
podobnych przypadków nie było także wśród moich krewnych czy 
znajomych. Podkreślam znaczenie tego faktu, gdyż dla części bada-
czy to właśnie sytuacja osobista – utrata wzroku, wolontariat lub inna 
aktywność w środowisku osób niewidomych – stała się impulsem do 
podjęcia tej tematyki z perspektywy naukowej (por. Michalko 1998; 
Kleege 1999; Belzyt 2012)3. W moim przypadku kluczową motywa-
cją okazała się zwykła – badawcza i ludzka – ciekawość, rozbudzana 
podczas spotkań z uczniami ośrodka, którzy chętnie mówili o swo-
ich pasjach, marzeniach i  problemach. Nie posiadając wyraźnych 
oczekiwań czy gotowego kwestionariusza wywiadu, z zainteresowa-
niem słuchałem ich opowieści oraz zadawałem ogólne pytania na te-
mat życia w internacie, „bezwzrokowego” odnajdywania i porusza-
nia się w przestrzeni miasta, planów na przyszłość. Równocześnie 
przyglądałem się ich reakcjom i zachowaniom oraz relacjom z  in-
nymi uczniami i pracownikami ośrodka. Ostatecznie, zgromadzone 
w ten sposób informacje i kontakty zachęciły mnie do podjęcia dal-
szych – samodzielnych, systematycznych i  szczegółowych – badań 
dotyczących życia młodych osób niewidomych. 

Od czasu pierwszej wizyty we wrocławskim ośrodku poznałem 
około 70 osób niewidomych w różnym wieku. Nawiązałem również 

2 Zapisem działalności projektu „Fonosfera” jest blog internetowy: https://fonos-
ferra.wordpress.com/.

3 O wpływie osobistych doświadczeń badacza na wybór tematu naukowych za-
interesowań piszą Uwe Flick (2010: 44–46) oraz Martyn Hammersley i Paul At-
kinson (2000: 39–40).
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liczne kontakty z ich znajomymi i krewnymi, jak też z osobami, któ-
re mają związek z opisywanym środowiskiem – osobami niedowi-
dzącymi, wolontariuszami, pracownikami ośrodków specjalnych, 
członkami stowarzyszeń i  fundacji działających na rzecz tej gru-
py. Należy jednak podkreślić, że zasadniczymi uczestnikami ba-
dań były 22 osoby niewidome, z którymi spotykałem się regularnie 
w latach 2011–2017, gromadząc w ten sposób większość materiału 
empirycznego. Stąd też kiedy w dalszym toku pracy piszę o uczest-
nikach badań, mam na myśli tych, którzy świadomie zdecydowali 
się na udział w tym przedsięwzięciu, zgodzili na nagrywanie naszych 
rozmów oraz moje towarzystwo przy okazji różnych sytuacji i wyda-
rzeń. Część tych spotkań została zarejestrowana za pomocą dyktafo-
nu (92 nagrane rozmowy, trwające od 40 minut do 4 godzin, spisane 
w postaci około 1300 zestandaryzowanych stron transkrypcji). Łącz-
nie odbyłem około 450 spotkań z zasadniczymi uczestnikami badań, 
przy czym jako jedno spotkanie liczę zarówno godzinny spacer, jak 
i kilkudniowy wyjazd wakacyjny4. Oprócz tego odbyłem około 110 
spotkań z innymi osobami niewidomymi oraz ludźmi z ich otocze-
nia. Na tej podstawie sporządziłem liczne notatki terenowe utrwala-
jące wypowiedzi, wydarzenia, tropy metodyczne i teoretyczne, włas- 
ne przeczucia i przeżycia.

Dodatkowo przeprowadziłem 18 rejestrowanych wywiadów 
z 11 osobami niewidomymi, które poznałem w 2015 roku podczas 
realizacji rocznego projektu na temat urządzeń i  aplikacji mobil-
nych przydatnych przedstawicielom tej grupy5. Czynię to wyróżnie-

4 Nie jestem w stanie dokładnie skatalogować wszystkich spotkań z uczestnika-
mi badań, które odbywały się od 2011 roku. W ten sposób mogę podsumować 
jedynie kontakty z osobami, które po kilku lub kilkunastu spotkaniach straci-
ły chęć udziału w badaniach oraz podtrzymywania naszych relacji. Jest to nato-
miast zadanie niewykonalne w przypadku tych spośród uczestników, z którymi 
łączą mnie kilkuletnie znajomości, mające co prawda cykliczne okresy rozkwi-
tu i stagnacji, intensywnego współbycia i milczenia, ale trwałe i oparte na obu-
stronnym zaangażowaniu.

5 Badania prowadzone w  projekcie „Akademia Rozwoju – kluczem wzmoc-
nienia kadr polskiej gospodarki”, współfinansowanym ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badań (Pie-
trowiak 2016) dostępny na stronie internetowej: https://www.academia.edu/ 
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nie, gdyż w tym przypadku spotkania były skoncentrowane na wą-
skim zbiorze specjalistycznych zagadnień, zaś nasze relacje – poza 
kilkoma wyjątkami – nie miały okazji rozwinąć się i utrwalić w dal-
szym czasie.

Wszyscy spośród 22 uczestników badań, z którymi prowadziłem 
regularne spotkania i rejestrowane rozmowy, są – zgodnie z przyjętą 
przeze mnie definicją – osobami niewidomymi. Oznacza to, że ko-
rzystają oni z pomocy białej laski, psa asystującego lub widzącego 
przewodnika podczas poruszania się poza domem, a także nie mają 
możliwości wzrokowego odczytywania pisma, nawet przy użyciu 
specjalistycznych przyrządów optycznych (por. Majewski 1996: 18). 
W tym kontekście nie jest istotne, na ile poszczególne osoby dyspo-
nują tak zwanymi resztkami widzenia czy poczuciem światła. Zna-
czenie dla omawianych zagadnień mają natomiast okoliczności utra-
ty wzroku (choroba genetyczna, choroba zakaźna, błędy lekarskie, 
choroba przewlekła, wypadek) oraz okres życia, w którym do niej 
doszło (poród, niemowlęctwo, dzieciństwo, młodość, dorosłość). 
Czynniki te bezpośrednio wpływają na umiejętności poznawcze 
osób niewidzących, ich sposoby posługiwania się ciałem, rozumie-
nie własnej sytuacji czy niepełnosprawności, a także funkcjonowa-
nie w ramach instytucji specjalnych. W związku z tym przyjąłem ist-
niejący w literaturze tyflologicznej podział na osoby niewidome od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa oraz osoby ociemniałe, któ-
re straciły wzrok w okresie młodzieńczego lub dorosłego życia (Ma-
jewski 1983: 16).

Ze względu na wyraźne różnice między przedstawicielami tych 
kategorii postanowiłem skoncentrować się na osobach, które nie wi-
dzą od urodzenia lub pierwszych trzech lat życia. Decyzja ta wynika-
ła bezpośrednio z początkowego etapu pracy empirycznej, obfitują-
cego w spotkania z uczniami i absolwentami wrocławskiego ośrodka 
specjalnego, którzy stracili wzrok w okresie niemowlęctwa lub wczes- 
nego dzieciństwa. Istotny wpływ na wybór grupy badawczej miały 

/21040891/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_nowych_technologii_dla_
os%C3%B3b_niewidomych_-_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_potrzeby_ograni-
czenia (dostęp: 29.01.2016).
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również kwestie poruszane podczas pierwszych kilkunastu rozmów. 
Do najważniejszych z nich należały: odkrywanie własnej odmien-
ności w pierwszych latach życia; pobyt w ośrodku specjalnym i jego 
konsekwencje dla relacji z rodziną i rówieśnikami; moment wyjścia 
z ośrodka i próba budowania samodzielności w „świecie widzących”.

Co istotne, wymienione czynniki wpłynęły również na określe-
nie przedziału wiekowego uczestników badań – najmłodszy z nich 
w momencie pierwszego spotkania miał 18 lat, zaś najstarszy 42 lata. 
Dodatkowo tak wyznaczony zakres wieku rozmówców dawał na-
dzieję na ukazanie procesu budowania samodzielności przez osoby 
niewidome – od ostatnich lat w ośrodku specjalnym, przez rozpo-
częcie studiów czy poszukiwanie pracy, po założenie rodziny i osią-
gnięcie względnej stabilności życiowej. W  trakcie badań uznałem 
również, że przyjrzenie się reprezentantom tych pokoleń pozwoli 
określić zarówno punkty styczne, jak i różnice ich doświadczeń, któ-
re wynikają z przemian w obrębie instytucjonalnego wsparcia osób 
niewidomych, potocznych wyobrażeń na ich temat czy możliwości 
w zakresie edukacji i pracy.

Liczba uczestników badań rosła systematycznie za sprawą po-
leceń i uprzejmości dotychczasowych rozmówców, którzy opowia-
dali o mnie swoim bliższym i dalszym znajomym, zachęcali ich do 
współpracy oraz kontaktowali nas ze sobą. Znajomość z  kilkoma 
osobami rozpoczęła się od grupowych spotkań towarzyskich, po 
których umawialiśmy się na indywidualną rozmowę badawczą. Poza 
tym postanowiłem zamieścić zaproszenie do udziału w  badaniach 
na internetowej liście dyskusyjnej dla osób niewidomych i słabowi-
dzących Typhlos6. Na ogłoszenie odpowiedziały trzy osoby, w tym 
dwie ociemniałe w wieku dorosłym. Stwierdziłem, że zaprzeczeniem 
etnograficznej – i ludzkiej – otwartości będzie odrzucenie ich inicja-
tywy z powodu przyjętych założeń badawczych. Z czasem okazało 
się, że znajomość z nimi zaowocowała wieloma ważnymi spostrzeże-
niami, a także ukazała pole wspólnych doświadczeń osób niewido-

6 Dostęp do aktualnych tematów poruszanych na liście mają jedynie zarejestro-
wani użytkownicy. Ogólny link do forum: http://lists.adm.uw.edu.pl/mailman/
listinfo/typhlos (dostęp: 10.09.2015).
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mych, które – bez względu na moment utraty wzroku – spotykają się 
z podobnymi reakcjami i postawami ludzi widzących7.

Po dwóch latach prowadzenia badań zdecydowałem się na za-
mknięcie grupy ich zasadniczych uczestników oraz zakończenie 
dalszych poszukiwań w  tym zakresie. Uznałem bowiem, że liczba 
i  zróżnicowanie dotychczasowych rozmówców pozwolą uchwycić 
sytuację młodych osób niewidomych w Polsce, ukazać najważniej-
sze podobieństwa i  różnice między ich losami i postawami, a  tak-
że zarysować społeczne i kulturowe uwarunkowania ich życia. Jed-
nocześnie pragnąłem rozwijać i pielęgnować wybrane relacje, które 
mogłyby ulec osłabieniu w wyniku ciągłego poszerzania grupy roz-
mówców. Co jednak istotne, nie oznacza to, że w dalszych latach ba-
dań zrezygnowałem ze spotkań z innymi osobami niewidomymi czy 
udziału w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych lub towa-
rzyskich, podobne działania były bowiem stałym elementem mojej 
pracy terenowej. 

Wśród 22 osób, które brały aktywny udział w badaniach, zna-
lazło się 14 kobiet i 8 mężczyzn w wieku 18–42 lata8, mieszkających 
w różnych miastach Polski. Z tej grupy 12 osób ma wyższe wykształ-
cenie, 5 – wykształcenie średnie (liceum lub technikum), 3 osoby – 
wykształcenie zawodowe, 2 – wykształcenie podstawowe lub gimna-
zjalne. Należy podkreślić, że grupę najaktywniejszych uczestników 
stanowiło 13 osób, z  którymi spotykałem się regularnie w  okresie 
kilku lat, co stopniowo nadawało naszym relacjom charakter blisko-
ści i koleżeństwa. Z pozostałymi rozmawiałem kilka lub kilkanaście 
razy, po czym nasze znajomości naturalnie wygasały z  przyczyny 
nieporozumień, niedopasowania, braku czasu czy inicjatywy.

Choć zależało mi na możliwym zróżnicowaniu grupy badaw-
czej pod względem wieku, płci, przebiegu edukacji, wykształcenia, 
sytuacji osobistej i zawodowej, o doborze jej członków zdecydowały 
przede wszystkim trzy podstawowe kryteria. Po pierwsze, poszuki-

7 Warto dopowiedzieć, że podział na osoby niewidome od urodzenia i ociem-
niałe nie miał znaczenia podczas badań na temat urządzeń i aplikacji mobil-
nych, w  trakcie których nawiązałem współpracę z  czterema innymi osobami 
ociemniałymi.

8 Wiek poszczególnych uczestników w momencie pierwszego spotkania.
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wałem osób, które straciły wzrok w okresie niemowlęctwa lub wczes- 
nego dzieciństwa. Po drugie, kierowałem się funkcjonalną defini-
cją ślepoty, odnoszącą się do konieczności korzystania z bezwzro-
kowych rozwiązań w  zakresie mobilności, pracy czy komunikacji 
(biała laska, pies przewodnik, pismo Braille’a, technologie udźwię-
kawiające). Po trzecie, istotny wpływ na skład grupy badawczej mia-
ła wystosowana przeze mnie propozycja współpracy etnograficznej, 
wymagająca pewnego zaangażowania i  zainteresowania ze strony 
uczestników, a  tym samym chętniej przyjmowana przez określony 
typ osób – ciekawych, otwartych, lubiących wyzwania i  dyskusje9. 
Ważnym kryterium doboru grupy badawczej było także miejsce za-
mieszkania – na początkowym etapie pracy skoncentrowałem się 
na niewidomych mieszkańcach Wrocławia, co umożliwiało regular-
ne spotkania w różnorodnych okolicznościach i sytuacjach z ich ży-
cia; z czasem zacząłem nawiązywać znajomości z osobami z innych 
miast Polski.

Podsumowując, impulsem do podjęcia badań na temat osób nie-
widomych stały się spotkania z młodymi przedstawicielami tej gru-
py, które rozbudziły we mnie poznawczą ciekawość oraz pragnienie 
bliższego i metodycznego przyjrzenia się ich życiu. Poszczególne za-
gadnienia i pytania badawcze konkretyzowały się w toku kolejnych 
rozmów. Z  czasem zebrane materiały skłoniły mnie do sprecy-
zowania grupy badawczej oraz kierunku dalszych poszukiwań – 
w ostateczności skoncentrowałem się na doświadczeniach i proble-
mach „młodych dorosłych” osób niewidomych, które straciły wzrok 
w okresie niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa. 

9 Wątek ten omawiam dokładniej w  dalszym miejscu tej części (Rozdział 3.2. 
Współpraca a zaangażowanie uczestników badań).





rozdział 2
Metody i teren badań

Prowadząc omawiane badania, kierowałem się prostym założeniem, 
zgodnie z  którym każda sytuacja obcowania z  osobami niewidzą-
cymi stanowi okazję do poznania specyfiki ich życia i jako taka po-
winna wzbudzać moją etnograficzną ciekawość1. Powyższa zasada 
dotyczyła nie tylko regularnych spotkań z głównymi uczestnikami 
badań, ale także różnorakich kontaktów z innymi osobami niewido-
mymi i niedowidzącymi, jak również ich widzącymi rodzicami i ro-
dzeństwem, znajomymi, partnerami, wychowawcami czy pracodaw-
cami. W tym sensie „bycie w terenie” oznacza dla mnie pewien tryb 
otwartości i uważności wobec wszelkich osób, wydarzeń, słów, od-
czuć czy podejrzeń, które mają związek z wybranym tematem oraz 
mogą przybliżyć do jego wiarygodnego opisu (por. Fatyga 2011; Ha-
lemba 2011). Takie rozumienie pracy terenowej wyraża też Tomasz 
Rakowski (2011: 142), zdaniem którego „tak badana »społeczność«, 
jak i badany »teren« są bardziej pewnym wydarzeniem, czy raczej 
ciągiem wydarzeń, ciągiem rozmów, percepcji, interakcji, a w koń-
cu owych zwrotów badań etnograficznych, pewnej przypadkowości 
tego, co się wydarza”.

Aby jednak nie poddać się chaosowi wrażeń, a także nie spro-
wadzać pracy etnograficznej wyłącznie do wrażliwego bycia wśród 
ludzi, w  trakcie badań podporządkowałem swoje działania kilku 
metodom wywoływania i gromadzenia danych, które opiszę w po-
niższym rozdziale. Do najważniejszych z nich należą: 1) współbycie 
z uczestnikami badań w różnego rodzaju sytuacjach (rozmowy oraz 
jawna obserwacja uczestnicząca); 2) rejestrowane rozmowy badaw-

1 Część zagadnień podjętych w  tym rozdziale omówiłem skrótowo w  artykule 
opublikowanym w czasopiśmie „Lud” (Pietrowiak 2013). 
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cze; 3) obserwacja i  rozmowy podczas spotkań z  innymi osobami 
niewidomymi oraz ludźmi z ich otoczenia2.

2.1. Współbycie

Podstawą badań terenowych było wspólne spędzanie czasu z ich za-
sadniczymi uczestnikami oraz towarzyszenie im w różnego rodza-
ju codziennych i niecodziennych sytuacjach. Najczęściej przybiera-
ło to formę spotkań z  jedną osobą lub – w  przypadku małżeństw 
i związków partnerskich – z parą. Niekiedy dołączali do nich bliżsi 
i dalsi znajomi, współlokatorzy, nauczyciele i wychowawcy z ośrod-
ka szkolno-wychowawczego, członkowie rodziny. Mówiąc najogól-
niej, w  trakcie tych sytuacji poznawaliśmy się nawzajem, rozma-
wialiśmy o rzeczach bardziej i mniej ważnych w kontekście tematu 
badań, pracowaliśmy i odpoczywaliśmy, śmialiśmy się i kłóciliśmy, 
słowem: byliśmy razem. Część prowadzonych rozmów była rejestro-
wana za pomocą dyktafonu cyfrowego, o czym opowiadam dokład-
nie w następnym podrozdziale.

Różnorodność i intensywność tych spotkań wzmagały się wraz 
z  rozwojem badań oraz poszczególnych znajomości. Początkowo 
były to zapoznawcze spacery i  wizyty w  kawiarniach czy pubach. 
Z czasem zaczęliśmy umawiać się w mieszkaniach rozmówców, ich 
domach rodzinnych, akademikach, a także w wynajmowanym przeze 
mnie mieszkaniu. Niekiedy wzajemnie udzielaliśmy sobie noclegu 
i gościny, co wynikało z chęci wspólnego spędzenia czasu lub wiąza-
ło się z przyjazdem o charakterze zawodowym bądź turystycznym. 
Celem lub pretekstem części spotkań było załatwienie konkretnej 
sprawy, pomoc w zrobieniu większych zakupów lub dotarciu do nie-

2 Oprócz tego ważnym źródłem informacji były dla mnie listy dyskusyjne, blogi 
i strony internetowe, które w taki czy inny sposób dotyczą tematyki życia osób 
niewidomych. Postanowiłem jednak pominąć ich dokładny opis, ponieważ śle-
dzenie tych treści służyło raczej stałemu „byciu w temacie” niż dokładnej anali-
zie wizerunku czy praktyk osób niewidomych w internecie.
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znanego miejsca, nauka przydatnych tras w nowej okolicy3. W kilku 
przypadkach decydowaliśmy się na wspólne wakacyjne podróże – 
zarówno spontaniczne jedno- lub kilkudniowe wycieczki, jak i bar-
dziej zorganizowane wyjazdy4.

Udział w tych sytuacjach pozwolił mi na wysłuchanie wielu opo-
wieści i spostrzeżeń rozmówców, jak również obserwację ich działań 
i reakcji oraz praktyk podejmowanych w stosunku do nich przez bli-
skich lub obcych ludzi. Z czasem gromadzone materiały zaczęły uka-
zywać ogólniejsze typy problemów oraz wzory zachowań składające 
się na specyfikę funkcjonowania osób niewidomych (por. Angrosino 
2010: 113). Dodatkowo w przypadku uczestników, z którymi znam 
się od kilku lat, mogłem nie tylko brać udział w poszczególnych zda-
rzeniach z ich życia, ale także być świadkiem pewnego etapu ich ży-
ciowej drogi, związanego z ważnymi, niekiedy przełomowymi wy-
zwaniami czy decyzjami.

Co jednak warto zaznaczyć, nie żywiłem większych nadziei, że 
osobisty charakter oraz intensywność naszych relacji zapewnią mi 
dostęp do swoistej dla tej grupy „wiedzy milczącej”, o której – jako 
celu obserwacji uczestniczącej czy etnografii w ogóle – piszą niektó-
rzy badacze (Ciesielska, Wolanik Boström, Öhlander 2012: 50–52; 
Kostera, Krzyworzeka 2012: 169–174). Jak twierdzę, podobnych re-
zultatów nie mogły przynieść także podejmowane przeze mnie auto-
-eksperymenty poznawcze, polegające na zasłanianiu sobie oczu za 
pomocą specjalnych gogli i  funkcjonowaniu „po omacku” w  róż-
nego rodzaju sytuacjach. Co prawda dzięki tym próbom mogłem 
w pewnym stopniu poczuć, jak to jest „nie widzieć”, nie mogłem jed-

3 Samodzielne poruszanie się poza domem wymaga od osób niewidomych 
wcześniejszego opracowania i  przećwiczenia określonych tras, zbudowanych 
z punktów orientacyjnych oraz łączących najważniejsze miejsca ich aktywności 
(dom, praca, szkoła, sklep, przystanek autobusowy lub tramwajowy). Początko-
wy etap nauki nowej trasy wymaga z reguły pomocy osoby widzącej (por. Kwa-
pisz, Kwapisz 1990). Kwestię tę omawiam szczegółowo w czwartej części książki 
(Rozdział 3. Mobilność i orientacja przestrzenna osób niewidomych).

4 Przykładem jest dziewięciodniowy wyjazd z dwójką uczestników badań, któ-
rzy zaproponowali mi wspólny udział w tygodniowym wydarzeniu o charak-
terze turystycznym, zorganizowanym przez fundację działającą na rzecz osób 
niewidomych.
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nak przekonać się „na własnej skórze”, jak to jest „być niewidomym”, 
a tym samym zyskać bezpośredniego wglądu w specyfikę tego do-
świadczenia5.

O niedostępności tego rodzaju poznania zapewniała mnie tak-
że jedna z pierwszych rozmówczyń, która stwierdziła wprost: „Wi-
dzący nigdy do końca nie zrozumie życia niewidomego”. Powyż-
sze zdanie powracało regularnie w mej pamięci podczas kolejnych 
lat pracy, będąc zarazem cenną przestrogą, jak i  impulsem do dal-
szych poszukiwań – z  jednej strony zarysowało ostrą linię podzia-
łu między naszymi perspektywami, z drugiej zaś zachęcało do eks-
plorowania tak wyznaczonej granicy. Innymi słowy, jako „widzący” 
nie mogłem stać się jednym z nich czy nawet poczuć się jak oni, mo-
głem natomiast możliwie często i uczciwie być z nimi – jako badacz, 
kolega, przewodnik, pomocnik – oraz uważnie obserwować to, co 
pojawiało się w trakcie tych spotkań. Moja obecność była zatem nie 
tyle zakłóceniem „normalnego” czy „prawdziwego” życia uczestni-
ków badań, ile raczej pewną okolicznością oraz pretekstem dla na-
stępnych zdarzeń, a także okazją do porównywania naszych sposo-
bów myślenia i działania6.

Takie rozumienie pozycji oraz zadań badacza społecznego wy-
nika częściowo z inspiracji pracami Józefa Tischnera (1982; 1998) – 
jak też innych myślicieli z kręgu filozofii dialogu – pozwalającymi uj-
rzeć praktykę etnograficzną w szerszym, międzyludzkim kontekście. 
W tym świetle współbycie z uczestnikami badań jawi się jako jed-
na z wielu odmian spotkania, „wzajemnego bycia naprzeciw” (Bu-
ber 1992: 141), wypełnionego różnymi pragnieniami i emocjami – na-
dzieją i zwątpieniem, zaufaniem i obawą przed zdradą, świadomością 
i ignorancją. Jako takie ma ono pewne zaplecze, wyznaczone przez do-
świadczenia, potrzeby oraz cele poszczególnych osób, które przyjmują 
wobec siebie określone role, stanowiące zarazem pola ich wzajemnych 

5 Do podobnego wniosku doszedł Shlomo Deshen, autor etnograficznej mono-
grafii na temat społeczności osób niewidomych w Izraelu (Deshen 1992: 9).

6 Podobne podejście do roli etnografa podzielają Martyn Hammersley i  Paul 
Atkinson (2000: 29), zdaniem których „zamiast podejmować jałowe wysiłki 
w celu całkowitej eliminacji wpływu badacza, powinniśmy raczej skupić się nad 
zrozumieniem istoty tego wpływu”.
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możliwości (Tischner 1998: 18, 285–288). Tak zarysowana perspekty-
wa pozwala przyjrzeć się złożonym relacjom z uczestnikami badań – 
naszym dążeniom, emocjom i zależnościom – wewnątrz oraz wokół 
których rozgrywała się rzeczywista praca terenowa.

Zapraszając konkretne osoby do udziału w  badaniach, dą-
żyłem do możliwie czytelnego wyjaśnienia im celów i  założeń 
tego przedsięwzięcia, stosowanych metod gromadzenia danych 
oraz planowanego zakresu naszej współpracy. Mówiąc najprościej, 
chciałem „przedstawić siebie”, to znaczy – jak wskazuje Tischner 
(1998: 270, 274) –

powiedzieć wprost o tym, kim się jest […]. Akt przedstawienia siebie, 
jeśli jest dokonany swobodnie i bez zakłamania (a takim się tu zajmu-
jemy), jest integralnym składnikiem dialogu […]. Wyłania się on ze 
mnie jako propozycja zaadresowana wprost do drugiego. Propozycja 
ta ma charakter propozycji rozumiejącej: mówię drugiemu, jak rozu-
miem siebie i oczekuję, że drugi będzie mnie rozumiał tak samo.

Inicjując te znajomości jako etnograf czy badacz społeczny, zazna-
czałem wyraźnie, że nasze spotkania – bez względu na ich charak-
ter i stopień intymności – stanowią dla mnie potencjalne źródło gro-
madzonych informacji. Równocześnie traktowałem swą zawodową 
powinność jako jeden z wymiarów mojego życia oraz nawiązywa-
nych znajomości. Oprócz prowadzenia badań pełniłem więc także 
inne funkcje wobec ich uczestników – byłem ich znajomym, nie-
kiedy bliskim kolegą, pomocnikiem i przewodnikiem – które prze-
nikały się ze sobą i mieszały w różnych proporcjach7. W zależności 
od kontekstu stawałem lub byłem stawiany w pozycji uczestniczące-
go obserwatora i obserwującego uczestnika; kolegi, który przy oka-
zji prowadzi badania, oraz badacza, z którym przy okazji można się 
zakolegować (por. Angrosino 2010: 48–49, 107–109).

7 Liczba i charakter funkcji pełnionych przez etnografa zależy od kontekstu pro-
wadzonych badań, co wyraźnie pokazuje przykład Natalii Bloch (2011), która 
podczas pracy terenowej wśród uchodźców tybetańskich w  Indiach musiała 
zmierzyć się z przypisywanymi jej rolami aktywistki na rzecz „wolnego Tybetu”, 
kandydatki na żonę dla Tybetańczyka oraz sponsorki, na które nakładały się do-
datkowo wartości zawodowe i osobiste.
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Naprzemienne, a często jednoczesne przyjmowanie tych ról wy-
nikało po części z przyswojenia dewizy Jacka Olędzkiego (1991: 15), 
zgodnie z którą „badając innych, badam siebie. Badając innych, po-
zwalam na nieskrępowaną ingerencję również w moje zachowania, 
zajęcia i  zainteresowania”. Podobną zasadę podziela Anna Wyka 
(1993: 59–60):

Relacja osobowa wymaga, by badacz ukazał się swoim partnerom nie 
tylko w swej roli zawodowej, ale by odsłonił się im pełniej jako czło-
wiek, co jest trudne (obawa przed utratą kontroli nad przebiegiem ba-
dań, „prywatny” wstyd – ogólnie: przykre czasem konsekwencje utraty 
bezpiecznej psychologicznie pozycji obserwatora zewnętrznego).

Z drugiej strony – jak wskazuje Clifford Geertz (2003: 55) – przeni-
kanie się profesjonalnych i osobistych obowiązków można trakto-
wać jako nieodłączny element wszelkich badań terenowych, których 
podstawą jest intensywny kontakt z innymi ludźmi:

 
Istotną i  charakterystyczną cechą antropologicznych badań tereno-
wych jako formy działania jest to, że nie dopuszczają one żadnej zna-
czącej separacji zawodowej sfery życia od jego części pozazawodo-
wej. Przeciwnie, wymuszają ich fuzję. Trzeba znaleźć przyjaciół wśród 
swoich informatorów i informatorów wśród swoich przyjaciół, trzeba 
traktować idee, postawy i wartości jako fakty kulturowe, a postępować 
nadal zgodnie z tymi, które określają nasze własne kulturowe zobowią-
zania. Trzeba postrzegać społeczeństwo jako przedmiot, a doświadczać 
je jako podmiot.

Choć zgadzam się z zasadniczą treścią powyższej wypowiedzi, po-
stuluję zachowanie ostrożności wobec posługiwania się pojęciem 
przyjaźni w odniesieniu do znajomości zawieranych przez badacza 
w trakcie pracy terenowej, a tym bardziej wobec traktowania przy-
jaźni jako jednego z narzędzi badawczych (por. Nowicka 2005). Jak 
wyraźnie wykazuje Anna Wierzbicka (2007: 111–116, 179–183), 
angielskie słowo friend, którym w  oryginale posługuje się Geertz 
(1968: 157), oraz polskie słowo „przyjaciel” mają inne pola znacze-
niowe, odnoszą się do innego rodzaju więzi i emocji. Stąd też mimo 
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wypracowania bliskich, a niekiedy nawet intymnych relacji z niektó-
rymi uczestnikami badań, wolę opisywać je w kategoriach zażyło-
ści czy otwartości niż szafować pojęciem przyjaźni, odnoszącym się 
w  języku polskim do najwyższych form wzajemnego zrozumienia, 
wsparcia i  zaufania. Podobną postawę przyjąłem również podczas 
badań, czego dowodem – zaskakującym dla mnie samego – jest frag-
ment jednej z rozmów:

Lidia8: Kamil, czy mogę cię uważać za swojego przyjaciela? Tak 
nieoficjalnie…
K. P.: Myślę, że możesz mi ufać.
Lidia: Ja zapytałam tak z ciekawości. Bardzo bym chciała mieć 
w tobie przyjaciela, bo bardzo cię lubię. I tak samo w Kasi [moja 
partnerka – K. P.]. Po prostu chciałabym mieć w was przyjaciół, 
ale nie wiem, czy wy chcecie też mnie tak traktować. I czasami 
się ze mną zabawić. I w ogóle.
K. P.: Myślę, że traktujemy cię bardzo poważnie.
Lidia: Bo wiesz, możesz pomagać, to jest piękne. To, co robicie, 
jest naprawę fajne. Ale jeżeli się narzucam, to powiedz. Ja nie 
chcę być taką kulą u nogi. Było bardzo miło, gdybym mogła być 
waszą przyjaciółką.
K. P.: Ale wiesz, że to nie opiera się na słowach, tylko na działa-
niach. Więc to, że powiemy sobie, że jesteśmy przyjaciółmi, nie-
wiele znaczy. Bo ważne jest to, czy będziemy rzeczywiście tak się 
zachowywać wobec siebie.
Lidia: Kamil, ja jestem w stanie dla przyjaciół zrobić wszystko. 
Ja przyjaźń traktuję bardzo poważnie, tak jak miłość prawie. Czyli 
powiedzmy, że jesteśmy przyjaciółmi. Jeżeli chcesz, to mogę ci 
wszystko powiedzieć o  sobie, ale pod warunkiem, że napraw-
dę chcesz być moim przyjacielem. Ja się nie narzucam. Mówisz 
„nie” i tak nie jest. Jak was poznałam, to byłam po pierwszym 
spotkaniu tak podekscytowana. Chciałam to tobie zapropono-

8 Kwestie dotyczące anonimowości, poufności i  jawności danych uczestników 
badań omawiam w  dalszych fragmentach tej części (Rozdział 3. Etnografia 
oparta na współpracy).
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wać, Kasi też zresztą, żebyśmy zostali przyjaciółmi. Naprawdę 
was polubiłam, ale to mi nie wystarcza, więc chciałabym takiej 
przyjaźni. Ale też podkreślam: nie narzucam się. Nie to nie. Ja 
rzucam propozycję.
K. P.: Tylko wiesz, ja nie lubię deklarować takich rzeczy, tylko 
wolę je udowadniać. Dlatego też teraz coś mnie powstrzymu-
je, bo wolę udowadniać ci, że możesz mi zaufać i że możesz na 
mnie liczyć i że cię szczerze lubię, niż ci to mówić. Wiesz, o czym 
mówię?
Lidia: Wiem, o co ci chodzi. Ale mi wystarczy, że ty się zgodzisz. 
Ja wtedy wiem, że jesteśmy przyjaciółmi. I ja tym samym się od-
płacam. Mi to tylko wystarczy, że się zgodzisz, żebym wiedzia-
ła, na czym stoję9.

Przywołany fragment ukazuje również istotną konsekwencję przyję-
cia postawy otwartości wobec uczestników badań. Chodzi mianowi-
cie o  odczuwaną przez nich – i  niekiedy trudną do zaspokojenia – 
potrzebę jednoznacznego określenia naszej relacji oraz znalezienia  
w  jej obszarze wygodnej i  bezpiecznej pozycji. Ujawniało się to 
szczególnie podczas stopniowego przechodzenia od początkowe-
go etapu pracy, opartego na ogólnych rozmowach badawczych, do 
bliższej znajomości. Proces negocjowania wzajemnych oczekiwań 
i obowiązków obrazuje poniższy fragment rozmowy z Klaudią i Mi-
łoszem, którzy pozostają w nieformalnym związku:

Miłosz: Teraz widzimy cię czwarty raz. Ostatnio mówiliśmy, że 
musimy się kiedyś spotkać, a  potem to się wszystko rozmyło. 
Jakbyś dziś nie musiał nagrać wywiadu, to też pewnie przyszedł-
byś później, może za pół roku, może wcale. […] Pamiętam, że 
kiedyś gadaliśmy tutaj na twój temat. I nie mogliśmy zrozumieć, 
jak to się stało, że ty pojechałeś z Anką [jedna z uczestniczek ba-

9 W  pracy zastosowano nietypową formę cytowania uczestników badań, pole-
gającą na zrównaniu rozmiaru czcionki tekstu autorskiego i wypowiedzi roz-
mówców. Wynika to z  przyjętych przeze mnie założeń metodologicznych 
i etycznych, które omawiam szczegółowo w następnym rozdziale (Rozdział 3. 
Etnografia oparta na współpracy).
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dań i nasza wspólna znajoma – K. P.] na wycieczkę w góry, wte-
dy w czerwcu.
Klaudia: O Jezu, nie musisz takich rzeczy mówić…
Miłosz: Czekaj, czekaj. Wyjaśnię, o co mi chodzi. Muszę ci to 
powiedzieć. Dlaczego to ma być tajemnica? Przecież nie pod-
pisywałem żadnej klauzuli. Więc zastanawialiśmy się, jak to się 
stało, że ty z nią pojechałeś. Ja myślałem sobie, że może ta Anka 
użyła jakichś specjalnych sztuk, których ja nie znam… Że w ja-
kimś sensie zbliżyliście się do siebie, coś się wydarzyło, może 
powstał jakiś związek emocjonalny, że aż do tego doszło… Po-
myślałem sobie, że ty chyba nie zrobiłeś tego tylko po to, żeby 
przeprowadzić jakiś eksperyment badawczy i sprawdzić, co się 
wydarzy. Myślałem, że coś tam musiało cię zaintrygować, żeście 
się polubili…. I tyle.
K. P.: My się po prostu polubiliśmy, tak zwyczajnie, bez żadne-
go podtekstu. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby pojechać razem 
w góry, tam trochę pogadać i ponagrywać rozmowy, ale ogólnie 
spędzić sobie fajny czas razem.
Klaudia: Dla mnie to jest taki pozytywny przykład, że niepeł-
nosprawność czasem nie ma znaczenia. Że można się po pro-
stu polubić.
K. P.: Znam kilka osób niewidomych i powiem wam szczerze, że 
nie ze wszystkimi czuję się dobrze i swobodnie. Niektóre z tych 
relacji opierają się tylko na badaniach, spotykamy się, robimy 
wywiad i tyle. A z niektórymi zaczyna mnie coś łączyć.
Klaudia: A z nami?
K. P.: Z wami jest jeszcze po środku. Bo mam wrażenie… Chy-
ba nie czuję z waszej strony inicjatywy. Dlatego jestem jeszcze 
w pół kroku, lubię was, ale nie wiem, jak wy to traktujecie. 
Klaudia: Mi się może wydaje, że ja nie chcę zawracać ci głowy. 
Miłosz: No dobrze, Kamil mówi, że nie czuje z naszej strony ini-
cjatywy, a ty mówisz, że nie chcesz zawracać głowy. To jest ta-
kie patrzenie z naszej strony, że my nie będziemy się narzucać, 
a  ktoś myśli: oni nic nie chcą, więc też nie będę się narzucać. 
I koło się zamyka.
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K. P.: Z wami jestem jeszcze po środku. Wyczuwam was trochę. 
Nie znamy się jeszcze dobrze, ale ufam wam, to mogę powie-
dzieć. Ale właśnie nie wyczuwam jeszcze tego waszego podej-
ścia. Tak jakbyście byli trochę… Może nie schowani, bo właści-
wie odkrywacie przede mną dużo rzeczy, ale tacy zdystansowani. 
Dobrze to odbieram?
Klaudia: Może to tak wygląda. Ale ja bym nie chciała, żeby tak 
było. Może rzeczywiście nie chcę się rozczarować, że traktuję na-
szą relację jako koleżeńską, a ty jesteś sprawny i masz swoich ko-
legów. Albo okaże się, że jak robisz jakieś badania, to jest fajnie, 
ale jak już tych badań nie ma, to znajomość się kończy.

Jednym ze sposobów, w jaki rozmówcy próbowali radzić sobie z nie-
jednoznacznością naszych relacji, było wyraźne oddzielanie spo-
tkań o  charakterze badawczym od sytuacji towarzyskich. Takie 
nastawienie doprowadzało z  reguły do konfliktów, rozczarowania, 
skrywanych lub jawnych pretensji. Przykładem tego rodzaju napięć 
jest krótka wymiana zdań, zanotowana po wspólnej wizycie w kinie:

Malwina: A kiedy przyjedziesz do mnie tak po ludzku, posie-
dzieć i pogadać?
K. P.: A teraz nie jest po ludzku?
Malwina: Teraz traktujesz to jako eksperyment w ramach two-
jego doktoratu.

Z czasem poszczególni uczestnicy zaczęli oswajać się z nietypowym, 
wieloznacznym charakterem naszych znajomości:

Katarzyna: Jeśli miałabym jakoś określić naszą relację, to mó-
wiąc szczerze, nie wiem dokładnie, jak ja cię w  końcu traktu-
ję. Jakoś tak strasznie mi się pomiksowałeś. Lubię cię. Wkurzasz 
mnie, jak czasami zadajesz pytania, z którymi nie wiem, co zro-
bić. I  wtedy się trochę denerwuję. Wiem, że jak przychodzisz 
i  mnie nagrywasz, to nie jest już taka towarzyska pogadanka. 
Ale generalnie nie jestem wtedy sztywna. Na początku robiło to 
mi różnicę, czy to nagrywałeś, czy nie. Teraz już chyba jest mi to 
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obojętne. Przyzwyczaiłam się. Kiedyś dzieliłam nasze spotkania 
na „biznesowe” i prywatne. Ale teraz już wiem, że nie warto, że 
to bez sensu. Ty i tak możesz wykorzystać w pracy to, co mówię 
ci prywatnie, jeśli wyda ci się to ciekawe.

Wartością redukującą podobne napięcia było wzajemne zaufanie. 
W kilku przypadkach stało się ono fundamentem rzeczywistej, mię-
dzyludzkiej bliskości, która zapewniała poczucie swobody oraz za-
chęcała do wzajemnego dzielenia się intymnymi szczegółami życia, 
odkrywanymi jedynie przed nielicznymi osobami.

K. P.: A miałaś kiedyś tak, że chciałaś mi coś powiedzieć, ale po-
myślałaś: „kurczę, on jeszcze to wykorzysta”?
Gabriela: Zaczynasz coraz więcej wiedzieć o moim życiu pry-
watnym.
K. P.: A ty o moim.
Gabriela: Tak, jest tu jakaś symetria. Ja się często pytam o Ka-
się [moją partnerkę – K. P.], o różne rzeczy z wami związane. Są 
rzeczy intymne, prywatne, osobiste, których bym z tobą nie po-
ruszyła, gdyby nie ten rodzaj zażyłości, więzi – pozwolę sobie na 
te słowa – która się między nami wytworzyła. Ten poziom został 
już osiągnięty i dlatego pozwalam sobie mówić ci o wielu rze-
czach. Mam do ciebie zaufanie jako do kogoś, kto mnie rozumie 
i nie będzie plotkował na mój temat.

O warunkach zaistnienia tego typu relacji w kontekście badań etno-
graficznych w poetycki sposób pisze Kazimiera Zawistowicz-Adam-
ska (1958: 197):

Chcąc wniknąć w ten świat, należy […] własną otwartością serca od-
wzajemnić otwartość serca tamtych. By niczym nie urazić, nie spłoszyć. 
I nie zranić. Bo wnikanie w tajniki duszy ludzkiej nie może być korsar-
stwem, choćby dokonywało się w imię celów badawczych. Nie wystar-
czy przyjmować zwierzenia, nie wystarczy czynić obserwacje, nie wy-
starczy wydzierać ludziom ich tajemnice. Nie wystarczy brać. Trzeba 
umieć w  zamian coś z  siebie dawać. Coś równie wartościowego, coś 
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wszechludzkiego. Dopiero wtedy taka wymiana stanie się przeżyciem 
dla obu stron. I należy dołożyć wszelkich starań, by dla obu stron stała 
się przeżyciem wzbogacającym.

Co jednak warte podkreślenia, uważam, że wzajemne zaufanie oraz 
bliskość z uczestnikami badań nie mogą być wynikiem świadome-
go „sterowania wrażeniem” czy „odgrywania przyjaźni” w celu zdo-
bycia przydatnych informacji (Ciuk, Latusek-Jurczak 2012: 33). Jak 
wynika z  moich dotychczasowych doświadczeń terenowych, tego 
rodzaju bliskość nie jest czymś standardowym i możliwym do za-
planowania w ramach badań, lecz – jak w przypadku wszelkich za-
żyłych relacji – zależy od wielu czynników: zgodności charakte-
rów, potrzeb i wrażliwości, wspólnie przeżytych wydarzeń i emocji. 
W tym sensie zaistnienie podobnej więzi stanowi co prawda sprzy-
jającą okoliczność dla pracy etnograficznej i wyraźnie wpływa na ja-
kość jej rezultatów, jednak nie może stać się przedmiotem manipu-
lacji i wynikiem celowych działań badacza.

W związku z powyższym tylko część relacji z uczestnikami opi-
sywanych badań przybrała tak osobisty charakter. W  pozostałych 
przypadkach nasze znajomości oscylowały między sympatią a  dy-
stansem, nie osiągając – mimo kolejnych spotkań – wyższego po-
ziomu bliskości. Działo się tak z różnych międzyludzkich przyczyn – 
odmienności oczekiwań i  potrzeb, rozbieżności charakterów czy 
temperamentów. Oprócz tego niektóre osoby celowo lub nieświado-
mie sprowadzały nasze relacje do prostszych, jednoznacznych ukła-
dów, traktując mnie przede wszystkim albo jako badacza przeprowa-
dzającego z nimi wywiady, albo jako wolontariusza, którego można 
poprosić o pomoc w określonych sytuacjach. Co ważne, tak ukie-
runkowane kontakty były cennym źródłem informacji na temat ży-
ciowych strategii poszczególnych osób niewidomych, w szczególno-
ści ich sposobów budowania (nie)zależności od innych ludzi, które 
stały się jednym z podstawowych zagadnień podejmowanych w pre-
zentowanej pracy10.

10 Wątki te poruszam w  różnych miejscach książki, w  szczególności w  części 
czwartej (Rozdział 3. Mobilność i orientacja przestrzenna osób niewidomych).
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Równocześnie podobne nastawienie niektórych uczestników 
badań ukazuje możliwą różnorodność środków wymiany i  wza-
jemności w toku pracy etnograficznej. Najlepszym przykładem jest 
w tym wypadku znajomość z Adrianem. Mając na celu naukę nowej 
trasy do mieszkania jego siostry, spotykaliśmy się przez pewien okres 
co najmniej trzy razy w miesiącu. W tym czasie Adrian regularnie 
oferował mi pomoc w znalezieniu nowych uczestników badań. Nie 
sporządził jednak gotowej listy kontaktów, lecz w wybranych przez 
siebie momentach dzwonił przy mnie do niewidomych znajomych, 
zachęcając ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Bez wzglę-
du na skutek owych starań ukazały one zarówno „biznesowe” po-
dejście Adriana do naszej relacji, jak i możliwość rozumienia badań 
terenowych w kategorii wymiany usług, dóbr i grzeczności (por. An-
grosino 2010: 72–73).

Jak dowodzą przytoczone przykłady, proces nawiązywania, bu-
dowania i pielęgnowania relacji z poszczególnymi rozmówcami za-
leżał z jednej strony od przyjętych przeze mnie założeń w zakresie 
metod i etyki badań, z drugiej zaś od reakcji opisywanych osób, któ-
re w  zależności od żywionych potrzeb i  oczekiwań ustalały grani-
cę własnej otwartości czy zaangażowania. Oprócz tego o dynamice 
naszych znajomości decydowały inne międzyludzkie czynniki, któ-
re pozwalały na stopniowe poszerzanie wzajemnego zaufania, bądź 
przeciwnie – utrudniały porozumienie oraz prowadziły do jawnych 
lub zatajonych konfliktów. Bez względu na rozwój tych relacji inten-
sywne i różnorodne spotkania z osobami niewidomymi umożliwiły 
śledzenie ich codziennych działań, doświadczeń czy interakcji z „wi-
dzącymi”, a  tym samym przybliżyły do rozumienia ogólniejszych 
uwarunkowań ich życia.

2.2. Rozmowy badawcze

Spotkania z uczestnikami badań były wypełnione nieustającymi roz-
mowami, z których część rejestrowałem za pomocą dyktafonu cy-
frowego. Zanim jednak przejdę do ich szczegółowego opisu, wypada 
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wytłumaczyć, z jakiej przyczyny używam pojęcia rozmowy – zamiast 
po prostu wywiadu – dla określenia stosowanej metody badawczej11. 
Jak wierzę, powyższe rozróżnienie nie jest jedynie zabiegiem kosme-
tycznym, mającym dowieść czystości moich intencji i etycznej wraż-
liwości. W pewnym stopniu wiąże się ono z oporem wobec słowa 
„wywiad”, które można kojarzyć z sytuacją jednostronnego przesłu-
chania i władzą przepytującego badacza (Clifford 2000: 85; Kaniow-
ska 2006: 22). Owszem, celem prezentowanych rozmów było „wy-
wiedzenie się” czegoś na temat życia osób niewidomych, uważam 
jednak, że ich charakter lepiej oddaje angielskie słowo interview, od-
noszące się do przestrzeni pomiędzy rozmówcami, która powstaje 
na skutek zestawiania, przenikania się oraz zderzania ich opinii, po-
glądów i perspektyw (por. Kvale 2004: 31–48).

Takie podejście do rozmowy badawczej wpływa na rozumie-
nie roli i  wartości pytania, stanowiącego podstawową aktywność 
i umiejętność etnografa. Zgodnie z przyjętą przeze mnie perspekty-
wą pytanie nie musi z konieczności przybierać formy profesjonalne-
go narzędzia opresji (por. Wyka 1993: 24), lecz przeciwnie – może 
dowodzić bezbronności badacza wobec rozmówców oraz jego za-
leżności od ich woli i decyzji. Wynika to z natury pytania, na którą 
wskazuje Tischner (1998: 92):

Czym jest pytanie? Jest ono odmianą prośby. Kto stawia pytanie, pro-
si o odpowiedź. Pytanie i odpowiedź są możliwe tam, gdzie są możliwe 
prośby, a więc w określonym świecie – w świecie biedy. Gdyby nie było 
biedy świata, nie byłoby próśb i nikt by nikogo o nic nie pytał. Każde 
pytanie, bezpośrednio lub pośrednio, świadczy o jakiejś biedzie.

Z drugiej strony pytanie jest wyrazem woli etnografa, który wpływa 
na kierunek i temat rozmowy, a także – na podstawowym poziomie – 

11 Podobny opór wyrażał Jacek Olędzki w swym Murzynowie: „[…] byłoby wiel-
kim sprzeniewierzeniem posługiwanie się wyłącznie metodą wywiadu, kwestio-
nariusza pytań, czy ankiety, wreszcie uparte artykułowanie pojęcia informator 
lub respondent […]. Rozmowę, a nie wywiad – co wypowiadam z naciskiem 
– przyjąłem za podstawę gromadzenia wiadomości” (Olędzki 1991: 16).
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jego zawodowym sposobem bycia wobec rozmówcy oraz przedmio-
tu rozmowy. Jak pisze Hans-Georg Gadamer (2004: 494):

Pytać to wystawiać na otwartą przestrzeń. Otwartość tego, o co pyta-
my, polega na tym, że odpowiedź nie jest ustalona. To, o co pytamy, 
musi być dla ustalającej i rozstrzygającej wypowiedzi jeszcze nieokreś- 
lone. Sens zapytywania stanowi właśnie to otwieranie tego, o co pyta-
my, jako wątpliwego.

Zaprzeczeniem dialogicznej i badawczej otwartości jest zatem zada-
wanie pytań formalnych, pedagogicznych czy retorycznych, które je-
dynie pozorują zainteresowanie partnerem oraz tematem rozmowy, 
w rzeczywistości zamykając drogę do ich rozumienia (Tokarska-Ba-
kir 1992: 8). Innym przykładem tego rodzaju symulacji są sytuacje, 
w których pytanie stanowi nie tyle sposób zwrócenia się ku rozmów-
cy, ile raczej ochronę przed jego ciekawością, a także ucieczkę przed 
własną odpowiedzią, zaś w odniesieniu do pracy terenowej – przed 
odpowiedzialnością badacza za zainicjowane wydarzenie spotkania.

Jak przyjmuję, znaczenie pytania w kontekście badań etnogra-
ficznych opiera się nie tylko na wierze w szczerość odpowiadające-
go (Tischner 1998: 18), ale również na założeniu, zgodnie z którym 
opowieści spotykanych ludzi stanowią wiarygodne źródło informa-
cji o  ich życiu (Gibbs 2011: 108). Jak wynika z mojej praktyki ba-
dawczej, otwartość oraz szczegółowość wypowiedzi rozmówców 
zależą od kilku czynników: 1) nastawienia i umiejętności narracyj-
nych rozmówcy; 2) nastawienia i umiejętności dialogicznych bada-
cza; 3) długości, intensywności oraz bliskości ich relacji. Po niemal 
siedmioletnim okresie badań, w  trakcie których nawiązałem zaży-
łe znajomości z częścią uczestników, mam graniczące z pewnością 
przeczucie, że wiele cytowanych dalej wypowiedzi stanowi – na tyle, 
na ile jest to możliwe – świadectwo ich wewnętrznej prawdy, a tak-
że ukazuje niedostępne w inny sposób szczegóły ich myśli i przeżyć.

W związku z powyższym, kluczowym elementem pracy tereno-
wej były cykliczne rozmowy badawcze, które rejestrowałem za po-
mocą dyktafonu cyfrowego. Wyraźne odróżnienie rejestrowanych 
spotkań od innych rozmów prowadzonych w trakcie badań ma swo-
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je jasne przyczyny. Po pierwsze, niemal wszystkie dłuższe wypowie-
dzi rozmówców, które cytuję w tej publikacji, zostały nagrane pod-
czas rozmów badawczych12. Po drugie, rejestracja poszczególnych 
opowieści umożliwiła ukazanie ich szczegółowości i  różnorodno-
ści, czego nie dałoby się osiągnąć podczas przytaczania ich z pamięci 
czy notatek terenowych. Po trzecie, taka forma zapisu pozwoliła na 
niemal dosłowne oddanie głosu uczestnikom badań, a tym samym 
pełniejsze wybrzmienie ich opinii i rozważań. Po czwarte wreszcie, 
użycie dyktafonu stanowiło skuteczną motywację do wspólnej kon-
centracji na głównym celu naszych spotkań, którym było określenie 
specyfiki i najważniejszych uwarunkowań życia osób niewidomych.

Rozmowy były nagrywane w różnych miejscach i warunkach – 
w kawiarniach, domach rozmówców, wynajmowanym przeze mnie 
mieszkaniu, podczas spacerów czy „załatwiania spraw”, w  trakcie 
nauki nowych tras. Zróżnicowanie tych sytuacji pozwoliło nie tyl-
ko zgromadzić wielorakie opowieści uczestników badań, ale także 
uchwycić ich sposoby odnajdywania się w przestrzeni miasta oraz 
reakcje na spotykane wydarzenia. Niekiedy przeprowadzenie i na-
granie rozmowy badawczej było zasadniczym celem spotkania; kie-
dy indziej stanowiło jeden z jego punktów – przykładowo, w trakcie 
wspólnych wyjazdów poświęcaliśmy odpowiedni czas na tego typu 
zadanie. 

Tematyka i  struktura rozmów były zależne od aktualnych wy-
darzeń oraz toku wspólnych przemyśleń. Z  czasem ich kierunek 
wyznaczały coraz bardziej szczegółowe zagadnienia, które wyła-
niały się stopniowo w trakcie pracy – między innymi doświadcze-
nie pobytu w ośrodku specjalnym, poszukiwanie własnej kobieco-
ści, rozumienie elementów komunikacji pozawerbalnej. Forma tak 
prowadzonych rozmów była częściowo zbieżna z  założeniami wy-
wiadu jakościowego, wywiadu swobodnego czy pogłębionego wy-
wiadu etnograficznego (Babbie 2008: 342–345; Angrosino 2010: 89; 
Niedbalski 2012b). Niekiedy przybierały one postać wywiadu narra-

12 W pozostałych przypadkach przytaczam fragmenty korespondencji mailowej, 
którą prowadziłem z  zasadniczymi uczestnikami badań lub innymi osobami 
niewidomymi. 
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cyjnego, dotyczącego poszczególnych etapów i  istotnych wydarzeń 
z życia rozmówców – dzieciństwa w domu rodzinnym, pierwszych 
lat w  ośrodku specjalnym, przejścia do szkoły ogólnodostępnej, 
okresu studiów czy poszukiwania pracy (Kvale 2010: 127–129; Gud-
kova 2012: 119; Niedbalski 2012a). Innym razem przypominały ro-
dzaj wywiadu konceptualnego, mającego na celu przemyślenie oraz 
zdefiniowanie przez uczestników wybranych pojęć czy kategorii od-
noszących się do specyfiki ich poznawczej i społecznej sytuacji, ta-
kich jak: sprawność, niepełnosprawność, upośledzenie, zależność, 
niezależność, integracja, wykluczenie (Kvale 2010: 125). Oprócz 
tego w niektórych momentach prowadzone rozmowy zmieniały się 
w otwartą konfrontację i wzajemne droczenie się z rozmówcą. Było 
to jednak możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy łączyła nas relacja ko-
leżeńska, pozwalająca na większą swobodę w  wyrażaniu zarówno 
sympatii, jak i drobnych złośliwości (Kvale 2010: 130–133). Poniżej 
znajduje się przykład podobnej wymiany zdań.

K. P.: Ale powiedz, po co chcesz się malować? Po co ci to?
Marta: Po to, że większość kobiet tak robi. Ale mężczyźni tego 
nie rozumieją. 
K. P.: Chcesz być jak większość kobiet?
Marta: No jasne. Ja znam mnóstwo dziewczyn, które się malu-
ją. Nie ma nic złego w delikatnym pomalowaniu się. Co innego, 
jeśli ktoś nakłada na siebie tonę tapety. To jest duża różnica, czy 
dziewczyna maluje sobie tylko kreskę na oku i trochę tuszu, czy 
wylewa na siebie wszystko po kolei – podkład, puder, róż, cienie, 
tusz i nie wiem, co tam jeszcze.
K. P.: Ale przecież nie mogłabyś zobaczyć, czy jesteś dobrze po-
malowana ani czy się przypadkiem nie rozmazałaś. Więc właści-
wie po co to robić? Nie widziałabyś efektu. 
Marta: To zależy. Ponoć pudrem można się tak delikatnie po-
malować, że bardzo trudno jest powiedzieć, czy ktoś się poma-
lował, czy nie, chyba że się przyjrzeć z bliska. Ponoć jak jest do-
brze puder dobrany, to nie jest takie trudne. To właściwie tylko 
ruch ręki i musiałabym pamiętać, żeby nie wycierać sobie ręką 
po twarzy. 
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K. P.: Ale nie rozumiem, po co się malować, jeśli to ma sprawić 
wrażenie, że się nie pomalowałaś?
Marta: Bo na to jest moda. To nie te czasy, kiedy kobiety malo-
wały się tak, że było to widać z drugiej strony ulicy. Z tego, co mi 
mówiono, chodzi o to, żeby delikatnie sobie przyróżowić policz-
ki albo przyciemnić cerę. 
K. P.: Ale po co? Wytłumacz mi proszę, po co?
Marta: O Boże! Prawdziwy facet! To dla kobiety jest jakaś przy-
jemność i tyle. Kobiety mają pewne potrzeby, a wy tego nie ro-
zumiecie. […]
K. P.: Czyli wynika z tego, że sama świadomość, że jesteś poma-
lowana, sprawia ci przyjemność. Dobrze kombinuję?
Marta: Tak! Ale tak jest z większością kobiet. Idź, zapytaj tych 
kobiet, które się malują.
K. P.: Ale większość kobiet może się obejrzeć w lustrze i to oce-
nić, powiedzieć sobie: „Ładnie wyglądam”.
Marta: Ja też się oceniam. Ja na przykład wiem, że mam bardzo 
często bardzo bladą cerę.
K. P.: Ale skąd wiesz?
Marta: Bo mi mówili. I  jakbym sobie leciutko użyła jakiegoś 
pudru, to ona nie byłaby już taka blada. Ale Kamil, tak jest ze 
wszystkim. Wiem, że moje spodnie są granatowe, bo ktoś mi to 
powiedział w sklepie. A skąd ja mam sama wiedzieć, że są grana-
towe? I skąd mogę wiedzieć, czy mówicie prawdę? A może one 
są czarne, a wy robicie mnie w konia. Kamil, niewidomy zawsze 
wierzy komuś na słowo.
K. P.: Poczekaj. Jeżeli mówisz, że musisz wierzyć ludziom na sło-
wo… Załóżmy jednak, że wszyscy ludzie mówią ci prawdę. I py-
tasz się jednej osoby, czy ładnie wyglądasz. Ona mówi, że tak. 
Pytasz się drugiej, ona mówi, że nie. To której wierzysz?
Marta: Wtedy trzeba iść do kolejnej osoby i  jej zapytać. Albo 
pójść do bardzo zaufanej osoby, w której szczerość wierzę. Moja 
siostra wiedźma była zabójczo szczera.
K. P.: No tak, ale zakładamy, że wszyscy, których pytasz, są szcze-
rzy. Tylko różnią się gustem.
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Marta: Kamil, ale ty drążysz! Wiesz co? Gdybym była czarow-
nicą, to nie dość, że zrobiłabym tak, żebyś nie widział, to jeszcze 
kazałabym ci być przez miesiąc kobietą. Wtedy byś załapał, o co 
mi chodzi. Wiedziałbyś, jak to jest, jaką wagę przywiązują mło-
de dziewczyny jak ja do tego, jak się ubierają, jak patrzą na nie 
inni ludzie.

Liczba nagranych rozmów z  poszczególnymi uczestnikami ba-
dań zależała od ich nastawienia oraz dynamiki naszych znajomo-
ści. W przypadku części osób zarejestrowałem od pięciu do dziesię-
ciu kilkugodzinnych rozmów; kiedy indziej rezygnowałem z użycia 
dyktafonu już po pierwszych spotkaniach, ponieważ jego obecność 
wyraźnie stresowała niektórych rozmówców (por. Kopczyńska-Ja-
worska 1971: 153–158). W  miarę rozwoju poszczególnych relacji 
sprzęt nagrywający pojawiał się coraz rzadziej, służąc przede wszyst-
kim do zapisu wybranych opowieści, które ze względu na swoją treść 
lub formę były cennym uzupełnieniem materiału badawczego.

Nagrywanie naszych rozmów było różnie odbierane przez po-
szczególnych uczestników badań. Dla jednych nie stanowiło to więk-
szego problemu i nie wpływało na treść ich wypowiedzi:

Emilia: Ja tego nie rozróżniam na sferę badań i niebadań. Podo-
ba mi się sama relacja z tobą. Lubię z tobą spędzać czas nieza-
leżnie od tego, czy ten dyktafon jest włączony, czy nie. Nie mam 
takiego rozróżnienia, że teraz robimy badania, a  teraz idziemy 
gdzieś towarzysko. Dla mnie to jest jedno. Lubimy się, spotyka-
my się, gadamy sobie o różnych rzeczach, a przy okazji coś nagry-
wamy, żeby w przyszłości to pomogło nam coś razem stworzyć.

Dla innych moment włączenia dyktafonu był przejściem do trybu 
wspólnej pracy, wymagającego większej koncentracji i powagi:

Błażej: Jak zadajesz mi pytania i rozmawiamy poważnie, to ja też 
inaczej formułuję swoje wypowiedzi, staram się mówić składnie 
i precyzyjnie. Czasami jest tak, że zbaczamy z tematu i zaczyna-
my gadać o czymś głupim, ktoś powie coś śmiesznego, „inteli-
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gentnego inaczej”. Wolę wiedzieć, że włączasz dyktafon. Nie jest 
tak, żebym się wtedy jakoś spinał, robił się „ą, ę”. Ale chcę, żeby 
było wiadomo, że przechodzimy do czegoś innego, do tych te-
matycznych rozmów.

W  kilku przypadkach rozmówcy prosili o  wyłączenie rejestrato-
ra w  momencie, gdy zaczynali opowiadać o  bardziej intymnych 
czy niewygodnych sprawach (por. Jakimowicz 2014). Kiedy indziej 
dzielili się ze mną daną historią tylko pod warunkiem, że nie będę 
jej uwzględniał podczas transkrypcji nagrania („Niech to zostanie 
między nami”). Niektóre osoby odczuwały wyraźną ulgę w chwili 
wyłączenia dyktafonu, traktując to jako przejście do luźnej części 
spotkania, nawet jeśli w jej trakcie poruszaliśmy dokładnie te same 
tematy co uprzednio.

Warto dodać, że stosowanie dyktafonu podczas prowadzenia 
badań kilkukrotnie wpłynęło również na moje decyzje i zachowania. 
Mówiąc wprost, stopniowo uzależniałem się od tego urządzenia, co 
przejawiało się na dwa sposoby. Po pierwsze, odczuwałem żal, kiedy 
rozmówcy zaczynali opowiadać nowe i ważne historie, których nie 
mogłem nagrać – czy to z powodu braku dyktafonu, czy też dlatego, 
że pytanie o możliwość jego włączenia zakłóciłoby rytm opowieści 
i atmosferę spotkania. Mimo notowania istotnych informacji w trak-
cie rozmowy lub chwilę po jej zakończeniu wiedziałem, że moje za-
piski mają się nijak do bogactwa i autentyczności usłyszanych słów. 
Po drugie, nie dysponując w danej chwili sprzętem nagrywającym, 
niekiedy powstrzymywałem się przed zadawaniem pytań, które były 
istotne w kontekście badań i mogły zainicjować ciekawą wymianę 
zdań. Zamiast tego wolałem powrócić do nich podczas rejestrowa-
nej rozmowy, aby w ten sposób uniknąć niepotrzebnych powtórzeń 
oraz próśb o ponowne opowiedzenie konkretnej historii.

Konkludując, rejestrowane rozmowy badawcze stanowią fun-
damentalną część zgromadzonego materiału empirycznego, zapew-
niają szczegółowość, różnorodność i  autentyczność przytaczanych 
opowieści czy dialogów, a  tym samym pozwalają na dokładniej-
szą analizę spostrzeżeń, odczuć i wspomnień głównych bohaterów 
pracy. Mimo wymienionych – a zarazem łatwych do przewidzenia – 
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ograniczeń, które wiązały się z użyciem dyktafonu podczas pracy ba-
dawczej, w mojej ocenie był to zabieg wyraźnie uzasadniony i jedno-
znacznie pożyteczny, decydujący o jakości zebranych danych, a także 
pozwalający ukazać specyfikę poszczególnych relacji z rozmówcami.

2.3. Obserwacja uczestnicząca  
oraz rozmowy z innymi osobami

Oprócz znajomości z  zasadniczymi uczestnikami badań od 2010 
roku nawiązałem również liczne kontakty z innymi osobami niewi-
domymi w różnym wieku, a także ich widzącymi i niedowidzącymi 
znajomymi, członkami rodzin, pracownikami ośrodków specjalnych 
oraz organizacji działających na rzecz tej grupy – łącznie poznałem 
około 90 innych osób związanych bezpośrednio z  tematyką pracy 
oraz odbyłem z nimi 110 dłuższych spotkań i rozmów. Część tych 
interakcji była naturalną konsekwencją towarzyszenia uczestnikom 
badań podczas różnych sytuacji, takich jak: wizyty w  domach ro-
dzinnych; spotkania z przyjaciółmi; odwiedziny u znajomych, któ-
rzy nadal uczą się w  ośrodku specjalnym; udział w  wydarzeniach 
kulturalnych czy turystycznych. Pozostałe kontakty wynikały z mo-
jej samodzielnej aktywności – miesięcznego stażu w firmie Medison, 
zajmującej się szkoleniami komputerowymi dla osób niewidomych, 
oraz w zaprzyjaźnionej z nią Fundacji na rzecz Osób Niewidomych 
i Słabowidzących VEGA w Kielcach, a także udziału w specjalistycz-
nych szkoleniach, konferencjach i wystawach. Bez względu na oko-
liczności tych sytuacji stanowiły one cenne okazje do obserwacji 
kolejnych wydarzeń, relacji czy postaw, które składają się na spe-
cyfikę codziennych doświadczeń oraz społecznej sytuacji osób nie-
widomych.

Nie wszystkie poznane przeze mnie osoby wiedziały lub pamię-
tały o moim badawczym celu i nastawieniu. Nie ukrywałem jednak 
przed nimi swej zawodowej tożsamości, a  także nie udawałem, że 
w danej sytuacji występuję jedynie w roli asystenta, kolegi czy wo-
lontariusza poszczególnych osób niewidomych. Jeśli miałem taką 
okazję, opowiadałem o  założeniach badań oraz odpowiadałem na 
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ewentualne pytania rozmówców. W  tym sensie trudno traktować 
podejmowane przeze mnie działania w  kategoriach obserwacji 
niejawnej, ukrytej czy zakamuflowanej, której podstawą jest zata-
jenie profesjonalnej tożsamości badacza oraz potajemne gromadze-
nie danych (Ciesielska, Wolanik Boström, Öhlander 2012: 52). Co 
istotne, nie odczuwałem również napięć emocjonalnych czy dyle-
matów moralnych opisywanych najczęściej przez autorów stosują-
cych tę metodę, wynikających z konieczności kłamstwa i nielojalno-
ści wobec obserwowanych – a z czasem coraz bliższych – osób (por. 
Konecki 2000: 152–154; Chomczyński 2006; Surmiak 2010, 2015: 
267–269).

Jednocześnie nie podkreślałem na każdym kroku znaczenia mojej 
zawodowej roli, a także nie rozpoczynałem nowych znajomości od 
przemówienia: „Dzień dobry, nazywam się Kamil Pietrowiak i pro-
wadzę badania etnograficzne na temat osób niewidomych. W związ-
ku z  tym proszę zachować świadomość, że wszystko, co państwo 
powiecie i zrobicie, może być zapamiętane i wykorzystane w mojej 
pracy doktorskiej lub artykułach naukowych. Czy zgadzacie się pań-
stwo na tak postawione warunki?”. Co więcej, nie przypominałem 
o tym fakcie za każdym razem, gdy byłem świadkiem wydarzenia – 
wymiany zdań czy zachowania – które zaabsorbowało moją badaw-
czą uwagę. 

Ironia powyższych stwierdzeń wynika z  krytycznego dystansu 
wobec wymogu, zgodnie z którym warunkiem zachowania etycznej 
poprawności badań jest uzyskanie świadomej zgody od wszystkich 
osób, których słowa lub działania mogą stać się źródłem przydat-
nych informacji oraz przedmiotem opisu w raporcie (Seweryn 2010: 
36, 47–48; Ciuk, Latusek-Jurczak 2012: 26–31). Jak sądzę, dosłowne 
rozumienie podobnych postulatów może prowadzić do sytuacji, gdy 
niejawna – czy po prostu nienarzucająca się – obserwacja badawcza 
nieświadomych tego ludzi będzie akceptowana jedynie w przypadku 
zatłoczonych przestrzeni publicznych, w których nie ujawniają oni 
zbyt wiele ze swej prywatności (Angrosino 2010: 82–83).

Przypuszczam, że tego rodzaju etyczne przewrażliwienie może 
wynikać z idealistycznych przekonań na temat szlachetności i uczci-
wości badaczy społecznych czy też – jak stwierdza nieco dobitniej 
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Gary Alan Fine (2010) – przyswojenia pewnych mitów i  kłamstw 
dotyczących ich profesjonalnych walorów. Zakładając, że całkowite 
osiągnięcie tych wartości nie jest możliwe ani w trakcie pracy te-
renowej, ani ogólnie w ramach ludzkiego współżycia, postanowi-
łem – zgodnie z zaleceniami Sylwii Ciuk i Dominiki Latusek-Jurczak 
(2012: 28) – przyjąć postawę umiarkowaną, daleką od radykalnych 
postulatów, które mogłyby jedynie paraliżować prace badawcze oraz 
stwarzać złudne przeświadczenie o własnej niewinności czy czysto-
ści moralnej.

Być może dla niektórych czytelników stanowi to dowód mojej 
hipokryzji, a także stosowania podwójnych standardów wobec spo-
tykanych osób, które dzielę z  jednej strony na prawowitych, świa-
domych i upodmiotowionych uczestników badań, z drugiej zaś na 
przedmioty obserwacji i  bezosobowe źródła danych (Wyka 1993: 
46–47). Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na tego ro-
dzaju hipotetyczne zarzuty. Zamiast tego mogę stwierdzić, że nieza-
leżnie od charakteru i okoliczności moich terenowych interakcji sta-
rałem się działać w  taki sposób, aby możliwie dokładnie zapobiec 
jakiejkolwiek krzywdzie spotykanych i opisywanych osób. Na pozio-
mie tekstu oznacza to zatarcie wszelkich tropów personalnych, któ-
re mogłyby zdradzać tożsamość rzeczywistych aktorów obserwowa-
nych wydarzeń13. W trakcie badań dążyłem natomiast do unikania 
sytuacji, w których pełniona przeze mnie rola zawodowa mogłaby 
wywołać poczucie dyskomfortu wśród osób niebędących ich zasad-
niczymi uczestnikami. Przykładem tego typu sytuacji – a zarazem 
dowodem ich nieuchronności – są poniższe notatki terenowe:

Razem z Markiem wybraliśmy się na weekend do domku letniskowe-
go jego rodziców. Niezależnie od nas przyjechała tam jego mama, która 
większość czasu spędzała nad pobliskim jeziorem. Było ciepłe, lipcowe 
popołudnie. Siedzieliśmy we dwóch na werandzie, piliśmy piwo i  roz-
mawialiśmy. Kiedy zeszliśmy na tematy związane z nauką mimiki i ge-
stykulacji, zapytałem o możliwość włączenia dyktafonu. Dla Marka nie 

13 Inną zasadę przyjąłem w przypadku wypowiedzi świadomych uczestników ba-
dań, o czym piszę dokładniej w dalszym miejscu tej części (Rozdział 3. Etnogra-
fia oparta na współpracy).
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stanowiło to problemu, znaliśmy się już kilka lat i ufaliśmy sobie nawza-
jem. W trakcie rozmowy Marek próbował przypomnieć sobie jakieś wy-
darzenie z dzieciństwa, kiedy rodzice próbowali nauczyć go, jak macha 
się ręką na pożegnanie. – Zapytam ją o to, kiedy wróci – powiedział pod-
ekscytowany. Kiedy mama wróciła znad jeziora, Marek nawiązał do tego 
wspomnienia i zaczął ją wypytywać, jak to właściwie było z tym macha-
niem „pa pa”. Mama trochę się zmieszała. Popatrzyła na mnie i powie-
działa: „Nie nastawiałam się dzisiaj na wywiady”. Próbowałem obrócić tę 
sytuację w żart i rozładować atmosferę. Dalsza rozmowa dotyczyła ogól-
nych tematów. Dla Marka nasze rozmowy są okazją, aby bardziej poznać 
siebie samego. Lubi takie rozważania. Nie traktuje tych spotkań w kate-
goriach badań i wywiadów. Dla jego mamy – z którą co prawda znam 
się od pewnego czasu, jednak nie łączy nas głębsze porozumienie – tego 
typu pytania i dociekania były nienaturalne i oznaczały właśnie „sytua-
cję badawczą” i „wywiad”. Co ciekawe, podczas tego weekendu, jak i in-
nych spotkań nie unikała ona tematów związanych z wychowywaniem 
niewidomego dziecka. Jednak w tej danej sytuacji została wyrwana, nie-
przyjemnie zaskoczona. Choć to Marek – z czystej ciekawości – zadał jej 
pytanie dotyczące nauki gestów, to jednak właśnie moja obecność, spro-
wadzona do roli badacza, na moment zaburzyła wakacyjną swobodę, do 
której staraliśmy się powrócić po tym zdarzeniu.

Ada zaprosiła mnie na imprezę w wynajmowanym przez nią miesz-
kaniu. Jej współlokatorzy, a zarazem koledzy ze studiów, wyjechali na 
weekend do domów rodzinnych. – Wpadnij, będzie kilka osób, któ-
re znasz. Może poznasz kogoś nowego do badań – zachęcała przez te-
lefon. Przyjąłem tę propozycję z przyjemnością. Cieszyłem się, że Ada 
traktowała mnie jak „swojego”, a nie „tylko badacza”. 

Kupiłem alkohol i pojechałem na miejsce. W mieszkaniu było już 
kilku znajomych, kolejni dochodzili stopniowo – łącznie zebrało się 
dziewięć osób, wśród których tylko ja byłem „widzący”. Pozostali byli 
albo niewidomi, albo niedowidzący. Wszyscy znali się z ośrodka spe-
cjalnego. Siedzieliśmy w kuchni. Rozmowy dotyczyły zwykłych rze-
czy – pracy, studiów, innych znajomych. W pewnym momencie usły-
szałem pytanie Beaty, także jednej z uczestniczek badań: – A ty Kamil 
co tak cicho siedzisz? Zmęczony po tygodniu?

Nie czekając na moją odpowiedź, odezwała się słabowidząca dziew-
czyna, którą spotkałem kiedyś przy innej okazji: – Kamil siedzi, obser-
wuje i analizuje.
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Nikt nie podłapał tego stwierdzenia, które było dla mnie czymś 
między oskarżeniem a wyproszeniem. Tylko ona traktowała w ten spo-
sób moją obecność. Inni – miałem takie wrażenie – czuli się swobod-
nie, żartowali, upijali się i relaksowali. Mimo to od tego momentu nie 
czułem się na swoim miejscu i wróciłem do domu szybciej, niż począt-
kowo zakładałem.

Jak sądzę, prowadzenie tego typu obserwacji i  pogawędek jest nie 
tylko wskazane – o  czym pisze Bronisława Kopczyńska-Jaworska 
(1971: 60) – lecz po prostu nieuniknione w etnograficznej pracy te-
renowej, której zasadniczym elementem jest udział w  wielorakich 
spotkaniach i wydarzeniach z życia uczestników badań. Równocześ- 
nie świadome stosowanie kilku sposobów wywoływania i  groma-
dzenia danych – określane jako triangulacja metod – z reguły przy-
czynia się do podwyższenia jakości wyników badań. Jak pisze na ten 
temat Uwe Flick (2011: 117):

Możemy wprowadzić rozróżnienie między stosowaniem triangulacji 
jako środka poszerzania wiedzy a korzystaniem z niej w celu krzyżowe-
go sprawdzania wyników. W obu przypadkach triangulacja metod po-
winna wychodzić z różnych perspektyw lub różnych poziomów […]. 
Ten cel można osiągnąć, łącząc metody skoncentrowane na potocznej, 
eksperckiej lub biograficznej wiedzy uczestników badań z  metodami 
nakierowanymi na ich obserwowalne praktyki, jednostkowe lub mają-
ce charakter interakcji.

Uczestnictwo w  różnorodnych interakcjach i  sytuacjach – trakto-
wanych jako potencjalne źródła danych – niewątpliwie przyczyni-
ło się do poszerzenia i ugruntowania mojego pojęcia o życiu osób 
niewidomych. Wiązało się to między innymi z możliwością zesta-
wiania ze sobą wypowiedzi rozmówców oraz własnych obserwa-
cji. Z jednej strony dzięki udziałowi w różnych wydarzeniach mog- 
łem doświadczyć „na własnej skórze” konkretnych emocji, a  także 
być świadkiem typowych sytuacji, o których wcześniej opowia-
dali mi uczestnicy badań. Z drugiej – zebrane w ten sposób prze-
życia i obserwacje wpływały na moje rozumienie następnych usły-
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szanych historii. Dobrym przykładem tego rodzaju zwrotności jest 
notatka terenowa sporządzona po jednym ze spotkań z Kamilą:

Czwarte spotkanie z  Kamilą. Jak zwykle umówiliśmy się pod ośrod-
kiem – Kamila nie zrobiła jeszcze „samodzielnego”14. Przyjechałem tro-
chę wcześniej, ale Kamila nie może zejść na dół, bo powiedziała wycho-
wawcom, że wyjdzie równo o czwartej. Nie ma już nic do roboty, ale 
musi czekać. Potem spacer i kolacja. W rozmowach cały czas przewi-
ja się temat ośrodka. Kamila ma skończone 18 lat, ale nie czuje, żeby to 
miało jakieś znaczenie dla jej wychowawców. Mówi, że traktują ją jak 
dziecko, rozkazują, dyrygują. Mówi o ośrodku jak o więzieniu, z któ-
rego nie może wyjść bez zgody personelu i towarzystwa asystenta. Do 
sklepu wychodzi głównie przy okazji grupowych spacerów pod okiem 
jednego z  wychowawców. Dużo narzekania i  żalu. W  pewnej chwili 
myślę nawet, że prawdopodobnie nieco przesadza – nie może być prze-
cież aż tak źle. Kiedy zbliża się godzina powrotu, Kamila staje się ner-
wowa. Wychowawca zapisał w zeszycie, że wróci o godz. 20.00, mimo 
że formalnie może być poza ośrodkiem do 20.30. Dlatego prosi mnie, 
żebym poszedł razem z nią i pokazał, że była pod moją opieką. Uspoka-
jam ją. Mówię, że nic się nie stanie, jeśli spóźnimy się 10 minut. Wcho-
dzimy do ośrodka o 20.15. Idziemy zameldować się do pokoju wycho-
wawców, z którego właśnie wychodzi jakaś kobieta. Witam się, mówię 
grzecznie, że byliśmy z Kamilą na kolacji i trochę się zagapiłem, więc 
przepraszam za małe spóźnienie. Kobieta odpowiada ostrym tonem: 
„Spóźniłaś się 15 minut! Następnym razem nigdzie nie wyjdziesz!”. I do 
mnie: „Nie będzie wychodzić, jak się będzie spóźniać”. Mówię, że to jest 
dorosła osoba, poza tym według przepisów może być poza internatem 
do 20.30. Wychowawczyni: „Była wpisana na 20.00. Jak jest dorosła, to 
powinna być odpowiedzialna, brać odpowiedzialność za swoje słowa. 
Skoro jest wpisana do ósmej, to powinna być do ósmej”. Nie chcąc cią-
gnąć tej sytuacji, przeprosiłem raz jeszcze i skuliłem w sobie. Kamila 
odprowadziła mnie do głównych drzwi. Po ośrodku poruszała się zu-
pełnie swobodnie, inaczej niż poza nim. – Widzisz, mówiłam ci, jak 
mnie traktują – powiedziała na pożegnanie. Tak, teraz widzę.

14 „Samodzielne”, „mieć samodzielne” – slangowe określenie możliwości samo-
dzielnego wychodzenia poza teren ośrodka specjalnego, osiąganej dzięki zda-
niu wewnętrznego egzaminu z orientacji przestrzennej.
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Mówiąc ogólnie, poznawanie i obserwowanie ludzi z otoczenia 
uczestników badań oraz szerszego środowiska osób niewidomych 
stanowiło nieodłączny, wartościowy element pracy terenowej, któ-
ry przyczynił się do wzbogacenia zebranego materiału oraz osadze-
nia go w  ogólniejszym kontekście ról i  zależności. Tak rozumiane 
poszerzenie pola badawczej uwagi było szczególnie użyteczne w od-
niesieniu do tematu postaw i uprzedzeń „widzących”, relacji uczest-
ników z członkami ich rodzin, nieformalnych i formalnych działań 
personelu ośrodków specjalnych, a także grupowej więzi i wspólno-
ty osób niewidomych.

2.4. Porządkowanie i interpretacja materiału badawczego

Aby nie zgubić się w  natłoku i  chaosie interesujących, acz niepo-
wiązanych ze sobą danych – co zdaniem Kathy Charmaz (2009: 35) 
jest typowym zagrożeniem w badaniach etnograficznych – wyzna-
czyłem sobie cztery punkty orientacyjne, służące wsparciem pod-
czas dobierania i konkretyzowania podejmowanych zagadnień. Po 
pierwsze, pragnąłem, aby uczestnicy badań mieli poczucie, że pre-
zentowane przeze mnie teksty – w tym ta publikacja – uczciwie opi-
sują ich życie, a także mówią o sprawach, które warto przybliżyć za-
równo ludziom wtajemniczonym w  tematykę niepełnosprawności 
czy ślepoty, jak i czytelnikom niemającym wiedzy w tym zakresie. Po 
drugie, kluczowe znaczenie dla interpretacji danych miało przyjęcie 
perspektywy antropologii kulturowej oraz czerpanie inspiracji z róż-
nych kierunków nauk społecznych, w tym przede wszystkim inter- 
akcjonizmu symbolicznego; tak wyznaczona optyka dawała nadzieję 
na ujrzenie zależności między wzorami kultury oraz wartościami 
i  normami społecznymi a  konkretnymi doświadczeniami i  histo-
riami osób niewidomych. Po trzecie, dążyłem do tego, aby wyniki 
badań stanowiły uzupełnienie prac z zakresu pedagogiki specjalnej 
i  tyflopedagogiki, które nierzadko opierają się na niepogłębionych 
badaniach ankietowych oraz powielanych schematach interpretacyj-
nych – na co wskazują przedstawiciele tych subdyscyplin (Maciarz 
2013), jak też socjolodzy podejmujący tematykę upośledzenia i nie-
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pełnosprawności (Zakrzewska-Manterys 2010: 161–178). Po czwar-
te wreszcie, kierowałem się zasadą, zgodnie z którą warto pisać je-
dynie takie teksty, jakie samemu chciałoby się przeczytać. Stąd też 
starałem się unikać odniesień czy zagadnień, które nie służyły rozu-
mieniu i przystępnemu opisowi wybranego wycinka świata społecz-
nego, a tylko podniesieniu „naukowej” rangi publikacji.

To właśnie powyższe kryteria zdecydowały o  wyborze takich, 
a  nie innych obszarów życia bohaterów pracy. Niektóre zagadnie-
nia okazały się szczególnie ważne dla większości uczestników ba-
dań, wywołując w  nich wyraźne emocje i  wspomnienia – chodzi 
między innymi o relacje z najbliższą rodziną w okresie dzieciństwa 
i dorastania; doświadczenie wieloletniego pobytu w ośrodku szkol-
no-wychowawczym; zakończenie nauki w ośrodku i rozpoczęcie ży-
cia w „świecie widzących”. Równie istotne były dla nich kwestie do-
tyczące utrudnień i ograniczeń, z którymi zmagają się na co dzień 
w kontekście bezpośrednich interakcji, zatrudnienia czy związków 
intymnych. Podjęcie innych wątków zachęciło z kolei do szerszej re-
fleksji nad znaczeniem wzorców, wartości i norm społecznych, de-
cydujących nie tylko o  sytuacji osób niewidomych, ale także wa-
runkujących ogólniejszy porządek rzeczywistości – w tym wypadku 
niezwykle inspirujące badawczo okazały się zagadnienia widzialno-
ści i komunikacji wizualnej oraz sprawczości i sprawności.

Kierując się tymi założeniami, świadomie zrezygnowałem z po-
dejmowania pewnych zagadnień, które co prawda kojarzą się bezpo-
średnio z osobami niewidomymi, jednak albo nie decydują w znacz-
nym stopniu o specyfice funkcjonowania uczestników badań, albo 
też wymagają odmiennej siatki pojęciowej oraz dokładnej wiedzy 
z zakresu teorii poznania czy neuropsychologii. Po pierwsze, mam 
na myśli kwestie związane z pismem Braille’a, stanowiącym do nie-
dawna podstawowe medium osób niewidzących w zakresie komu-
nikacji czy informacji; obecnie jednak uczestnicy badań znacznie 
częściej korzystają z udźwiękowionych komputerów osobistych i te-
lefonów komórkowych, stanowiących podstawowe narzędzia ich 
pracy, edukacji i komunikacji, stopniowo wypierające tę formę za-
pisu (por. Tobin, Hill 2015). Po drugie, nie podjąłem się szczegóło-
wych analiz dotyczących specyfiki poznania dotykowego osób nie-
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widomych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, omawiając je 
tylko przy okazji zagadnień związanych ze zmysłem wzroku; uzna-
łem bowiem, że różnorodność i odmienność ich doświadczeń tak-
tylnych przekracza dostępne mi środki wyrazu i  rozumienia (por. 
Roberts, Wing 2001; Heller, Ballesteros 2006; James, James, Humph-
rey, Goodale 2006; Paterson 2006; Macpherson 2009).

Dodatkowym sposobem odnajdywania się w wielości materiału 
badawczego było oznaczanie i katalogowanie zgromadzonych wypo-
wiedzi i notatek za pomocą czytelnych kategorii, co w najogólniej-
szym sensie można nazwać kodowaniem danych. Jak pisze Graham 
Gibbs (2011: 80):

Kodowanie jest sposobem określenia, czego dotyczą analizowane dane. 
Polega na znalezieniu i  opisaniu jednego lub więcej akapitów tekstu 
bądź innych rodzajów danych, jak na przykład fragmentu zdjęcia, któ-
re – w taki czy inny sposób – ilustrują jakieś pojęcia teoretyczne lub 
opisowe. Zazwyczaj w toku przeszukiwania danych zostaje wyróżnio-
nych kilka akapitów, które następnie łączy się za pomocą wspólnej na-
zwy – czyli kodu. Wszystkie fragmenty tekstu i innych danych, które 
dotyczą tego samego zagadnienia lub ilustrują ten sam przypadek, zo-
stają zakodowane w analogiczny sposób. Kodowanie to metoda indek-
sowania czy kategoryzowania tekstu, mająca na celu nakreślenie siatki 
odnoszących się do niego głównych wątków tematycznych.

Równie przydatnym zabiegiem było stopniowe rozwarstwianie 
i precyzowanie poszczególnych kategorii, które z czasem zaczynały 
tworzyć rodzaj siatki czy hierarchii, pozwalającej uszeregować różne 
aspekty ogólniejszych zagadnień (por. Gibbs 2011: 134–140, 158). 
Należy jednak podkreślić, że stosowana przeze mnie procedura ety-
kietowania danych nie była tak szczegółowa i ważna dla prezentacji 
wyników, jak w przypadku badań prowadzonych zgodnie z metodo-
logią teorii ugruntowanej, lecz pełniła raczej pomocniczą i porząd-
kującą funkcję (por. Konecki 2000: 48–58; Charmaz 2009: 59–96; 
Marciniak 2012a, 2012b, 2012c).

Jednym z założeń badań, wpływającym na przebieg ich począt-
kowego etapu, było pierwszeństwo wypowiedzi rozmówców i ob-
serwacji ich życia w stosunku do teoretycznych rozważań na temat 
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zjawiska ślepoty, niepełnosprawności czy stygmatyzacji (por. Angro-
sino 2010: 44–46; Kostera, Krzyworzeka 2012: 172; Godlewski 2016: 
15–16). Nie oznacza to jednak, że na czas pracy terenowej zrezy-
gnowałem z lektury tekstów naukowych czy literackich, które bez-
pośrednio lub pośrednio odnoszą się do poznawczej i społecznej sy-
tuacji osób niewidomych. W tym kontekście podzielałem częściowo 
postawę Barbary Fatygi (2011: 104), która wyznaje:

[…] od przedstawicieli tzw. paradygmatu interpretatywnego nauczy-
łam się między innymi, by nie zabijać przedmiotu badań kafarem teo-
retycznych w swej istocie przedsądów. Wyraża się to w uogólnionym 
zaufaniu do sensowności badanych światów i w przekonaniu, że jeśli 
włoży się dostatecznie dużo starannej i dokładnej pracy w konkretne 
dociekania, to osiągnie się poczucie zrozumienia problemu. Chociaż 
z drugiej strony jestem także pewna, iż badacz musi stale dialogować 
z teorią, tzn. przed wejściem w każdy teren – w fazie projektowania ba-
dań, w trakcie pobytu „tam” – gdy natyka się na rzeczy, których nie ro-
zumie i/lub nie zna oraz po wyjściu – gdy zastanawia się nad metoda-
mi ujawniania sensu zebranego materiału.

Z jednej strony – podobnie jak Kvale (2010: 82) – uważam, że „jed-
nym z  powodów, dla których warto pojechać na wyprawę tereno-
wą, jest to, że możesz uświadomić sobie, jak abstrakcyjne są twoje 
nawet najbardziej konkretne koncepcje i pytania tworzone w zaci-
szu biblioteki”. Z drugiej zaś, jestem przekonany o niemożności sku-
tecznego zawieszenia lub wyzbycia się własnych przesądów badacza, 
których podstawą są jego osobiste doświadczenia oraz teoretycz-
ne inspiracje. Wszak już samo dążenie do podobnej niezależności 
wynikałoby z przyjęcia określonych – w  tym wypadku fenomeno-
logicznych – założeń na temat natury świata i jego poznania, wpły-
wających na dalsze wybory terenowe czy interpretacje zebranego 
materiału. Wyraźnie pisze o tym Uwe Flick (2010: 50–51):

W badaniach jakościowych musimy opierać się na istniejących teoriach 
i wynikach poprzednich badań, jeśli nie chcemy popełnić grzechu naiw- 
ności, zaczynając własne badania. […] Możemy rozróżnić cztery for-
my wiedzy teoretycznej, stanowiące pochodną ogólnej epistemologii, 
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perspektywy badawczej, obszaru badawczego oraz metod, które chce-
my zastosować. Wszystkie te formy wiedzy odgrywają ukrytą lub – 
w optymalnej sytuacji – jawną rolę w sposobach prowadzenia badań, 
a wcześniej – w sposobach ich projektowania.

Na zagadnienie teoretycznych, percepcyjnych i  kulturowych uwa-
runkowań badaczy społecznych, które rzutują nie tylko na ich rela-
cje z uczestnikami badań, ale także sposoby analizy danych, wskazu-
je również Charmaz (2009: 26):

Naukowcy nie są biernymi pojemnikami, do których wrzucane są dane. 
Nie istnieją naukowcy-obserwatorzy, którzy są w stanie odsunąć od sie-
bie własne wartości, powołując się na swój naukowy autorytet i neu-
tralność. Zarówno obserwująca, jak i obserwowana osoba wchodzą na 
scenę z pewnymi doświadczeniami. Badacze i uczestnicy badań two-
rzą założenia na temat tego, co jest prawdziwe, mają pewien zapas wie-
dzy, zajmują określoną pozycję społeczną i dążą do osiągnięcia celów, 
które wpływają na ich poglądy i działania w relacjach z innymi osoba-
mi. Jednak to badacze, nie zaś uczestnicy badań, są zobowiązani do re-
fleksyjnej postawy wobec tego, co wnoszą na teren badań, tego, co wi-
dzą i jak to widzą.

W  tym sensie uznaję, że wszelkiego rodzaju „przedsądy” – teorie, 
wartości czy poglądy – nie tylko warunkują badawczą perspekty-
wę etnografa, lecz wręcz umożliwiają jakiekolwiek poznanie świata. 
Myśl ta pokrywa się z rozważaniami Gadamera (2004: 371–372) do-
tyczącymi doświadczenia hermeneutycznego:

Nie jest tak, że słuchając kogoś lub przystępując do lektury, musi-
my zapomnieć o  wszystkich wstępnych mniemaniach w  kwestii tre-
ści i o wszystkich własnych poglądach. Wymagana jest jedynie otwar-
tość na pogląd innego lub tekstu. Ją zaś z natury cechuje to, że inny 
pogląd odnosimy do całości własnych poglądów lub siebie do niego. 
[…] Wrażliwość na inność tekstu nie zakłada ani „neutralności” wobec 
swoich mniemań, ani tym bardziej ich wymazania, lecz zawiera świa-
dome przyswojenie sobie własnych wstępnych mniemań i uprzedzeń.
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Powyższe założenia wpłynęły na sposób prowadzenia omawia-
nych badań, a  dokładniej – ustalania relacji między słowami ich 
uczestników, moimi obserwacjami, publikacjami na temat osób 
niewidomych oraz ogólniejszymi rozważaniami z  zakresu antro-
pologii kulturowej, socjologii czy filozofii. W rezultacie proces ba-
dawczy był napędzany siłą wzajemnych odniesień i kształtowany 
zgodnie z  ruchem „podwójnej spirali” (Winkin 2007: 152): gro-
madzone wypowiedzi i obserwacje wyznaczały kierunek kolejnych 
lektur oraz układ teoretycznych punktów odniesienia, te zaś stop-
niowo wpływały na interpretacje działań i  opowieści uczestników, 
a także pozwalały spojrzeć na ich życie w świetle ogólniejszych za-
sad świata społecznego. Tym samym czynności zbierania, porządko-
wania i analizowania danych nie stanowiły odrębnych etapów pracy, 
lecz były ze sobą sprzężone i odbywały się równocześnie, co zdaniem 
niektórych autorów jest cechą charakterystyczną badań etnograficz-
nych (por. Hammersley, Atkinson 2000: 210; Gibbs 2011: 23).

Jak widać na podstawie powyższych stwierdzeń, prowadzona 
przeze mnie analiza zebranego materiału empirycznego nie została 
podporządkowana konkretnej, odgórnie przyjętej ramie interpreta-
cyjnej. Założeniem badań nie było też systematyczne, oparte na ści-
śle określonych procedurach porządkowanie i eksplorowanie danych 
empirycznych w celu wygenerowania pewnej teorii, jak to dzieje się 
w przypadku metodologii teorii ugruntowanej (Konecki 2000: 26). 
Zamiast tego prezentowany proces badawczy polegał na ciągłym ze-
stawianiu, ścieraniu i sprzęganiu ze sobą różnych głosów i perspek-
tyw – wypowiedzi i zachowań osób niewidomych, moich obserwa-
cji i domysłów, stopniowo wyłaniających się kategorii i uogólnień, 
wyników innych badań na temat niepełnosprawności, teoretycznych 
koncepcji poszczególnych autorów (por. Denzin, Lincoln 2009: 24–
28). W  tym kontekście wybór określonych narzędzi interpretacyj-
nych czy teoretycznych punktów odniesienia zależał od tego, na ile 
były one stymulujące i użyteczne dla rzetelnego opisu życia uczest-
ników badań, a także ogólniej – osób niewidomych od urodzenia lub 
wczesnego dzieciństwa.



rozdział 3
Etnografia oparta na współpracy

Istotnym elementem procesu badawczego była próba realizacji – 
a zarazem weryfikacji – założeń i postulatów, które zostały sformu-
łowane przez zwolenników dialogicznych i nastawionych na współ-
pracę badań społecznych. Zasadniczą inspirację stanowiły dla mnie 
prace Anny Wyki (1993) i Luke’a Erica Lassitera (2005), dotyczące 
odpowiednio modelu badań społecznych przez wspólne doświad-
czenie oraz etnografii opartej na współpracy1. W tym rozdziale oma-
wiam najważniejsze elementy i warunki tego rodzaju podejścia do 
badań empirycznych, jego wpływ na relacje z  uczestnikami oraz 
proces gromadzenia i  interpretacji danych, jak również związane 
z tym kwestie etyczne czy światopoglądowe. Oprócz tego przedsta-
wiam poznawczy i  społeczny potencjał współpracy etnograficznej, 
a także główne ograniczenia i pułapki czekające na badaczy, którzy 
przyjmują podobną strategię pracy terenowej i pisarskiej2.

3.1. Założenia współpracy etnograficznej

Mimo odmiennych inspiracji teoretycznych i  metodologicznych3 
propozycje Lassitera i Wyki okazują się zbieżne w kilku podstawo-

1 W  książce zawierającej polskie przekłady tekstów na temat badań w  działa-
niu (Červinková, Gołębniak 2010) zaproponowany przez Lassitera (2010) ter-
min collaborative ethnography tłumaczy się jako „etnografia współpracująca”. 
W mojej pracy posługuję się jednak określeniami „etnografia oparta na współ-
pracy” oraz „współpraca etnograficzna”.

2 Część wymienionych wątków została omówiona w osobnym artykule w czaso-
piśmie „Przegląd Socjologii Jakościowej” (Pietrowiak 2014).

3 W przypadku Lassitera są to prace antenatów amerykańskiej antropologii, mię-
dzy innymi Lewisa H. Morgana i Franza Boasa, antropolożek feministycznych 
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wych kwestiach, dotyczących między innymi etycznej postawy ba-
dacza, jego relacji z uczestnikami badań czy wspólnego wpływu na 
przebieg pracy:

Etnografię opartą na współpracy możemy określić ogólnie jako podej-
ście do badań etnograficznych, które w sposób zamierzony i wyraźny 
ujawnia oraz podkreśla elementy współpracy na każdym etapie pro-
cesu badawczego – od konceptualizacji projektu, poprzez pracę tere-
nową, do ważnego w tym kontekście etapu pisania. Takie uprawianie 
badań zachęca naszych rozmówców do wyrażania swych komentarzy, 
które stają się jawną częścią tekstu etnograficznego i wpływają na jego 
kształt, ewoluujący w toku pracy. Negocjacje te stają się również inte-
gralnym elementem samego procesu badań. Co ważne, w ten sposób 
powstają teksty, które są wspólnie tworzone lub pisane z przedstawicie-
lami lokalnych społeczności i które nie funkcjonują jedynie w ramach 
dyskursu akademickiego, lecz skierowane są także do innych grup od-
biorców, w tym opisywanych ludzi. Teksty te mogą – choć nie muszą – 
być pisane przez kilku autorów, co też często się zdarza. Tak rozumia-
na etnografia budowana na współpracy jest zarówno teoretyczną, jak 
i metodologiczną propozycją prowadzenia badań i pisania tekstów et-
nograficznych (Lassiter 2005: 16).

Model badań empirycznych przez wspólne doświadczenie zakłada ak-
tywność podmiotów badania we wszystkich (bądź przynajmniej nie-
których) fazach procesu badawczego […]. Program minimum w  tej 
kwestii obejmować winien przynajmniej jedno „sprzężenie zwrotne” 
z badanymi, czyli zapoznanie podmiotów badania bądź z założeniami 
(np. hipotezami wstępnymi) badań, bądź z interpretacjami i wnioska-
mi dotyczącymi przedmiotu dociekań. Wersja pełna modelu zakłada-
łaby takie sprzężenia zwrotne w różnych (wszystkich) fazach przepro-
wadzanych studiów, oraz rzeczywiste „wzięcie pod uwagę” uzyskanych 
opinii własnych o przedmiocie badań, wyrażanych przez podmioty ba-
dania (Wyka 1993: 60–61).

czy reprezentantów postmodernizmu (Lassiter 2005: 25–75). Wyka najczęściej 
powołuje się z kolei na pracę zbiorową pod redakcją Petera Reasona i  Johna 
Rowana (1981), której celem jest określenie filozoficznych i metodologicznych 
podstaw nowego paradygmatu badań jakościowych.
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W moim przekonaniu podejście to można odczytać także przez 
założenia Tischnerowskiej filozofii dramatu (Tischner 1998) oraz 
ogólnie pojętej filozofii dialogu (Baran 1991). Z  tej perspektywy 
jego zasadniczym celem jest ukazanie międzyludzkiego charakte-
ru pracy etnograficznej oraz skierowanie uwagi na odmienność, 
a zarazem równoważność uczestników „spotkania w terenie” – ich 
punktów widzenia, historii, motywacji i  nadziei. Jak pisze Wyka 
(1993: 50):

„Wspólny” świat badacza i badanych tworzy się w rezultacie swoistych 
mechanizmów wyrównujących, którym się świadomie poddajemy: so-
cjolog traci uprzywilejowaną pozycję jako istota obserwująca „z góry” 
i  próbuje się znaleźć we „wspólnej” rzeczywistości, gdy jednocześnie 
ulega podwyższeniu pozycja partnera sytuacji badawczej. Dzieje się tak 
skutkiem wzięcia pod uwagę podmiotowych kompetencji badanych 
oraz uznaniu uwarunkowań własnych. Badacz istotnie może się uczyć 
od badanych wiedzy na temat „wspólnej” rzeczywistości i własną wie-
dzą się z nimi dzielić. Pozwala mu to kształtować osobową i partnerską 
relację badawczą, w której przestaje już pełnić – także wobec siebie – 
rolę autorytetu. Może też próbować świadomie zmniejszać powstające 
jednak spontanicznie różnice statusowe; oczywiście zabiegi takie mogą 
się okazać płodne w tworzeniu kontaktu badawczego tylko pod warun-
kiem, że byłyby dokonywane autentycznie, a nie w formie nowego typu 
manipulacji podmiotami badanymi.

Podobne przekonanie podzielają przedstawiciele antropologii dialo-
gicznej. Zdaniem Paula Rabinowa (2010: 129):

Antropologia jest nauką interpretatywną. Obiekt jej badań, człowiek, 
humanity, doświadczany jako Inny, znajduje się na tym samym pozio-
mie epistemologicznym, co ona sama. Zarówno antropolog, jak i jego 
informatorzy żyją w  kulturowo zapośredniczonych światach, uchwy-
ceni w  „sieci znaczeń”, które sami utkali. To podstawa antropologii; 
nie istnieje ani uprzywilejowana pozycja, ani absolutna perspektywa, 
ani właściwa droga eliminacji świadomości z naszych własnych dzia-
łań i z działań innych […]. Możemy stwarzać pozory, że jesteśmy bez-
stronnymi naukowcami zbierającymi jednoznaczne dane i  że ludzie, 
których badamy, żyją wśród różnych nieuświadamianych systemów 
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determinujących sił, nie zdając sobie z tego sprawy i że tylko my mamy 
do nich klucz. Lecz jest tak tylko pozornie.

W tym świetle współpraca z rozmówcami na każdym etapie badań 
jawi się jako szansa praktycznego wdrażania i poszerzania idei et-
nograficznego dialogu. Proces wspólnego interpretowania tropów 
badawczych przypomina z  kolei ruch koła hermeneutycznego czy 
może lepiej – hermeneutycznej spirali, napędzanej przez zestawia-
nie i zderzanie ze sobą różnych perspektyw i sposobów rozumienia 
danego zjawiska (Lawless 1992; Tokarska-Bakir 1992). Co warto do-
dać, zdaniem Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego (2011: 
294–295) tak pojęta idea perspektywizmu leży u podstaw nowego 
paradygmatu w antropologii kulturowej:

Chodzi tu o  uświadomienie sobie i  zaakceptowanie symetryczności 
i pełnej równości pomiędzy antropologiem a Innym, faktu, że są oni 
dla siebie ontologicznymi i  epistemologicznymi odbiciami. Poznanie 
Innego bowiem, to poznanie jego potoku życia, poznanie możliwe tyl-
ko poprzez potok życia antropologa. Z przygodności ich spotkania po-
wstaje jedna życiowa sytuacja. Żadna ze stron nie jest w niej uprzywi-
lejowana, obie są dla siebie tym samym i w podobny sposób, ponieważ 
obie ją – poprzez wspólne bycie – współtworzą.

Podsumowując, podstawą etnograficznej współpracy jest badawcza 
i ludzka otwartość wobec uczestników badań, traktowanych nie tyle 
jako mniej lub bardziej przydatne źródła informacji, lecz stawianych 
w  pozycji równoprawnych partnerów dialogu, a  także współtwór-
ców procesu gromadzenia i analizowania danych. Niezbędnym wa-
runkiem tej postawy jest rezygnacja badacza z przekonania o włas- 
nej wyższości w sferze wiedzy czy poznania, dążenia do całkowitej 
kontroli nad przebiegiem pracy terenowej oraz pragnienia osobistej 
neutralności i naukowego obiektywizmu.
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3.2. Współpraca a zaangażowanie uczestników badań

Dostrzegając badawczy potencjał powyższych postulatów, kierowa-
łem się nimi w  latach 2010–2011 podczas gromadzenia materiału 
empirycznego do pracy magisterskiej na temat życia i dzieła artysty 
nieprofesjonalnego Henryka Sawki, twórcy Kamiennego Parku w Ry-
dzewie (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie). Jako że pilotażowa 
realizacja etnograficznej współpracy przyniosła zadowalające rezulta-
ty (por. Pietrowiak 2012), przyjąłem podobne wytyczne w przypadku 
znacznie bardziej złożonych i długotrwałych badań wśród osób nie-
widomych, aby w ten sposób dokładniej przyjrzeć się praktycznym 
możliwościom i ograniczeniom omawianego podejścia.

W  związku z  tym założyłem, że uczestnicy badań mogą in-
tencjonalnie wpływać na ich kształt i kierunek na każdym etapie 
pracy – od formułowania pytań badawczych, przez weryfikowanie 
wstępnych wniosków, po komentowanie moich autorskich tekstów, 
a także wspólne pisanie artykułów. Jednocześnie przyjąłem, że tego 
typu współpraca powinna opierać się na dobrowolności i obustron-
nej inicjatywie – stąd też starałem się nie namawiać uczestników do 
większego zaangażowania niż to, które sami wykazywali. Jedyną rze-
czą, jaką mogłem uczynić na początku każdej znajomości, było wy-
stosowanie tak określonej propozycji oraz czekanie na odpowiedź 
jej adresatów. Takie nastawienie wywoływało niekiedy zaskoczenie 
rozmówców:

Sandra: Gdy zapytałeś mnie na początku, o  czym warto na-
pisać taką pracę na temat niewidomych, pomyślałam: „I  co? 
Całą robotę będę musiała zrobić za niego?! Już wolę, jak stu-
denci przychodzą z  gotowymi kwestiami i  przepytują mnie 
krok po kroku”. Ale później pomyślałam, że to daje moty-
wację do mówienia, bo masz świadomość, że możesz ja-
koś wpłynąć na tę pracę, że jesteś tu aktywny, kreatywny.

Przeciwstawianie naszych spotkań oraz znanych z  doświadczenia 
badań ankietowych pojawiało się także w  wypowiedziach innych 
uczestników: 
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Aleksandra: Ja w ogóle jestem pozytywnie zaskoczona twoimi 
badaniami, bo przeważnie to wygląda zupełnie inaczej. Tema-
tyka niewidomych jakoś tam funkcjonuje w różnych badaniach 
i miałam już wiele takich sytuacji, że ludzie przeprowadzali ze 
mną jakieś ankiety. I  przeważnie to się sprowadzało do tego, 
że przychodził taki student, magistrant, albo zgłaszał się przez 
maila czy przez Skype’a, robił wywiad, było miło i na tym ko-
niec. I to nie przeradzało się w jakąś znajomość, nie spotykali-
śmy się później. I tylko raz dostałam później wyniki takiej pra-
cy do przeczytania.

Jak okazywało się w toku prowadzonych badań, oprócz otwartości, 
ciekawości i przychylnego nastawienia poszczególnych uczestników, 
ważnym czynnikiem wpływającym na naszą współpracę była wza-
jemna sympatia:

Emilia: Ty jesteś po prostu moim kolegą, z którym coś razem 
robimy. W porządku, to ty wysunąłeś pomysł tych badań, ale to, 
co tutaj robimy, jest w równym stopniu ważne. Robimy wspólną 
rzecz, strzelamy do jednej bramki. Lubimy się i to jest super. Nie 
wiem, jak ty to postrzegasz, ale dla mnie spotykamy się dlatego, 
że się lubimy, a nie tylko dlatego, że trzeba przeprowadzić jakieś 
badania. A w międzyczasie robimy jeszcze jakąś wspólną rzecz 
i się tym bawimy. W ten sposób u mnie to działa.

Dla niektórych rozmówców udział w badaniach stanowił także oka-
zję do krytyki stereotypów na temat osób niewidomych4:

Magdalena: Warto napisać, że każdy człowiek jest inny, każdy 
człowiek ma inne doświadczenia, a nie wrzucać wszystkie oso-
by z dysfunkcją wzroku do tego przysłowiowego jednego worka. 

4 Zdaniem Lassitera (2008b: 76) współpraca etnograficzna sprawdza się w przy-
padku badań z udziałem osób lub grup, dla których ważne jest wyrażenie włas- 
nego, często niesłyszanego głosu. W tym punkcie podejście Lassitera łączy się 
z doświadczeniami badaczy prowadzących uczestniczące badania w działaniu 
(Kemmis 2010: 84–86) oraz badania emancypacyjne (Johnston 2010).
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Przecież każdy ma swoje emocje i uczucia, każdy stracił wzrok 
w  różnych okolicznościach, każdy przeżył różne sytuacje, wy-
chowywał się w  innych okolicznościach, miał inne wsparcie 
od najbliższych. Są różne stereotypy. Mówi się, że osoby niewi-
dome są takie czy inne. A przecież tak nie jest. Mówi się, że są 
nieśmiałe. Nieśmiałe albo roszczeniowe. To są dwie skrajności. 
Albo ktoś jest genialny, albo jest idiotą. Jeżeli osoba niewidoma 
uprawia muzykę, to już musi być niemalże Mozartem. Wszyst-
kim wydaje się, że osoby niewidome mają z natury lepszy słuch, 
lepiej wyćwiczony. Że dostali w  ramach rekompensaty lepszy 
słuch. A wcale tak nie jest. Dobrze byłoby pokazać takie zróż-
nicowanie.

Joanna: Ważna jest kwestia postrzegania osób niewidomych 
przez innych ludzi. Trzeba uczulić czytelnika, że osoby niewido-
me poznają świat w trochę inny sposób, ale że to nie jest wzię-
te z kosmosu, totalnie odmienne. Bo ja niestety mam takie wra-
żenie, że to często tak się kojarzy widzącym. Chciałabym, aby 
ludzie postrzegali środowisko niewidomych jako coś zupeł-
nie normalnego, zwykłego. Jeśli osoby pełnosprawne różnią się 
czymś między sobą, to tego aż tak się nie widzi, na to nie zwra-
ca się uwagi. A przecież oni też się różnią, mają inne tempera-
menty, inne osobowości, inne sposoby patrzenia. Dobrze, gdyby 
ludzie dowiedzieli się, że niewidomi są w dużym stopniu takimi 
samymi osobami jak oni, jak reszta. Trzeba zmieniać stereotypy.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie wszyscy spośród zasad-
niczych uczestników badań wykazali wolę współkształtowania ich 
przebiegu czy końcowego efektu. O  ile zatem możliwość wpływa-
nia rozmówców na kierunek badawczych poszukiwań była stałym – 
zaprojektowanym – elementem naszych spotkań, o tyle pogłębiona 
współpraca z poszczególnymi osobami zależała od stopnia ich za-
angażowania i  jako taka stanowiła dodatkową wartość omawiane-
go procesu. Dopóki więc uczestnicy nie wykazywali inicjatywy i nie 
podejmowali propozycji ściślej pojętej współpracy, dopóty praca te-
renowa miała charakter mniej lub bardziej standardowych badań et-
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nograficznych, opartych na wspólnym spędzaniu czasu oraz różne-
go rodzaju rozmowach, wywiadach i obserwacjach.

Jak dowodzą przytoczone przykłady, propozycja etnograficznej 
współpracy była zaskoczeniem dla części rozmówców, którzy przy-
wykli już do udziału w wywiadach ankietowych oraz przedmioto-
wej relacji z prowadzącymi je studentami psychologii czy pedago-
giki. Jednocześnie przyjęcie otwartości wobec uczestników badań 
nie prowadziło automatycznie do nawiązania z nimi etnograficznej 
współpracy, ta bowiem zależała przede wszystkim od ich osobiste-
go zaangażowania, a także zrozumienia podstawowych założeń mo-
jej propozycji. Bez spełnienia tych warunków idea etnograficznego 
partnerstwa i  dialogu pozostaje jedynie w  sferze deklaracji i  pra-
gnień badaczy, nie wpływając na jakościową zmianę ich działań czy 
przebieg procesu badawczego.

3.3. Konkretne formy współpracy z uczestnikami badań

Ważnym elementem inicjowanej przeze mnie współpracy etnogra-
ficznej było zaproszenie uczestników do komentowania cząstko-
wych wyników badań, które publikowałem systematycznie w czaso-
pismach naukowych i tomach zbiorowych (Pietrowiak 2013; 2014; 
2015). Przed wysłaniem danego tekstu do redakcji udostępniałem 
go poszczególnym rozmówcom, prosząc o zapoznanie się z jego treś- 
cią oraz spisanie własnych uwag po lekturze – zawierających opinie, 
krytykę czy dopowiedzenia – które dołączałem do ostatecznej wer-
sji artykułu5. Analogiczne założenie dotyczyło pracy nad tą książką – 
po ukończeniu większych fragmentów przedstawiałem je uczestni-
kom badań oraz innym osobom niewidomym, zaś ich ewentualne 
komentarze zamieściłem na końcu każdej części. Z  tak określonej 
możliwości skorzystało łącznie kilkanaście osób, wzbogacając pre-
zentowane tu wnioski i opowieści.

5 Początkowo wysyłałem artykuły wszystkim uczestnikom badań, z czasem jed-
nak ograniczyłem się jedynie do osób odpowiadających na moje e-maile oraz 
wykazujących zainteresowanie w  tym temacie. Podobna prawidłowość doty-
czyła tej publikacji.
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Jak sądzę na podstawie własnych doświadczeń, komentowa-
nie wyników badań przez ich uczestników jest wartościową formą 
etnograficznej współpracy, którą z  powodzeniem można stosować 
w wielu projektach badawczych. Podobne przekonanie wyrażają au-
torzy podręczników metodologii i  metodyki badań jakościowych, 
dostrzegający w  tej praktyce użyteczny sposób walidacji badań, 
a  także następny poziom komunikacji z  rozmówcami (Silverman 
2008: 318–319; Flick 2011: 67–73). W  kontekście prezentowanej 
pracy opinie zwrotne uczestników pełniły częściowo obie te funk-
cje – z jednej strony uwiarygodniały lub weryfikowały poszczegól-
ne wnioski, z drugiej zaś stwarzały kolejną okazję do rozmowy i ze-
stawiania naszych perspektyw, a tym samym stanowiły kontynuację 
spiralnego procesu wzajemnego rozumienia.

Oprócz komentarzy rozmówców odnoszących się do autorskich 
tekstów badacza inną formą etnograficznej współpracy jest wspólne 
pisanie z nimi artykułów i książek naukowych czy popularnonauko-
wych (Lassiter, Ellis, Kotay 2002). Bez wątpienia podobne zadanie 
jest znacznie trudniejsze w realizacji, wymaga bowiem długotrwa-
łego zaangażowania, jak również – co pozornie oczywiste – umie-
jętności pisarskich każdej ze stron. Mając świadomość czekających 
nas wyzwań, a  zarazem dostrzegając wartość tego rodzaju współ-
działania, zaproponowałem wspólne napisanie artykułu naukowego 
dwóm uczestniczkom badań – Sandrze Tworkowskiej i Joannie Zdo-
bylak. Efektem tej pracy jest wielogłosowy, kilkudziesięciostronico-
wy tekst, który porusza wybrane kwestie związane z  tematem nie-
widzenia i niepełnosprawności (Pietrowiak, Tworkowska, Zdobylak 
2013). Przyjmując za wyznacznik stwierdzenie Lesa W. Fielda (2008: 
42), według którego „poprzez dzielenie się pisaniem, odnajdujemy 
to, czego nie podzielamy”, postanowiliśmy wyraźnie zaznaczyć indy-
widualne autorstwo poszczególnych fragmentów, a przez to ukazać 
różnorodność naszych opinii i perspektyw. Jako że wspólne pisanie 
było dla nas wszystkich zupełnie nowym doświadczeniem, nie mog- 
liśmy przewidzieć końcowego efektu pracy, co znalazło swój wyraz 
w wieloznacznym tytule artykułu: „Etnograficzny tandem, czyli na 
ślepo w nieznane”.
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Inną formą współpracy z  uczestnikami badań było wspólne 
prowadzenie wykładów i  warsztatów odnoszących się do zagad-
nienia zmysłowości, widzialności czy niepełnosprawności. Wynika-
ło to z przyjęcia przeze mnie następującej zasady: „Jeśli ktoś zapro-
ponuje mi wygłoszenie wykładu lub organizację innego wydarzenia 
bezpośrednio związanego z tematyką badań, będę dążył do tego, aby 
współprowadziła je jedna ze znanych mi osób niewidomych”. Zało-
żenie to udało się zrealizować kilkukrotnie, czego efektem były spo-
tkania z Katarzyną Wiśniewską, Emilią Stalmach, Joanną Zdobylak 
i  Aleksandrą Bohusz6. Ostatecznym dopełnieniem naszej współ-
pracy okazały się propozycje wystosowane przez Aleksandrę Bo-
husz, Sandrę Tworkowsą i Witolda Strugałę7, którzy zaprosili mnie 
do współorganizacji i  współprowadzenia ich własnych wykładów 
i  warsztatów – w  tym wypadku to właśnie odwrócenie inicjatywy 
stanowi dla mnie najważniejszy dowód wartości prezentowanego 
podejścia badawczego, a także wzajemnego zaufania i bliskości z po-
szczególnymi uczestnikami badań.

Co ważne, inicjowane przeze mnie wspólne wystąpienia były 
nie tyle odgórnie wyznaczonym celem badań, ile raczej jednym z ich 
składników czy uzupełnień, a ponadto skutkiem wzajemnego zro-
zumienia i  zażyłości z  konkretnymi osobami. W  tym punkcie nie 
podzielam zatem przekonania Lassitera (2005: 151–154), zdaniem 
którego kulminacją i pełną realizacją etnograficznej współpracy jest 

6 Spotkania z  Katarzyną Wiśniewską („Wytłumacz mi kolor pomarańczowy. 
Kilka pytań o  granice (nie)widzialności”, Muzeum Współczesne Wrocław, 
28.03.2013), z Emilią Stalmach („Doświadczenie niewidzenia”, Mieszkanie Gep-
perta, Wrocław, 10.12.2013; „Zmyślony spacer” w ramach festiwalu Viva Oliva!, 
Gdańsk, 20.06.2015), z Joanną Zdobylak („Zmyślenia, czyli antropolog wobec 
myślącego ciała i czującego umysłu”, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego, 26.03.2014), z Olą Bohusz (wykład i zmysłowy spacer dla stu-
dentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, 
09–10.12.2015).

7 Wraz z Aleksandrą Bohusz prowadziliśmy spotkanie ze studentami gospodar-
ki przestrzennej Politechniki Łódzkiej (10.12.2015). Sandra Tworkowska i Wi-
told Strugała zaprosili mnie z  kolei do współorganizacji wymyślonego przez 
nich cyklu warsztatów „Cztery zmysły? To w sam raz” (Wrocław, listopad 2016) 
oraz „Cztery zmysły? To w sam raz! Edycja zielona” (Wrocław, sierpień–wrze-
sień 2017).
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wspólna aktywność na rzecz pozytywnych przemian społecznych. 
Bez wątpienia organizowane przez nas wydarzenia były sposobem 
oswajania widzącej publiczności z tematyką niepełnosprawności czy 
ślepoty, co – choćby w  mikroskali – mogło zrewidować potoczne 
wyobrażenia i postawy względem osób niewidomych. Różnica pole-
ga na tym, że tego rodzaju inicjatywy nie były wpisane w projekt pro-
wadzonych badań, lecz stały się ich naturalną konsekwencją, a tak-
że okazją do podjęcia wspólnego poznawczego wysiłku (por. Lassiter 
2008c: 3–4). W tym kontekście prezentowane przeze mnie podejście 
do współpracy etnograficznej różni się też od założeń badań w dzia-
łaniu, których istotnym elementem jest świadome dążenie badaczy 
do określonych zmian społecznych (Lewin 2010; Tax 2010).

Podsumowując omówione wątki: sposoby realizacji etnograficz-
nej współpracy zależą zarówno od inicjatywy i postawy badacza, za-
angażowania i umiejętności rozmówców, jak i ich wspólnej otwarto-
ści na wydarzenia i okazje pojawiające się w toku pracy. Motywacje 
i oczekiwania każdej ze stron tej relacji wpływają na cele podejmo-
wanych działań, które mogą służyć zdobyciu pewnej wiedzy, weryfi-
kacji dotychczasowych wniosków, testowaniu określonej metody ba-
dań czy poprawie społecznej sytuacji danej grupy. Bez względu na 
formę etnograficznej współpracy jej niezbywalnym warunkiem jest 
dobrowolna aktywność uczestników badań, zaś przełomowym mo-
mentem – przejęcie przez nich inicjatywy oraz potraktowanie bada-
cza jako równoprawnego partnera, z którym można realizować włas- 
ne pomysły i projekty.

3.4. Prezentacja wyników badań a współpraca  
etnograficzna

Oprócz wymienionych zalet tego rozwiązania udostępnianie roz-
mówcom niepublikowanych jeszcze tekstów i  raportów stanowi-
ło dla mnie również silną motywację do pracy pisarskiej. Wynika-
ło to ze świadomości, że już w trakcie powstawania miały one swych 
stałych odbiorców, którzy mogli wskazać mocne i słabe strony po-
szczególnych fragmentów, sprowokować dalszą dyskusję, uściślić lub 
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skrytykować wybrane wątki. Równocześnie tego rodzaju zaprosze-
nie do lektury jest wyrazem mojej wiary w etnografię – rozumianą 
jako praktyka badawcza i pisarska – która, zgodnie ze słowami Las-
sitera (2005: 19),

może być czytana, dyskutowana i używana na różnych poziomach, za-
równo przez przedstawicieli akademii, jak i etnograficznych współpra-
cowników, co z  kolei pomoże w  poszerzaniu horyzontów antropolo-
gicznych dyskusji i równocześnie w zmniejszaniu przepaści pomiędzy 
antropologią a społecznościami, które studiujemy.

Realizacja tych założeń wymagała jednak spełnienia pewnych wa-
runków. Aby bowiem teksty antropologiczne czy socjologiczne były 
dostępne dla uczestników badań, należy w miarę możliwości wy-
strzegać się nadmiernego stosowania specjalistycznego żargonu, 
który co prawda potwierdza erudycję autora oraz podnosi nauko-
wą rangę jego rozważań, jednak może stanowić barierę dla „nie-
wtajemniczonych” czytelników, a tym samym uniemożliwiać dalszą 
wymianę zdań i  komentarzy (Andreski 1977). Jak wierzę, podob-
na ostrożność pomogłaby również w zwiększaniu społecznego zna-
czenia antropologii kulturowej, na co wskazuje także Douglas Foley 
(Foley, Valenzuela 2009: 324–325):

Na początku mojej kariery zacząłem postrzegać kulturową i  języko-
wą przepaść między antropologicznym obserwatorem a jego obiektem 
jako elitarną i  politycznie niepostępową. Z  upływem lat stało się ja-
sne, że wielu moich studentów nie potrafi w pełni zrozumieć etnogra-
fii, które zadaliśmy im do czytania. Z  przyczyn politycznych przyją-
łem ideał, że zwykli ludzie muszą być w stanie przeczytać i zrozumieć 
moją etnografię. Jak akademicy mogą służyć ludziom, o których piszą, 
jeśli badane przez nie osoby nie mogą zrozumieć, co o nich piszą? Te-
raz wydaje się oczywiste, że akademicy muszą uwolnić się od pedan-
tycznego, technicznego dyskursu swoich dyscyplin, jeśli mają nadzieję 
na pisanie użytecznych historii. Z metodologicznego punktu widzenia 
lepsze pisanie jest absolutnie kluczowe dla tworzenia rodzaju języko-
wej wzajemności między badanym a badaczem. Jest to ważna, często 
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nieuświadomiona forma „współpracy”, która prowadzi do bardziej po-
litycznych, użytecznych krytycznych etnografii8.

Pewnym utrudnieniem w realizacji tych postulatów okazują się in-
stytucjonalne i formalne uwarunkowania tekstów naukowych, które 
siłą rzeczy funkcjonują w kontekście akademickiej hierarchii i oce-
ny. Z  tej przyczyny podczas pracy nad tą publikacją odczuwałem 
wyraźne rozdwojenie świadomości, pojawiające się za sprawą pro-
stego pytania: „Do kogo właściwie piszę?”. To wewnętrzne rozedrga-
nie można rozpatrywać na dwóch poziomach. W ogólnym wymia-
rze wynikało ono z samej istoty wypowiedzi – mówionej czy pisanej 
– na którą wskazują mistrzowie filozofii słowa, Michaił Bachtin 
i Hans-Georg Gadamer:

Istotną (konstytutywną) cechą wypowiedzi jest jej skierowanie do ko-
goś, jej zaadresowanie […]. Adresatem może być bezpośredni partner-
-współrozmówca potocznego dialogu albo też grupa specjalistów z za-
kresu pewnej dziedziny kontaktów kulturalnych, bardziej lub mniej 
zróżnicowana publiczność, naród, współcześni mówiącego, zwolenni-
cy, przeciwnicy, przełożeni lub podwładni, wrogowie, bliscy, obcy itp. 
Adresatem może być także nieokreślony w tej chwili, nieskonkretyzo-
wany inny […]. Wszystkie te postacie i koncepcje adresata są określone 
ze względu na sferę działalności człowieka i panujące w niej zwyczaje, 
do której odnosi się dana wypowiedź. Od tego, do kogo jest ona skiero-
wana, jak mówiący (lub piszący) wyobraża sobie i odczuwa swoich ad-
resatów, z jaką siłą oddziałują oni na wypowiedź, zależy jej styl i kom-
pozycja (zwłaszcza styl) (Bachtin 1986: 396).

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi 
w ogóle. Mówić – to mówić do kogoś. Słowo chce być słowem celnym 
– to zaś znaczy, że słowo nie tylko przedstawia mnie samemu rzecz, 

8 Co ciekawe, podobne założenie jest podzielane przez część badaczy stosujących 
metodologię teorii ugruntowanej. Jak pisze Krzysztof T. Konecki (2000: 28): 
„[…] teoria ugruntowana powinna umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie 
i rozumienie zachowań społecznych, których dotyczy. Powinni ją rozumieć nie 
tylko socjologowie, ale i »znaczący laicy«, będący często bezpośrednimi uczest-
nikami badanego obszaru społecznego”.
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o której mówi, lecz stawia ją przed oczyma również temu, do kogo mó-
wię (Gadamer 1979: 53).

Równocześnie tego rodzaju napięcie jest specyficzne dla badań spo-
łecznych prowadzonych w duchu otwartości i współpracy, zaś jego 
zasadniczą przyczyną jest świadomość podwójnych zobowiązań ba-
dacza, nasilająca się zwłaszcza na etapie formułowania wyników 
pracy. Jak pisze na ten temat Wyka (1993: 159):

Inicjując pogłębiony kontakt badawczy, podejmujemy odpowiedzial-
ność nie tylko za zaangażowanych weń ludzi, ale także wobec nauki. 
Po badaniach terenowych często stajemy wobec problemu podwójnej 
niejako lojalności: głęboki kontakt (czasem nawet przyjaźń) z badany-
mi rodzi w nas niepokój, że publikując to, co nam ujawnili, dopuścimy 
się nadużycia ich zaufania, a co musimy czynić z natury naszego zawo-
du, lojalności naukowej.

Na podobne trudności, nieodłączne od praktyki etnograficznych ba-
dań terenowych, wskazuje również Natalia Bloch (2011: 230–231):

 
Największym problemem etycznym antropologii jest, w moim odczu-
ciu, dylemat między dążeniem do krytycznego przedstawienia stwo-
rzonej w drodze badań terenowych wiedzy a nieszkodzeniem „bada-
nej” przez nas grupie. […] Czy wolno mi odsłaniać tzw. ciemne strony 
„badanej” grupy, te, które moi rozmówcy próbują ukryć, których nie 
chcą pokazywać światu zewnętrznemu, których się wstydzą?

Jak twierdzę, tego rodzaju dylematy ulegają intensyfikacji w sytua- 
cji, gdy uczestnicy badań z założenia stają się czytelnikami i komen-
tatorami publikowanych tekstów. O  ile bowiem dostęp mieszkań-
ców Indii, Australii czy Ameryki Południowej do opisujących ich 
publikacji naukowych w języku polskim jest wyraźnie ograniczony, 
o tyle w przypadku prezentowanej pracy doszło do faktycznej i celo-
wej konfrontacji z opiniami uczestników badań, co mogło doprowa-
dzić do konkretnych konfliktów czy pretensji (por. Andreski 1977: 
88; Hammersley, Atkinson 2000: 266).
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Jednym z rozwiązań tego problemu jest przedstawienie uczest-
ników badań w taki sposób, w jaki sami chcą zostać przedstawieni, 
którą to regułę zastosowali Lassiter i jego współpracownicy podczas 
badań na temat czarnoskórych mieszkańców Muncie, siedemdzie-
sięciotysięcznego miasta w stanie Indiana, USA (Lassiter, Goodall, 
Campbell, Johnson 2004). Socjologiczna kariera Muncie rozpoczęła 
się za sprawą publikacji Roberta i Helen Lyndów (1929), prezentują-
cej wyniki badań dotyczących funkcjonowania „typowego, prowin-
cjonalnego, amerykańskiego miasteczka”. Choć autorzy nie podali 
prawdziwej nazwy opisanego miejsca, określonego przez nich jako 
Middletown, szybko odkryto jego faktyczną tożsamość i położenie. 
Popularność tej pracy sprawiła, że następne pokolenia amerykań-
skich socjologów traktowały Muncie jako swoisty poligon badawczy.

Co istotne, charakterystyczną cechą kolejnych analiz było po-
mijanie istnienia i znaczenia afroamerykańskiej społeczności miasta 
(Lassiter 2004: 2–3). W związku z  tym celem zespołu badawczego 
współprowadzonego przez Lassitera było uzupełnienie tego braku, 
a także oddanie głosu czarnoskórym mieszkańcom Muncie. Szcze-
gółowe zasady postępowania wobec uczestników badań złożyły się 
na kodeks etyczny projektu, którego pierwszy i najważniejszy punkt 
brzmiał:

Bycie zobowiązanym wobec naszych lokalnych współpracowników ozna-
cza przede wszystkim: (1) pełne rozpoznanie i  zaznaczenie wkła-
du poszczególnych uczestników, chyba że wolą oni inne rozwiązanie 
(chodzi dokładnie o podkreślanie autorskiego charakteru prezentowa-
nej wiedzy, nie zaś przedstawianie jej w  formie anonimowej); (2) pre-
zentowanie współpracowników w  taki sposób, w  jaki chcą być opisa-
ni (jako autorzy usilnie dążymy do tego, aby przedstawić siebie w jak 
najlepszym świetle; nasi rozmówcy także powinni mieć do tego prawo);  
(3) pozwolenie współpracownikom na zapoznanie się z wynikami pra-
cy, ich komentowanie oraz modyfikowanie swojego wkładu (na przy-
kład zmianę cytatów), jeśli uznają to za stosowne (Lassiter 2004: 21).

Zdaniem Theodore’a Caplowa (2004: 269), jednego z członków ze-
społu, wadą tak zorientowanych badań jest świadome pomijanie 
informacji, które z takich czy innych powodów są niewygodne dla 



84 CZĘŚĆ I .  PRO CES BADAWCZY

opisywanej grupy. Jak sądzę, tak określona cenzura czy autocenzu-
ra badacza może prowadzić do obniżenia jego intelektualnej samo-
dzielności oraz naukowej wartości pracy. W związku z tym podczas 
prowadzenia badań wśród osób niewidomych, a  w  szczególności 
opracowywania ich wyników, przyjąłem odmienne założenie, któ-
re z jednej strony miało na celu minimalizację potencjalnej krzyw-
dy uczestników, z drugiej zaś pozwalało na zachowanie niezbędnego 
dystansu wobec opisywanych zjawisk i zachowań. Otóż ukończyw-
szy transkrypcję nagranych rozmów, udostępniłem poszczególnym 
osobom wybrane fragmenty ich wypowiedzi, które zamierzałem za-
cytować w  publikacji. Prosiłem przy tym o  jasne określenie, któ-
re z cytatów mam zamieścić pod ich własnymi imionami, które zaś 
opatrzyć odpowiednimi pseudonimami, zmieniając przy tym inne 
wrażliwe dane czy szczegóły opowieści9.

Jak sądzę, takie rozstrzygnięcie tej kwestii przynosi podwójną 
korzyść – z  jednej strony zapewnia rozmówcom poczucie kontroli, 
komfortu i poufności, z drugiej nie ogranicza analitycznej i pisar-
skiej swobody badacza. Jednocześnie pozostawienie uczestnikom 
tak określonego wyboru sprawia, że zasada anonimowości staje się 
przydatnym, wspólnie używanym narzędziem, nie zaś – jak wyra-
ża to Kvale (2010: 66), referując myśl Iana Parkera – „ochroną oso-
by prowadzącej wywiad, która odmawia badanym podmiotom głosu 
w projekcie badawczym. Ich anonimowość może stanowić dla bada-
cza alibi, pozwalając na utrzymanie przywileju kontrolowania i roz-
powszechniania informacji na temat badania”.

Podsumowując powyższe kwestie: zaproszenie rozmówców do pi-
semnego komentowania wyników badań stanowiło oczywistą konse-
kwencję przyjętej przeze mnie strategii badawczej, opartej na otwar-
tości, wzajemności i współpracy. W praktyce decyzja ta wzmocniła 

9 Początkowym pomysłem było zamieszczanie wybranych wypowiedzi pod 
imionami i nazwiskami ich autorów. Jak jednak okazało się w praktyce, uczest-
nikom badań nie zależało w takim stopniu na ujawnianiu własnych persona-
liów, w związku z czym zdecydowaliśmy się na prezentowanie ich słów tylko 
pod imionami lub pseudonimami. Co istotne, inna zasada dotyczy komentarzy, 
które znajdują się na końcu każdej części pracy – w tym wypadku podkreślono 
autorstwo pisemnych wypowiedzi.
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moją motywację do pracy, a  także wyraźnie wpłynęła na pisarskie 
wybory, które w  znacznym stopniu podporządkowałem zasadzie 
czytelności i  przystępności. Równocześnie powyższe rozwiązanie 
może rodzić określone problemy i dylematy w kontekście prezenta-
cji czy anonimowości uczestników badań, w szczególności ich kon-
trowersyjnych lub intymnych wypowiedzi. Jak jednak zakładam, 
wspólne przedyskutowanie tych kwestii daje szansę na osiągnię-
cie odpowiedniej równowagi między psychicznym komfortem roz-
mówców a naukową i osobistą uczciwością badacza.

3.5. Krytyka etnografii opartej na współpracy

Oprócz opisanych wyżej trudności czy pułapek, z którymi spotka-
łem się podczas realizacji założeń współpracy etnograficznej, warto 
wymienić też inne możliwe zarzuty i wątpliwości wobec tego rodza-
ju podejścia badawczego. Po pierwsze, zdaniem krytyków współpra-
ca z uczestnikami badań stanowi jedynie formę pracy społecznej czy 
terapeutycznej, nie zaś pełnoprawnej nauki (Gross, Plattner 2002).  
Po drugie, podobne działania opierają się na nieuprawnionym i szko-
dliwym mieszaniu ze sobą dwóch odrębnych trybów dyskursu – na-
ukowości i potoczności; tym samym sprowadzają badania jakościo-
we do roli pracy reporterskiej czy dziennikarskiej, której rezultatem 
jest nie tyle rzeczowa analiza danego zjawiska, ile raczej banalny po-
znawczo kompromis (Lassiter 2008c: 2). Po trzecie, tak ukierunko-
wane nastawienie badacza prowadzi nieuchronnie do jego bezkry-
tyczności, zaangażowania w  ideologię opisywanych grup lub osób, 
a  także wykorzystywania nauki jako narzędzia politycznych dążeń 
i potyczek (Lassiter 2008b: IX).

Na gruncie polskiej antropologii zdeklarowanym przeciwni-
kiem tak pojętej współpracy z uczestnikami badań jest Marcin Broc-
ki, zdaniem którego

Lassiter dostrzega, że etnografia dialogiczna wzywała do dokładne-
go przestudiowania natury międzykulturowego rozumienia i  szacun-
ku dla realnych wyzwań, przed którymi stają badacze, kiedy dążą do 
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przekucia doświadczenia na tekst. Zadziwiające, że zupełnie nie wziął 
pod uwagę tego wezwania, nie przestudiował natury międzykulturo-
wego rozumienia, bo gdyby to zrobił, zrozumiałby, że komunikacja, 
w  szczególności międzykulturowa, zakłada bardzo złożoną grę ocze-
kiwań i przewidywań, opartych na głębokim doświadczeniu kulturo-
wym. Bez jego uwzględnienia nie może być mowy o angażowaniu ko-
gokolwiek w cokolwiek, więc nie można nazwać badaniem „wspólnego 
pisania”, jest to co najwyżej odmiana hegemonicznych praktyk, zamia-
ny podmiotu w  przedmiot i  manipulacja nim dla własnych potrzeb 
i  celów. Jak sądzę, intencje były inne, ale wyszło, jak wyszło (Brocki 
2013a: 54; 2013b: 13).

W innym miejscu antropolog stwierdza:

[…] rację mają ci, którzy uważają, że dialog i dialogiczność w przypad-
ku etnografii są zasłoną dla monologu, który jest w ostateczności nie 
do uniknięcia. Do argumentów dotąd przytaczanych dołączyć można 
kolejne. Dialog pojmowany jako odmieniająca uczestników konfronta-
cja prawd własnych z cudzymi, przy pełnej znajomości i kontroli celu 
(jakim jest samopoznanie poprzez Innego, oraz poznanie praktyk kon-
struowania Innego) jest nieosiągalny lub nieautentyczny. Nie możemy 
też do końca mieć pewności, co do intencji drugiej strony w konfronta-
cji (Brocki 2008: 168–169).

W tym kontekście krytyka ze strony Brockiego nie jest niczym za-
skakującym – skoro bowiem jest on sceptyczny co do samej możli-
wości dialogu z uczestnikami badań, nie może inaczej traktować po-
stulatów Lassitera (2008c: 2), zgodnie z którymi to właśnie dialog, 
rozmowa i wymiana stanowią motor napędowy praktyki i teorii an-
tropologicznej.

Choć warto dostrzec w tych uwagach cenne przestrogi dla ba-
daczy uprawiających etnografię opartą na współpracy, wątpliwości 
budzą jednak niektóre – powzięte z góry – założenia i sądy Broc-
kiego. Krytykując pomysł wielokrotnych spotkań z  uczestnikami 
badań oraz udostępniania im wyników pracy lub transkrypcji ich 
wypowiedzi, autor ten powołuje się na rozważania Jean-Claude’a 
Kaufmanna, który – jego zdaniem – „znacznie subtelniej podcho-
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dzi do ewentualnej, głębszej relacji z badanym” (Brocki 2013a: 52). 
Zgodnie ze słowami Kaufmanna (2010: 82), które cytuje polski an-
tropolog:

Dla informatora idealny badacz jest osobą zadziwiającą. Powinien być 
kimś obcym, anonimowym, komu wszystko można powiedzieć, bo ni-
gdy więcej się go nie zobaczy, nie odgrywa przecież żadnej roli w sfe-
rze utrzymywanych przez informatora kontaktów. Jednocześnie na czas 
rozmowy powinien stać się kimś tak bliskim, jak znajomy, kimś, kto 
wydaje się lub kto jest bardzo blisko znany, komu można wszystko po-
wiedzieć, ponieważ stał się przyjacielem. […] Dlatego też na przykład 
nie godzę się na ponowne spotkania z  informatorami po przeprowa-
dzeniu wywiadu, by omawiać z nimi wyniki itp., choć mogłoby to być 
oczywiście pasjonujące. Gdy już wywiad się skończy, informator powi-
nien się czuć zupełnie wolny.

O  ile jednak stanowisko Kaufmanna jest czytelne i  uzasadnione 
w  kontekście jego koncepcji „wywiadu rozumiejącego”, o  tyle nie 
przystaje ono nie tylko do idei współpracy etnograficznej, ale także 
do etnograficznych badań terenowych w ogóle. Nie sposób bowiem 
przyrównywać sytuacji jednorazowego wywiadu do podstawowych 
zasad praktyki etnograficznej, zakładających konieczność długo-
trwałego, intensywnego i możliwie różnorodnego kontaktu z opisy-
wanymi ludźmi (Hammersley, Atkinson 2000: 11; Angrosino 2010: 
44–46; Konecki 2012; Kostera, Krzyworzeka 2012). Co ciekawe, po-
dobne przekonanie wyraża w innym miejscu Brocki (2011: 77–78):

Oczywiście sama „samo-refleksja” nie gwarantuje, iż uzyskane dane 
będą rzetelne. Z powodu czynnika ludzkiego, konieczności zbudowa-
nia relacji opartej na zaufaniu z badanymi, aby to zaufanie mogło prze-
łożyć się na rzetelność danych, konieczny jest czas – zwykle im dłużej 
przebywa badacz w  terenie, ale przebywa „obserwująco-uczestniczą-
co”, tym lepiej dla wiarygodności danych. Innymi słowy, długotrwałość 
badań jest elementem je uwiarygodniającym wobec braku lub słabej 
parametryzacji sposobu pozyskiwania danych […]. Czas w połączeniu 
z akceptacją, budowaniem zaufania i nabywaniem kompetencji w śro-
dowisku, które się bada, uwierzytelnia pracę badawczą.
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Nie będąc w stanie wyjaśnić przyczyny tak wyraźnej rozbieżno-
ści zdań cytowanego autora, ograniczę się jedynie do podsumowania 
powyższej polemiki. Otóż zgadzam się z Brockim (2013a: 52) w kwes- 
tii niemożliwości przewidzenia faktycznego zaangażowania uczest-
ników badań, a  tym samym dokładnego zaplanowania przebiegu 
i rezultatów etnograficznej współpracy. Jednocześnie nie sądzę, aby 
podobna niepewność przekreślała wszelkie szanse powodzenia tego 
typu przedsięwzięć. Jeśli więc wystosowana przeze mnie propozy-
cja współpracy spotkałaby się z zupełną obojętnością czy niechęcią 
ze strony rozmówców, wówczas moje badawcze eksploracje przyję-
łyby formę typowych badań etnograficznych. W trakcie pracy oka-
zało się jednak, że część poznanych osób niewidomych z zaintereso-
waniem przyjęła tak sformułowane zaproszenie, a także przejawiała 
dobrowolne zaangażowanie na różnych etapach badań, co niewąt-
pliwie wpłynęło na zasób oraz jakość prezentowanych materiałów.



podsumowanie
Etnografia po omacku

Prowadzenie prezentowanych badań stanowiło niezwykle ważny 
etap mojego życia i rozwoju – zarówno jako etnografa czy badacza, 
jak i osoby; stymulowało różnorodne – niekiedy zaskakujące – do-
świadczenia, wydarzenia, myśli, emocje; dawało poczucie współ-
udziału w  życiu opisywanych osób, a  także częściowego rozumie-
nia jego uwarunkowań i prawidłowości. W tym czasie odbyłem setki 
spotkań i rozmów z osobami niewidomymi oraz ludźmi z ich oto-
czenia. Z niektórymi z nich nawiązałem bliższe, koleżeńskie relacje, 
które – jak wierzę – utrzymają się na długo po zakończeniu badań. 
Znajomości z  innymi miały mniej intensywny charakter i  topnia-
ły lub urywały się w wyniku personalnego niedogrania, nieporozu-
mień, braku zaangażowania którejś ze stron.

Bez względu na przebieg poszczególnych relacji i wydarzeń trak-
towałem je jako równoprawne źródła danych na temat życia, potrzeb 
i strategii osób niewidomych. Wszystkie one pozwalały ustalać nie-
przekraczalne granice i punkty styczne naszych perspektyw, uzmy-
sławiały wzajemne wyobrażenia i  uprzedzenia, ukazywały różno-
rodność, a  zarazem podobieństwo ludzkich dążeń i  doświadczeń. 
Nawiązując do metaforyki zaproponowanej przez Grzegorza God- 
lewskiego (2016: 12–17), w trakcie badań przyjąłem w znacznej mie-
rze „strategię radaru”, wymagającą od badacza otwartości wobec 
eksplorowanego obszaru rzeczywistości, a jednocześnie świadomo-
ści własnych założeń, pragnień i ograniczeń, które wpływają na jego 
profesjonalne wybory. Jak pisze antropolog kultury:

Przystępując do badania, [badacz – K. P.] nie dysponuje żadną przy-
jętą wcześniej teorią, żadnym paradygmatem, lecz działając jak trady-
cyjny radar, przyjmuje wobec rzeczywistości postawę otwartą: zwraca 
się jedynie w pewną stronę i wysyła otwarte pytania – jak fale radiowe, 
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gotowy do tego, by odbierać wszelkie nadchodzące w odpowiedzi sy-
gnały, niezależnie od ich źródła i  charakteru, w postaciach, w  jakich 
się pojawiają. […] Pozycja ta stanowi jedynie punkt wyjścia procesu 
przebiegającego zgodnie z porządkiem „wstępującym”. Po uchwyceniu 
przejawów rzeczywistości „od dołu”, w macierzystych, by tak rzec, po-
staciach, badacz przejmuje inicjatywę, lecz w  dalszym postępowaniu 
badawczym sięga po metody i ujęcie, które nasuwa mu sam przedmiot 
czy raczej wyłaniające się wraz z nim problemy poznawcze. Kieruje się 
zatem wiernością jedynie wobec samej rzeczywistości, wobec nakazu 
jak najpełniejszego rozpoznania wybranego przedmiotu czy obszaru, 
nie zaś wiernością wobec jakiejkolwiek doktryny naukowej (Godlew-
ski 2016: 15–17).

Równocześnie jednak z  ciekawością zerkałem przez „lunetę” wy-
branych pojęć i teorii na ujawniające się lub jedynie przeczuwane 
składniki i uwarunkowania życia osób niewidomych, pragnąc przyj-
rzeć się im dokładniej, a także spojrzeć na nie przez pryzmat kon-
cepcji inspirujących mnie badaczy i myślicieli (por. Godlewski 2016: 
10). Starałem się jednak, aby stosowane przeze mnie filtry poznania, 
na przykład teoria stygmatyzacji Ervinga Goffmana (2005) czy teo-
ria habitusu Pierre’a Bourdieu (2006a, 2006b, 2007), nie koncentro-
wały na sobie mojej uwagi – jak też uwagi potencjalnych czytelni-
ków pracy – lecz jedynie umożliwiały ostrzejsze widzenie opisanego 
fragmentu rzeczywistości. W związku z tym porzucałem lub odkła-
dałem je w sytuacji, gdy korzystanie z nich doprowadzało mnie do 
poczucia banalizacji bądź nadinterpretacji życia bohaterów książki 
(por. Robotycki 1995).

Oprócz tego – by poszerzyć nieco ekwipunek badawczy wyszcze-
gólniony przez Godlewskiego – regularnie spoglądałem na kompas 
własnego sumienia i intuicji, służący do kontroli obranego kierun-
ku drogi. Pomoc ta okazywała się szczególnie przydatna w momen-
tach etycznego lub poznawczego zamglenia – pokusy przedmioto-
wego traktowania rozmówców, niewiary w społeczne znaczenie tego 
rodzaju badań, nadmiernego samozadowolenia z osiągniętych wy-
ników. 

Tym więc, co w znacznej mierze kierowało moimi osobistymi 
i badawczymi działaniami, było pragnienie uniknięcia – jak to na-
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zywa Wyka (1993: 6) – „pułapki nierzeczywistości”, czyli postawy, 
według której

zjawiska społeczne i  tworzący je ludzie są jedynie zewnętrznymi wo-
bec badacza obiektami – przedmiotem, „nad” którym socjolog prowa-
dzi badania. Badacz staje niejako „ponad” rzeczywistością, i co więcej, 
uważa się go za wyposażonego w rodzaj szczególnej metaświadomości 
i kompetencji (Wyka 1993: 47).

Skutecznym sposobem minimalizacji tego zagrożenia okazało się za-
proszenie rozmówców do współpracy podczas ustalania wstępnych 
problemów badawczych, komentowania pisanych przeze mnie teks- 
tów, współtworzenia wielogłosowych artykułów, a także organizacji 
wykładów i warsztatów dotyczących życia osób niewidomych. Final-
nym elementem – a zarazem ważnym sprawdzianem – tak zdefinio-
wanej współpracy są reakcje uczestników na całościowe podsumo-
wanie badań, które znalazło swój wyraz w tej publikacji. Jak okazało 
się w  praktyce, zaangażowanie poszczególnych osób było wprost 
proporcjonalne do stopnia zażyłości i zaufania w obrębie naszych re-
lacji – im mocniej opierały się one na wspólnie pielęgnowanym kole-
żeństwie i wzajemnej sympatii, tym bardziej rozmówcy interesowali 
się wynikami badań, pytali o postępy w pracy, dzielili się pisemnymi 
uwagami na temat konkretnych rozdziałów. W tym sensie to właś- 
nie przede wszystkim międzyludzka bliskość – obok chęci weryfi-
kacji krzywdzących stereotypów czy ukazania „prawdziwego” życia 
osób niewidomych – stanowiła zasadniczą motywację najaktywniej-
szych rozmówców, którzy wzięli czynny udział w całym procesie ba-
dawczym. Jako taka okazała się ona niezbywalną podstawą naszej et-
nograficznej współpracy.





Komentarze uczestników badań

Joanna Zdobylak: Z ciekawością czytałam fragmenty na temat me-
tod badawczych, a  także relacji pomiędzy Tobą a  nami – respon-
dentami, królikami, badanymi. Jedne z tych znajomości okazały się 
trwałe, inne mniej. Dla mnie samej był to dobry czas. Mając świa-
domość tego, iż wspólnie coś tworzymy, zdecydowałam się na udział 
w badaniach; jednocześnie nasze rozmowy często wyzwalały pokła-
dy śmiechu i  radości, niekiedy dotyczyły rzeczy banalnych. To ja 
stawiałam granicę między tym, co chcę, aby było opisane w  Two-
jej pracy, a tym, co ma zostać między nami. Dyktafon był swoistym 
czynnikiem dyscyplinującym. „Włączamy dyktafon” znaczyło dla 
mnie „pracujemy”. Jeżeli w trakcie nagrywania padło coś głupiego, 
starałam się trzymać rękę na pulsie, aby mieć pewność, że nie będzie 
to zacytowane. 

Co do współpracy jako metody badań, a dokładniej jej kryty-
ki, mam wrażenie, że wielu naukowców widzi siebie na pozycji nad-
rzędnej, a osoba badana ma tylko wykonać swoją pracę i nie musi 
być współtwórcą, nie musi współdecydować o badaniach. Tak wielu 
chyba myśli. Wspominałam Ci kiedyś o kobiecie z anglistyki piszą-
cej habilitację, która nigdy, przenigdy nie dała mi do autoryzacji mo-
ich wypowiedzi, które cytowała w swoich publikacjach.

Na koniec takie ostatnie spostrzeżenie. Gdy w ostatnim czasie 
widywaliśmy się, zastanawiałam się, czy przychodzisz na wspólne 
spotkania, na przykład do Muzeum Współczesnego, jako badacz, 
kolega czy obserwator?

Piotr Franiek: Pamiętam nasze pierwsze spotkanie po spektaklu 
multisensorycznym, który organizowaliście we Wrocławiu w  ra-
mach Fonosfery. Byłem tak nabuzowany, że od razu po spektaklu 
– w  trakcie którego nie można było mówić – chciałem wszystko 
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z siebie wyrzucić. Potem gadaliśmy w parku na ławce. To była taka 
rozmowa, po której wiedziałem, że traktujesz to na serio i że kręci 
Cię poznawanie innej perspektywy, to znaczy perspektywy osób nie-
widomych. Dlatego też po przyjeździe do domu przeglądnąłem blo-
ga Fonosfery i zafascynowałem się Twoimi badaniami.

Nie zawsze pasowało mi nagrywanie rozmów przy piwie, bo al-
kohol zmiękcza człowieka :).

Na zawsze zapamiętam naszą wizytę na grobie Twojej babci 
w Krakowie. To było dla mnie coś wręcz mistycznego, Ty też wpuś- 
ciłeś mnie do swojej intymności. 

W trakcie tych lat naszej znajomości zadawałeś wiele pytań, któ-
re przez kilka dni, a nieraz nawet tygodni kołatały się w mojej głowie 
i na które próbowałem sam sobie odpowiedzieć. W naszych rozmo-
wach od czasu do czasu padało zdanie: „nie wiem, nigdy się nad tym 
nie zastanawiałem” albo „nikt do tej pory mnie o to nie pytał”. Po-
przez pytania pozwoliłeś mi poznać mnie samego. W ośrodku, a tak-
że potem przychodziło do mnie wiele osób, studentów, badaczy z go-
towymi ankietami – mieli tezy, poglądy, które chcieli w mniejszym 
lub większym stopniu udowodnić. Ty pozwalałeś mi nadawać kieru-
nek pytaniom, reagowałeś pytaniami na to, co mówię. 

Patrycja Bogdała: Przyznam, że początkowo, kiedy napisałeś, że 
rozdział dotyczy metod badawczych, nie mogłam się zmobilizować, 
żeby go przeczytać. Może dlatego, że na studiach miałam dużo po-
dobnych naukowych opracowań do przerobienia i mi się to trochę 
przejadło. A  tu… miłe zaskoczenie! Naprawdę fajnie mi się Twój 
tekst czytało! Jest napisany w  sposób bardzo przystępny – myślę, 
że strawny dla przeciętnego zjadacza chleba. Czytając ten rozdział, 
miałam też sporo różnych emocji. Dużo mówisz o byciu z niewido-
mymi w różnych sytuacjach, niejednokrotnie prywatnych, uzasad-
niając, że takie podejście pracuje na uzyskanie pełniejszego mate-
riału badawczego. Jak najbardziej to rozumiem, ale poza badaniami 
istnieją relacje czysto międzyludzkie. W tym kontekście znowu po-
wróciły do mnie pytania: Jak traktujesz naszą znajomość? Jak będzie 
się ona kształtowała po napisaniu przez Ciebie pracy? Oczywiście to 



95KOMENTARZE UCZESTNIKÓW BADAŃ

zależy od obu stron, ale najważniejsze są intencje. Myślę, że kiedyś 
na ten temat pogadamy przy okazji prywatnego spotkania.

Bardzo imponuje mi, że tak odważnie bronisz swojego stano-
wiska. Tego, żeby tekst był zrozumiały nie tylko dla środowiska 
naukowego i  żeby badane osoby niewidome też miały wpływ na 
kształt Twojej publikacji. Podpisuję się pod tym obiema rękami! 
Trzymaj tak dalej! Bardzo niepochlebnie odbieram naukowców, 
którzy krytycznie odnoszą się do takiego podejścia. Faktycznie za-
stanawiam się, po co tworzyć coś tylko dla zamkniętego środowi-
ska naukowców.

Martyna: Wczoraj usiadłam do Twojej pracy, jednak niestety nie do-
trwałam do końca, zmęczyło mnie jakoś czytanie tego naukowego 
języka. Nie natrafiłam póki co na żadną wzmiankę na swój temat. 
Nie wiem, jakiego komentarza ode mnie oczekujesz, a ewentualnej 
wzmianki o sobie nie mogę skomentować, bo ślęcząc nad Twoją pra-
cą trzy godziny i  starając się zrozumieć jak najwięcej, nie natrafi-
łam na wzmiankę dotyczącą mnie. Nie wiem, czy w ogóle takowe 
wzmianki tam są. Nie wiem też, czy mam ochotę je czytać, dotyczą 
najpewniej okresu w moim życiu, kiedy byłam inną osobą, z inną sy-
tuacją życiową. Po prostu teraz czytanie tego, co było trzy lata temu, 
mogłoby mnie zbyt wiele kosztować.





część ii
(Nie)normalność –  

socjalizacja, tożsamość i wspólnota  
osób niewidomych





*

Celem tej części jest spojrzenie na wybrane aspekty życia osób nie-
widomych przez pryzmat kategorii normalności i nienormalności, 
a także powiązanych z nimi zagadnień – tożsamości, przynależno-
ści czy stygmatyzacji. Przyjęcie tej perspektywy jest szczególnie za-
sadne w odniesieniu do czasu dzieciństwa i młodości uczestników 
badań, podczas którego uczyli się wyznaczonej im roli osoby niewi-
domej oraz stopniowo pojmowali niejednoznaczność i odmienność 
własnego położenia. W związku z  tym część prezentowanych roz-
ważań podąża za chronologią wczesnych okresów ich życia, ukazu-
jąc reakcje rodziców na wiadomość o upośledzeniu wzroku dziecka, 
sposoby definiowania tej sytuacji, próby powrotu do „normalności”. 
Tak ustalony porządek dotyczy również opisu doświadczeń związa-
nych z wieloletnim pobytem w specjalnym szkolno-wychowawczym 
ośrodku dla dzieci niewidomych i niedowidzących, a także kolejno-
ści stawianych pytań badawczych: W jaki sposób długotrwałe odda-
lenie od domu wpływa na tożsamość niewidzących dzieci? Jaką rolę 
w kontekście ich socjalizacji odgrywają wychowawcy i nauczyciele? 
Jakie informacje na temat swych możliwości i ograniczeń zdobywa-
ją uczniowie ośrodka? Jak odnajdują się wśród niewidomych rówie-
śników?

Kwestia przynależności uczestników badań do grupy czy środo-
wiska osób niewidomych zostaje rozwinięta w następnych – porzu-
cających chronologię wydarzeń – rozdziałach. W tym wypadku za-
stanawiam się, w jaki sposób poczucie (nie)normalności wpływa na 
tożsamość grupową i wspólnotę ludzi niewidomych – jak w zależno-
ści od sytuacji zbliża lub oddala ich od siebie. Ciekawi mnie, na jakiej 
podstawie i w jakich warunkach opisywane osoby stają się sobie bli-
skie, kiedy natomiast przypisane im podobieństwo okazuje się cięża-
rem, wzmacniając poczucie ich izolacji i stygmatyzacji.

Opis wymienionych wątków jest poprzedzony prezentacją in-
spiracji teoretycznych, które istotnie wpłynęły na interpretację przy-
taczanych opowieści i obserwacji. W pierwszym rozdziale szkicuję 
ogólne ramy przyjętej przeze mnie wizji człowieka i kultury, rozwi-
janej stopniowo w toku dalszych rozważań. Przybliżam również ro-
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zumienie wybranych pojęć, ważnych nie tylko dla tej części, ale rów-
nież dla całości pracy; należą do nich: kultura, piętno, socjalizacja, 
habitus, tożsamość. Z uwagi na charakter i cel publikacji ograniczam 
się do syntetycznego i skrótowego omówienia tych kwestii, odnosząc 
się przy tym wyłącznie do myśli inspirujących mnie badaczy z kręgu 
nauk społecznych i humanistycznych.



rozdział 1
Odnajdywanie się w rzeczywistości

Poniższy rozdział stanowi próbę zdefiniowania i  uporządkowania 
kilku wybranych pojęć, które odnoszą się do zasadniczych elemen-
tów ludzkiego życia, współbycia i  działania. Do najważniejszych 
z  nich należą: kultura, socjalizacja, język, habitus, tożsamość, ste-
reotyp, piętno. Określenie ich znaczeń i wzajemnych zależności po-
zwala mi prześledzić proces ludzkiego oswajania i  porządkowania 
świata, a także przyswajania podstawowych umiejętności i obowiąz-
ków podzielanych przez dane środowisko społeczne. Równocześnie 
omówienie tych kwestii służy ogólniejszemu celowi, jakim jest wy-
rażenie pewnej wizji człowieka i  kultury, stanowiącej podstawowe 
ramy teoretyczne prezentowanej pracy.

1.1. Kultura, język, habitus

Przyjmuję ogólnie, że podstawowym zajęciem, a zarazem życiowym 
zadaniem człowieka jest odnajdywanie się w rzeczywistości. Rozwi-
nięcie tego założenia stanowi myśl, zgodnie z którą życie ludzkiego 
podmiotu to stawanie wobec pierwotnej, niepoznawalnej i nieskoń-
czonej potencji świata, chwilowy rozbłysk w ciemności wszechrze-
czy. Oparciem dla tych intuicji są refleksje Petera Bergera i Thomasa 
Luckmanna (2010: 64–65):

Jakkolwiek społeczny zasób wiedzy przedstawia codzienny świat w spo-
sób zintegrowany, zróżnicowany ze względu na sfery bliskości i oddale-
nia, całość tego świata pozostaje nieprzenikniona. Mówiąc inaczej, rze-
czywistość życia codziennego jawi się zawsze jako sfera jasności, poza 
którą pozostaje ciemne tło. Kiedy pewne sfery rzeczywistości są oświet- 
lone, inne pozostają w  cieniu. […] Moja wiedza życia codziennego 
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pełni rolę narzędzia, które wycina ścieżkę w puszczy oraz, w miarę tej 
czynności, rzuca snop światła na to, co znajduje się tuż przede mną 
i w bezpośrednim sąsiedztwie; wokół ścieżki nadal jednak trwa mrok.

W podobnym tonie sytuację ludzkiego bycia opisuje Wilhelm Dil-
they (1993: 94):

Za pośrednictwem przypomnienia życie nasze wylega ku przeszłości, 
zaś poprzez oczekiwania, obawy czy nadzieje wyciąga się ku przyszło-
ści. W obu kierunkach życie niknie w ciemności. W ciemności tonie 
jego początek, ciemność spowija jego koniec. Ciemność ta rodzi w nas 
obawy, nadzieje i najrozmaitsze afekty. […] To z ciemności wybiegające 
i w ciemność biegnące życie chciałby człowiek wpisać w układ, w któ-
rym życie stałoby się dlań pojmowalnym.

W  kontekście prowadzonych rozważań szczególnie istotna jest – 
wskazana przez Diltheya – ludzka potrzeba porządku, który umoż-
liwia choćby częściowe zapanowanie nad organiczną mazią życia, 
wypreparowanie z niej zrozumiałych i przydatnych punktów odnie-
sienia, znalezienie skutecznych sposobów działania, a w konsekwen-
cji – zadomowienie się w świecie.

W  teorii antropologicznej tego rodzaju układ bywa określany 
mianem kultury (por. Burszta 1998: 35–57; Olszewska-Dyoniziak 
2003: 27–30; Nowicka 2006: 58–66). Co prawda pojęcie to jest co-
raz częściej uznawane za nieprzydatne czy zwodnicze w odniesieniu 
do badań nad ludzkim światem (por. Clifford 2000: 295–296; Cza-
ja 2004: 61–98; Buliński, Kairski 2011: 299–300), nie sądzę jednak, 
aby konieczne było jego bezwzględne odrzucenie. Jak pisze bowiem 
Grzegorz Godlewski (2008: 18), „samo posłużenie się pojęciem kul-
tury o niczym jeszcze nie przesądza; dopiero sposób jej zdefiniowa-
nia pozwala na określenie pola badań i wstępne ich sprofilowanie”. 

Owszem, podjęcie rozważań nad definicją czy istotą kultu-
ry oznacza wejście do – pełnego pułapek i  ślepych uliczek – labi-
ryntu dychotomicznego myślenia o świecie, oddzielającego od sie-
bie sprzężone elementy ludzkiego życia: kulturę i naturę, człowieka 
i środowisko, podmiot i przedmiot poznania (por. Brocki 1994; An-
gutek 2013: 91–111; Wala 2016). Nie sposób jednak w obrębie do-
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stępnego języka – zatem właśnie: dostępnej kultury – wymknąć się 
podobnym uwarunkowaniom i ograniczeniom, te bowiem są wła-
ściwe ludzkiej wiedzy jako takiej (Schütz 1984: 139). Z tej przyczyny, 
nawet mimo szczytnych intencji czy erudycyjnych zdolności, mó-
wienie o  ludzkim życiu – a dokładniej: mówienie w ogóle – z ko-
nieczności otwiera jedynie wybrane możliwości rozumienia, pozo-
stawiając całą resztę w niewypowiedzeniu i ukryciu (por. Czaja 2004: 
79–80).

Mając zatem świadomość tragiczności, a  może nawet tragiko-
miczności tej decyzji, definiuję kulturę jako ludzki – w  znaczeniu 
zarówno gatunkowym, grupowym, jak i  jednostkowym – sposób 
odnajdywania się w  rzeczywistości, czy dokładniej: sposób wyod-
rębniania, porządkowania oraz używania poszczególnych ele-
mentów i  wymiarów rzeczywistości. Korzenie tego myślenia się-
gają łacińskiego źródłosłowu omawianego terminu, odnoszącego się 
do czynności uprawiania i pielęgnowania (ziemi), hodowli, ale także 
zamieszkiwania czy urządzania życia (Barnard, Spencer 2008: 317; 
Słownik łacińsko-polski 1983: 97). W tym świetle kultura jawi się jako 
ludzki sposób uprawiania świata i życia, a w konsekwencji – ludzki 
sposób na przeżycie. Jak sądzę, zaproponowane rozumienie tej kwes- 
tii jest zbliżone do podejścia Godlewskiego (2008: 41–43), inspiru-
jącego się dociekaniami Helmutha Plassnera i Jakoba von Uexkülla:

Z punktu widzenia organizmów żywych nie istnieje jedno niezmienne 
środowisko fizyczne, lecz każdy gatunek biologiczny wytwarza własny 
jego model, Umwelt, uformowany każdorazowo przez gatunkowe moż-
liwości percepcyjne i potrzeby. […] Człowiek osadzony jest, jak każdy 
organizm, w ograniczeniach swojej gatunkowości, tyle że do jego na-
tury gatunkowej należy kultura czy, ściślej, zdolność do jej tworzenia. 
Świat człowieka to od początku, od samych podstaw, wszechświat ogra-
niczony, ale nieskończony. Przyjęcie tej perspektywy pozwala w pełni 
odczytać sens prostego stwierdzenia: „Człowiek jest zadomowiony do-
piero w kulturowo nacechowanych ramach egzystencji”. Znaczy to, że 
dla człowieka nie istnieje i nigdy nie istniał świat absolutnie wobec nie-
go zewnętrzny – świat kultury jest nieoddzielny od człowieka, jest jedy-
nym światem, jaki człowiek zna. […] To, co pierwotne kulturowo, nie 
tylko stanowi zaczyn całej produktywności człowieka, serii rozmaitych 
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urządzeń, z  których buduje on swój osobny, „sztuczny” świat, ale 
w istocie wyłania całą dostępną mu i znaną rzeczywistość – „natural-
ną sztuczność”, jak pisze Plessner – a zatem zakotwicza i ustanawia jego 
„bycie-w-świecie”.

Tak rozumiana organizacja rzeczywistości kształtuje i  jednocześ- 
nie jest kształtowana przez jednostkowe i  grupowe działania, my-
śli, emocje, środki ekspresji, które stanowią dopełniające się sposo-
by ludzkiego życia i zaangażowania, ufundowane na różnorodnych, 
nieustannych relacjach ze światem. Na organiczny charakter tej ak-
tywności wskazuje także Tim Ingold (2003: 79):

Proces postrzegania jest także procesem działania: postrzegamy świat 
przez to i dlatego, że w nim działamy. Poruszając się w środowisku i po-
znając je, aktywnie poszukujemy i zapamiętujemy informacje, określa-
jące niezmienne właściwości i cechy obiektów, które napotykamy. […] 
Co ważne, struktury i znaczenia, które znajdujemy w świecie, tkwią już 
w  informacji, którą wyciągamy w akcie postrzegania. Ich źródło leży 
w obiektach, które postrzegamy. Nie są one dodawane przez postrze-
gającego. […] wiedza zdobyta dzięki takiemu procesowi postrzegania 
jest zasadniczo praktyczna; jest to wiedza na temat tego, co dany obiekt 
oferuje. W zależności od rodzaju aktywności, w którą jesteśmy zaanga-
żowani, będziemy bardziej lub mniej skłonni do wychwytywania po-
szczególnych rodzajów informacji prowadzących do postrzegania kon-
kretnego zasobu.

Podzielając przekonanie o  relacyjności i  interaktywności ludzkie-
go życia, jednocześnie dostrzegam konieczność „uspołecznienia” 
przedstawionej wyżej propozycji Ingolda, to znaczy podkreślenia 
nieuniknionego i wszechstronnego wpływu, jaki na rozwój jednost-
ki mają obowiązujące w jej otoczeniu normy, zasady, wartości, kla-
syfikacje, relacje władzy i zależności. W związku z tym przyjmuję, że 
zarówno rodzaje aktywności człowieka, jak i treści informacji zawar-
tych w jego środowisku zależą nie tylko od stałych właściwości do-
stępnych obiektów i fizycznych uwarunkowań ludzkiego organizmu, 
ale także od społecznie wypracowanej, wcielanej i wmyślanej or-
ganizacji życia, która profiluje sposoby, cele i uzasadnienia poszcze-
gólnych zadań, działań i umiejętności.
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Stopniowe uczenie się świata i  siebie przebiega w  sprzężeniu 
z  akcjami i  reakcjami konkretnych osób, początkowo rodziców 
i krewnych, od których w przeważającej mierze zależy fizyczny i kul-
turowy rozwój dziecka. To przede wszystkim działania innych lu-
dzi pozwalają na rozpoznawanie i przyswajanie określonego porząd-
ku świata, dzięki któremu możliwe jest zarówno indywidualne, jak 
i wspólne odnajdywanie się w rzeczywistości. W języku nauk spo-
łecznych proces wdrażania (się) do wspólnego świata określa się jako 
socjalizację, podkreślając z reguły znaczenie jej początkowej – pier-
wotnej – fazy (por. Giddens 2004: 51–51; Pawłowska 2012). 

Jednym z  elementów napędowych, a  zarazem istotnych celów 
socjalizacji jest nauka języka, którym posługują się osoby z najbliż-
szego otoczenia jednostki, w szerszej perspektywie natomiast – człon-
kowie określonej wspólnoty kulturowej. Nieodzowność tej umie-
jętności wynika z tego, że jest ona kluczowym warunkiem ludzkiego 
odnajdywania się w rzeczywistości, na co wskazuje Hans-Georg Ga-
damer (1979: 50):

Wychowujemy się, poznajemy świat, poznajemy ludzi i w końcu po-
znajemy nas samych ucząc się mówić. Nauka mówienia nie polega na 
zaznajamianiu się z użyciem gotowego już narzędzia w celu oznaczenia 
swojskiego i znanego nam świata. Nauka mówienia to oswajanie i po-
znawanie świata samego i świata takiego, jakim go napotykamy.

Najogólniej ujmując, ludzkie porządkowanie rzeczywistości ma 
w znacznej mierze charakter językowy; tym samym posługiwanie się 
językiem – czy lepiej: myślenie i działanie poprzez język – jest istot-
nym czynnikiem gatunkowego, grupowego i jednostkowego rozwo-
ju człowieka (por. Sapir 2003a: 49; Godlewski 2008: 82–83). W tym 
sensie wrastanie w dany język prowadzi do organicznego „wmyśla-
nia” określonej perspektywy poznawczej, a zarazem – zgodnie z ety-
mologią słowa „komunikacja” (Słownik łacińsko-polski 1983: 101) – 
wytwarza poczucie kontaktu i  połączenia, „bycia razem”, życia we 
wspólnym, realnym świecie (Berger, Luckmann 2010: 56–57; Sapir 
2003b: 81).
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Co jednak niezwykle istotne, ludzkie odnajdywanie się w  rze-
czywistości nie opiera się wyłącznie na wiedzy zawartej w  języku 
i przekazywanej za pomocą języka. Oprócz tego podzielany porzą-
dek świata kształtuje i  jest kształtowany przez bezsłowne prakty-
ki oraz zachowania, które składają się na „wiedzę milczącą” grup 
i jednostek, niewymagającą lub trudną do wytłumaczenia, wpisaną 
w myśli i ciała działających podmiotów (por. Ingold 2003: 85; Ra-
kowski 2009: 26–30). W tym kontekście przydatnym narzędziem in-
terpretacji jest pojęcie habitusu, stosowane zgodnie z rozumieniem 
zaproponowanym przez Pierre’a  Bourdieu. Jak wskazuje francuski 
socjolog:

[…] aktorzy społeczni posiadają habitusy wpisane w ciała przez minio-
ne doświadczenia. Owe systemy schematów postrzegania, oceny i dzia-
łania pozwalają na dokonywanie aktów praktycznego poznania, opar-
tych na wychwytywaniu i uznawaniu warunkujących i zwyczajowych 
bodźców, ponieważ ukształtowane są tak, aby właśnie na nie reagować; 
bez świadomego ustalania celów i racjonalnego doboru środków, po-
zwalają także na tworzenie dopasowanych i nieustannie odnawianych 
strategii, czynią to jednak w granicach przymusów strukturalnych, któ-
rych są wytworem i które je określają (Bourdieu 2006b: 197–198).

Jak tłumaczy dalej Bourdieu (2006b: 206–207), to właśnie wcielone, 
lecz nieświadome, quasi-świadome lub bezrefleksyjne praktyki urze-
czywistniają zasadnicze prawa, postawy i więzi danej grupy. Tym sa-
mym stanowią one podstawę poczucia „ducha wspólnoty” oraz 
„milczącego porozumienia” między ludźmi, którzy zostali ukształ-
towani przez podobne warunki i okoliczności życia.

Co jednak pragnę podkreślić, podobnie jak Chris Barker (2005: 
135) nie znajduję przekonującego uzasadnienia dla – stosowanego 
niekiedy przez Ingolda (2009: 124–125) – przeciwstawiania sobie 
praktycznej i  teoretycznej, dyskursywnej czy symbolicznej działal-
ności człowieka; wiedzy „milczącej”, wcielanej w toku kolejnych do-
świadczeń i  kontaktów z  materialnym światem, oraz wiedzy prze-
kazywanej w postaci konkretnych informacji, opartej na systemach 
reprezentacji i klasyfikacji, odnoszącej się do bardziej lub mniej for-
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malnych zasad postępowania czy myślenia (por. Schilling 2010: 116). 
Sądzę bowiem, że przyswojenie danego języka nie zamyka człowie-
ka w  dyskursywnym i  zapośredniczonym przez symbole obrazie 
rzeczywistości; przeciwnie, otwiera przed nim przestrzeń praktycz-
nych działań – mówienia, pisania, komunikowania – podejmowa-
nych w określonym celu i skutecznych na miarę możliwości języka 
oraz mówiącego podmiotu (por. Archer 2013a: 189). Z drugiej stro-
ny nauka pozajęzykowych zachowań i  umiejętności nie opiera się 
wyłącznie na bezsłownym naśladowaniu działań innych, lecz czę-
sto – przynajmniej na początkowym etapie – wymaga werbalnych 
instrukcji, wskazówek, zakazów, pochwał, które uświadamiają no-
wicjuszom znaczenie poszczególnych reguł i kroków postępowania 
(por. Archer 2013a: 180; Pokropski 2013: 225).

Podsumowując, zgodnie z wyrażoną wyżej koncepcją człowie-
ka i  kultury o  kształcie i  dynamice ludzkiego życia, umiejscowio-
nego zawsze w pewnym środowisku, czy – jak to wyraża Jakob von 
Uexxüll (Uexxüll, Kriszat 2016) – czynionym i postrzeganym świe-
cie-wokół, decydują wzajemnie oddziałujące na siebie elementy – 
zachowania i ich interpretacje, wcielone reakcje i wmyślane reguły, 
narzucone zakazy i sposoby ich omijania, dostępne materiały i tech-
nologie, pragnienia i formy ich zaspokojenia, plany, fantazje i wspo-
mnienia, symbole emocji i emocje wywołane przez symbole. W tym 
kontekście kultura stanowi z  jednej strony realizację biologiczne-
go potencjału organizmu człowieka – jako taka jest ona zależna od 
jego gatunkowych, fizycznych, osobniczych możliwości i ograniczeń 
(por. Ingold 2009: 130). Z  drugiej zaś pozwala wyodrębnić poję-
cia rozumienia, realizacji, potencjału, człowieka, organizmu, kultu-
ry, biologii i fizyki, a także określać ich wzajemne stosunki; nastraja 
uwagę i orientuje praktykę, równocześnie ustanawiając niezmierzo-
ne obszary ignorancji i bezczynności; umożliwia stawanie się sobą, 
a zarazem bycie kimś innym i jednym z wielu; determinuje i czyni 
wolnym; podporządkowuje i  daje władzę; stwarza przestrzeń syn-
chronicznych sposobności, konieczności i  przeciwwskazań (por. 
Manterys 1997: 64; Bourdieu 2007: 227; Archer 2013b: 33).



108 CZĘŚĆ I I .  (NIE)NORMALNOŚĆ

1.2. Proces porządkowania świata

Mając świadomość ograniczeń chronologicznej prezentacji proce-
su odnajdywania się w rzeczywistości, w ramach którego poszcze-
gólne działania, reakcje i postępy często zachodzą równocześnie, na 
potrzeby tych rozważań dokonuję wyróżnienia jego poszczególnych 
etapów. Zabieg ten służy dokładniejszemu rozumieniu dzieciństwa 
i młodości osób niewidomych, w tym przede wszystkim sposobów 
określania ich „właściwego miejsca w świecie” oraz odkrywania włas- 
nej odmienności, które opisuję w dalszych rozdziałach pracy.

W  związku z  powyższym przyjmuję, że w  kontekście indywi-
dualnego rozwoju człowieka za pierwszy i niezbędny etap procesu 
porządkowania rzeczywistości można uznać uświadomienie sobie 
własnej odrębności, o czym pisze Edward T. Hall (1984: 272):

Nikt z nas nie prosi ani o urodzenie, ani o śmierć, a jednak oba te zja-
wiska w sposób naturalny i nieuchronny oddzielają nas od wszechogar-
niającego środowiska. Pomiędzy tymi dwoma rozstaniami zawiera się 
wiele innych, a każdemu z nich towarzyszy nowa świadomość. Jest taki 
okres w życiu niemowlęcia, kiedy nie odróżnia ono własnego ciała od 
piersi karmiącej go matki. W owym czasie odbiera ono siebie i  swój 
mały wszechświat jako jedność […]. Z biegiem czasu dziecko uczy się, 
że ono i matka to dwie różne istoty, prowadzące niezależną egzystencję. 

Poczucie własnej odrębności z  czasem przybiera coraz wyraźniej-
szą postać tożsamości, rozwijającej się w odniesieniu do zachowań 
i reakcji najbliższych osób, wewnętrznych pragnień i zewnętrznych 
nakazów, odnajdywanych podobieństw i różnic, momentów buntu 
i posłuszeństwa (por. Elliott 2007: 13). Jak piszą Berger i Luckmann 
(2010: 194):

W istocie tożsamość daje się obiektywnie określić jako umiejscowienie 
w pewnym świecie i jedynie wraz z tym światem może zostać subiek-
tywnie przyswojona. Mówiąc inaczej, do identyfikacji dochodzi zawsze 
w  obrębie określonego świata społecznego. Dziecko uczy się, że jest 
tym, kim jest nazywane. Każde imię wiąże się z klasyfikacją, która z ko-
lei wnioskuje o wyznaczonym umiejscowieniu społecznym. Uzyskanie 
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tożsamości wiąże się z  przypisaniem do określonego miejsca w  tym 
świecie.

Jak zakładam, następnym krokiem tego procesu jest przyswojenie 
bardziej złożonego porządku pozycji i relacji, określającego odręb-
ność i  specyfikę poszczególnych grup oraz jednostek ludzkich, 
a  także ustalającego zakres ich wzajemnych podobieństw, różnic, 
współzależności (por. Bourdieu 2006a: 636–638). Jak pisze na ten 
temat Erving Goffman (2005: 31–32):

Każde społeczeństwo ustanawia własne sposoby kategoryzowania ludzi, 
a przedstawicieli poszczególnych kategorii wyposaża w zestawy atrybu-
tów uchodzących za ich cechy typowe i naturalne. To, jakie kategorie lu-
dzi możemy spotkać w społeczeństwie, zależy od układów społecznych, 
z jakimi mamy w nim do czynienia. Ustalone rutynowe sposoby interak-
cji w określonych układach sprawiają, że kontakt z ludźmi, których obec-
ności w danym układzie możemy się spodziewać, nie wymaga od nas 
specjalnej uwagi lub namysłu. Już pierwsze wrażenia dotyczące spotka-
nej przez nas obcej osoby najczęściej umożliwiają nam odgadnięcie kate-
gorii społecznej, do której ona należy, oraz związanych z nią atrybutów, 
czyli umożliwiają przewidywanie jej tożsamości społecznej […]. Następ-
nie przekształcamy powyższe przewidywania w normatywne oczekiwa-
nia, w wymagania, które stawiamy napotkanemu człowiekowi.

Gotowe i uproszczone skojarzenia związane z przedstawicielami da-
nej grupy określa się jako stereotypy, których podstawą mogą być 
zarówno bezpośrednie interakcje z innymi, jak i informacje uzyska-
ne od ludzi z własnego otoczenia (Stangor, Schaller 1999: 20). Przy-
stępną definicję stereotypu podają Mirosław Kofta i Aleksandra Ja-
sińska-Kania (2001: XX–XXI):

Stereotyp jest pewnym faktem społecznym – częścią kul tury zbioro-
wości, kolektywnego systemu założeń o  naturze świata spo łecznego 
przyjmowanych przez pewne grupy na temat innych grup – a zarazem 
jest faktem psychologicznym, przekonaniem umiejscowio nym w syste-
mie sądów o świecie konkretnej jednostki, powiązanym z jej emocja-
mi i koncepcją własnej osoby, czymś, co ułatwia człowie kowi orienta-
cję w świecie społecznym.
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Jak dopowiada Richard Dyer (2012: 616), tak rozumiane stereo-
typy stanowią sposób konstruowania i zaznaczania własnej warto-
ści i  tradycji, zapewniając podzielającym je ludziom poczucie bez-
pieczeństwa, pewności, poznawczej wspólnoty (por. Bystroń 1980: 
277–278; Benedyktowicz 2000: 19–38). Porządkowanie świata nie 
sprowadza się więc jedynie do rozróżniania i katalogowania jego ele-
mentów, w tym siebie i innych ludzi, lecz polega również – a może 
przede wszystkim – na przypisywaniu im określonych miejsc w hie-
rarchii ważności i  przydatności (Béteille 2008: 397; Berger, Luck-
mann 2010: 145). Jak wyraża to Bourdieu (2006a: 636):

[…] wszystkich aktorów pochodzących z określonej formacji społecz-
nej łączy całokształt podstawowych schematów percepcji, które osiąga-
ją pierwsze stadium obiektywizacji w antagonistycznych parach przy-
miotników powszechnie używanych po to, by klasyfikować i określać 
osoby bądź przedmioty w najrozmaitszych dziedzinach praktyki.

Tym samym ludzkie myślenie i działanie jest ściśle związane z czyn-
nościami osądzania i  oceniania, których zakres wyznaczają pary 
opozycji: góra–dół, właściwy–niewłaściwy, swój–obcy, dobry–zły, 
prawdziwy–fałszywy, potrzebny–zbędny (por. Benedyktowicz 2000; 
Bourdieu 2006a: 636). Jak uważam, równie istotnymi pojęciami, 
które pozwalają odnajdywać się w tak zorganizowanej rzeczywisto-
ści, są „normalność” i „nienormalność”, określające stopień przy-
stawalności danych osób, istot czy obiektów do wyznaczonych im 
funkcji i  pozycji. Parafrazując słowa Mary Douglas (2007: 77), za 
nienormalne uznaje się to, co nie jest na swoim miejscu, nie jest ta-
kie, jakie powinno być, a przez to zakłóca lub narusza klasyfikacje 
i ustalenia, do których jesteśmy przywiązani. Jednocześnie, jak pisze 
dalej brytyjska antropolożka, 

kategorie kulturowe […] nie mogą pozostać obojętne na wyzwanie, 
przed jakimi stawia je istnienie nietypowych form. Każdy system klasyfi-
kacji musi stwarzać miejsce dla anomalii, każda kultura musi stawić czo-
ła zdarzeniom, które wydają się podważać jej założenia. Kultura nie może 
ignorować anomalii wytwarzanych przez jej własny system pojęciowy, 
chyba że ryzykując podważenie pewności siebie (Douglas 2007: 80).
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Aby zatem utrzymać osiągnięty porządek rzeczywistości, należy 
znaleźć sposób na zrozumienie i opanowanie tych elementów, które 
ukazują jego prowizoryczność, wymykają się spod kontroli, stawia-
ją opór, wprawiają w zakłopotanie (por. Bauman 2000: 35). Zdaniem 
Douglas (2007: 80)

jest kilka metod traktowania anomalii. Możemy podejść do nich ne-
gatywnie, ignorować je, nie dostrzegać ich lub dyskwalifikować po ich 
dostrzeżeniu. Możemy też, pozytywnie, rozmyślnie stawić czoła ano-
malii i próbować stworzyć nowy wzór rzeczywistości, w którym znaj-
dzie się dla niej miejsce. Jednostka ma możliwość zrewidowania swoje-
go własnego, osobistego schematu klasyfikacji. Jednak żadna jednostka 
nie żyje w izolacji i jej schemat w części jest przejęty od innych.

Wymienione sposoby radzenia sobie z nieprzystającymi elementami 
świata znajdują zastosowanie w stosunku do grup i osób, które z ta-
kich czy innych powodów zostają określone jako nienormalne, kło-
potliwe bądź patologiczne. W tym kontekście niezwykle użyteczne 
są rozważania Goffmana na temat kategorii piętna, w szczególności 
zaś interakcji między przedstawicielami „normalsów” – czyli osób, 
które w danej sytuacji mieszczą się w ramach podzielanej oczywis- 
tości, poprawnie wypełniając przypisane im obowiązki – a osobami 
stygmatyzowanymi, które posiadają negatywnie ocenianą cechę, wy-
łączającą ich z grona ludzi „normalnych” i godnych zaufania, a tym 
samym mającą poważny wpływ na ich codzienne relacje, działania 
czy poczucie własnej wartości.

W zetknięciu z obcym może wyjść na jaw, że ma on jakiś atrybut róż-
niący go od innych członków przypisanej mu kategorii, który czyni go 
osobą mniej pożądaną społecznie. W skrajnych przypadkach z powo-
du tej cechy ów obcy może być uznawany za osobę z gruntu złą, nie-
bezpieczną lub słabą. W ten sposób przeciętny, zdrowy człowiek ule-
ga w  naszym umyśle swoistej redukcji, stając się kimś naznaczonym 
i niepełnowartościowym. Atrybut, o którym mowa, ma charakter pięt-
na zwłaszcza wtedy, gdy jego kompromitujące konsekwencje są znacz-
ne. Ową cechę można też określić mianem ułomności, wady czy upo-
śledzenia (Goffman 2005: 32).
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Ogólną przyczyną stygmatyzacji jest zatem posiadanie przez jed-
nostkę określonej cechy, która stoi w wyraźnym konflikcie z norma-
mi obowiązującymi w danej zbiorowości lub kontekście społecznym, 
dotyczącymi ważnych dziedzin życia, na przykład zdrowia, wyglądu, 
moralności czy seksualności. Jako taka stanowi ona zagrożenie dla 
wypracowanego porządku rzeczywistości, poczucia bezpieczeństwa 
i oczekiwanego przebiegu codziennych interakcji (por. Dovidio, Ma-
jor, Crocker 2008: 25; Niedbalski 2013: 13–34). W konsekwencji tak 
rozumiane piętno wywołuje silne reakcje „normalnych” członków 
grupy, którzy – w zależności od sytuacji – dystansują się wobec jego 
„nosicieli”, brzydzą się nimi, współczują i  wspierają, narzucają im 
ustalone przez siebie role i obowiązki. Równocześnie podobne oceny 
i postawy nieuchronnie wpływają na życiowe strategie „napiętnowa-
nych”, którzy na różne sposoby radzą sobie ze wstydliwą odmienno-
ścią, a  także dążą do zbudowania własnej przynależności, normal-
ności i wartości (por. Goffman 2005; Crandall 2008; Crocker, Quinn 
2008; Miller, Major 2008).

Co istotne, podobnie jak Goffman celowo odróżniam kategorię 
piętna od pojęcia dewiacji. Zakładam bowiem, że to ostatnie odno-
si się raczej do świadomych, intencjonalnych, często zorganizowa-
nych odstępstw od przyjętych norm społecznych, nie zaś do sytuacji 
osób niewidomych czy ogólnie niepełnosprawnych, które w większo-
ści pragną prowadzić akceptowalne społecznie, „normalne” życie1 
(Giddens 2004: 224; Goffman 2005: 183–190; Czykwin 2008: 30–34; 
Becker 2009: 7–22; Chomczyński 2012a). Tym samym nie przyjmuję 
szerokiej definicji dewiacji zaproponowanej przez Douglasa Raybe- 
cka, według którego odnosi się ona do „każdej właściwości czy cechy 

1 Z podobnych względów koncentruję się na kategoriach piętna i (nie)normalno-
ści, nie zaś na popularnej w antropologii opozycji pojęć swój–obcy, której zasto-
sowanie mogłoby prowadzić nie tyle do rozumienia życia osób niewidomych, 
ile raczej do jego banalizacji i uprzedmiotowienia, wynikających z podporząd-
kowania zgromadzonych materiałów badawczych odgórnie wyznaczonej teo-
rii czy ramie interpretacyjnej (por. Robotycki 1995). W tym kontekście pragnę 
przypomnieć, że omawiane przeze mnie zagadnienia teoretyczne wynikają bez-
pośrednio z zebranych rozmów i obserwacji, zaś ich opracowanie ma na celu 
zyskanie szerszego spojrzenia na doświadczenia, praktyki i przeżycia bohate-
rów pracy.
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człowieka – zachowania, powierzchowności, poglądów – wystarcza-
jąco odstającej, zrywającej z normą, aby wywołać sankcję” (Raybeck 
1996: 334, za: Perzanowski 2009: 30).

Zgodnie z powyższymi założeniami to właśnie negatywna oce-
na wybranej cechy – a w konsekwencji całej osoby – wywołująca sil-
ne, choć często niejasne emocje i uprzedzenia, odróżnia piętno od 
ogólnie pojętego stereotypu, czyli schematu myślowego czy utartego 
wyobrażenia na temat przedstawicieli danej grupy, mogącego mieć 
też pozytywne lub obojętne zabarwienie2 (por. Erin 2001: 5; Bier-
nat, Dovidio 2008: 101–102; Czykwin 2008: 35). Bez względu na te 
różnice przyjmuję, że zarówno stereotypizacja, jak i stygmatyzacja 
pewnych grup i  jednostek stanowią niezbywalny składnik ludz-
kiego myślenia, którego strukturę w znacznym stopniu wyznaczają 
podziały, skróty, schematy i opozycje (Kurcz 2001: 17). W tym sensie 
dzielenie świata na prawdziwych ludzi, nad-ludzi, pod-ludzi, prawie 
ludzi, niepełno-ludzi czy nie-ludzi jest w swej istocie bardzo… ludz-
kie, wynika bowiem z  ludzkiej potrzeby porządku, w którego cen-
trum znajduje się przekonanie o własnej wartości, a także pragnie-
nie sprawnego funkcjonowania macierzystej grupy (por. Neuberg, 
Smith, Asher 2008; Berger, Luckmann 2010: 150–151).

Jak wyraża to Elżbieta Zakrzewska-Manterys (2010: 28), pięt-
no przypisywane innym pełni funkcję alibi dla własnej normalności: 
„Pojęcie normalności jest zawsze względne, objawia swą moc w od-
niesieniu do nienormalności; nienormalnym jest się więc zawsze 
»w stosunku« do kogoś normalnego. […] Obecność osób napiętno-
wanych jest w każdym społeczeństwie obowiązkowa” (por. Bauman 
2000: 56). Na kontekstowy i relacyjny charakter procesu stygmatyza-
cji wskazuje również Goffman (2005: 181):

Piętno dotyczy nie tyle określonej liczby jednostek, które można po-
dzielić na dwie grupy (nosicieli piętna i normalsów), co wszechobecne-
go procesu społecznego zakładającego istnienie dwóch ról, w którym 
każda jednostka odgrywa obie, przynajmniej w  pewnych związkach 

2 W tym miejscu warto wspomnieć o wyobrażeniach dotyczących „nadludzkich” 
zdolności ludzi niewidomych, takich jak wyjątkowo rozwinięty słuch czy talent 
muzyczny (Dolański 1954b), które nie mają piętnującego charakteru.
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i w niektórych fazach życia. Normals i napiętnowany to nie osoby, ale 
raczej pewne perspektywy. Pojawiają się w  sytuacjach społecznych, 
podczas kontaktów mieszanych, w rezultacie niezachowywania norm, 
które będą prawdopodobnie wpływać na spotkanie. Atrybuty określo-
nej jednostki, które nosi ona przez całe życie, mogą spowodować, iż bę-
dzie ona wytypowana, by grać rolę nosiciela piętna niemal we wszyst-
kich sytuacjach społecznych, w  których się znajdzie. Sprawia to, że 
naturalne jest odnoszenie się do niej jak do osoby z piętnem, której sy-
tuacja życiowa stawia ją w opozycji do normalsów. Jednakże piętnujące 
ją atrybuty nie determinują natury tych dwóch ról – normalsa i nosi-
ciela piętna – a jedynie częstotliwość odgrywania którejś z nich.

Istota piętna nie sprowadza się zatem do negatywnych wyobrażeń na 
temat określonych typów i grup ludzi, lecz ujawnia się dopiero pod-
czas konkretnych interakcji, w ramach których dochodzi do specy-
ficznej gry między „normalsami” i „napiętnowanymi” – pełnej wza-
jemnych podejrzeń, emocji, przemilczeń i uników (por. Hebl, Tickle, 
Heatherton 2008). Choć bowiem zamierzonym skutkiem stygmaty-
zacji jest utrzymanie pewnego porządku świata, w którym jedni są 
wartościowi i  normalni, inni zaś nieprzydatni i  nieprawidłowi, to 
jednak w  sytuacji bezpośredniego kontaktu naznaczone jednost-
ki wywołują raczej niepokój i dyskomfort, równoczesną ciekawość 
i chęć ucieczki, poczucie wyższości i winy (Goffman 2005: 51; Żu-
raw 2008: 41). Ambiwalencja tych reakcji może zdemaskować nie-
wystarczalność przyjętych schematów rzeczywistości, zmuszając 
zarówno „normalsów”, jak i „napiętnowanych” do podjęcia dalszych 
porządkujących działań i  interpretacji (por. Niedbalski 2013: 109).

Zgodnie z  powyższymi założeniami ludzkie sposoby odnajdy-
wania się w  rzeczywistości zależą od gatunkowego i  osobniczego 
potencjału człowieka, a  także określonego porządku świata, utrzy-
mywanego i  przekazywanego zarówno przez osoby z  najbliższego 
otoczenia, jak i szersze grupy czy instytucje społeczne. Zastane me-
tody i efekty tych zabiegów – mające swe odbicia w codziennym my-
śleniu i  odczuwaniu, systemach politycznych i  prawnych, techno-
logiach i wytworach (por. Hall 1984: 54) – stanowią ramy rozwoju 
poszczególnych jednostek, określające zakres ich możliwości, ogra-
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niczeń, celów i pragnień. Tak rozumiany porządek rzeczywistości po-
zwala orientować i zadomawiać się w środowisku, ułatwia też podej-
mowanie decyzji i działań w stosunku do innych istot czy obiektów. 
Względność przyjętych ocen i klasyfikacji ujawnia się w sytuacjach 
kontaktu z  elementami, które stawiają opór przyjętym normom, 
wartościom i oczekiwaniom, ukazując ich ograniczenia i paradok-
sy (por. Perzanowski 2009: 47). Radzenie sobie z podobnymi przy-
padkami może przybierać różne formy, do których należą: fizyczna 
eliminacja lub symboliczna negacja; ignorowanie; marginalizacja; 
degradacja; wtłaczanie do istniejących kategorii; tworzenie nowych 
pojęć i interpretacji. Bez względu na sposób reakcji wspólnym celem 
tych działań jest przywrócenie utraconej przewidywalności i kontro-
li, stanowiącej podstawę „normalnego” życia.





rozdział 2
Oswajanie „nienormalności” –  

dzieciństwo i postawa najbliższej rodziny

W tym rozdziale przybliżam najważniejsze etapy procesu, w obrę-
bie którego najbliższe otoczenie niewidomego dziecka stopniowo 
oswaja się z jego upośledzeniem i „nienormalnością”. Opierając się 
na wczesnych wspomnieniach uczestników badań, przybliżam reak-
cje ich rodziców na wieść o poważnym uszkodzeniu zmysłu wzroku, 
sposoby radzenia sobie ze skutkami tej sytuacji, nadzieje na wyzdro-
wienie oraz powolne powracanie do stanu „normalności”. Równo-
cześnie staram się ukazać, jak tego rodzaju działania wpłynęły na 
dziecięce – jak również późniejsze – myśli i odczucia bohaterów pra-
cy, a także ich rozumienie własnej sytuacji czy pozycji społecznej.

*

Wyraźne odstawanie dziecka od przyjętych kryteriów normalności 
i zdrowia – powstałe na skutek uwarunkowań genetycznych, choro-
by, wypadku czy błędu lekarskiego1 – z reguły jest dla rodziców do-
świadczeniem trudnym, pełnym mocnych, przeciwstawnych emocji 
i dążeń: miłości i niewiary, winy i buntu, walki i bezradności. Nie-
zgodność zaistniałej sytuacji z  ich oczekiwaniami doprowadza do 
zachwiania czy nawet zburzenia znanego porządku rzeczywistości, 
wywołuje niepewność i  tymczasowe zagubienie, wymaga podjęcia 
działań i decyzji, do których nie byli przygotowani (Szuman 1961: 
68; Orkan-Łęcka 2003: 112–119; Seligman, Darling 2007: 39–44; Se-
kułowicz 2008).

1 Na temat najczęstszych przyczyn utraty wzroku wśród niemowląt i  małych 
dzieci zob. Farrel 1969: 235–241; Orkan-Łęcka 2003: 9–15.
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Tym, co zostaje uznane za najważniejszą cechę dziecka, jest 
„odstawanie od normy”, które w przypadku braku lub wyraźnego 
uszkodzenia zmysłu wzroku – podobnie jak braku słuchu, ręki czy 
„rozumu” – zostaje zdefiniowane przez kategorie niepełnosprawno-
ści i  upośledzenia (Zakrzewska-Manterys 2010: 45–46). „Nienor-
malność” dziecka staje się zatem głównym wyznacznikiem jego ży-
ciowej sytuacji, a  także niespodziewanym elementem tożsamości 
jego opiekunów, którzy muszą odnaleźć się w  roli „rodziców nie-
pełnosprawnego dziecka”. O złożoności i społecznych uwarunkowa-
niach tego procesu pisze Elżbieta Zakrzewska-Manterys (2003: 114):

[…] w społecznym odbiorze smutne i nieszczęśliwe muszą być osoby 
dzielące życie z osobami niepełnosprawnymi, a zwłaszcza ich matki. Ja-
każ bowiem może być radość z macierzyństwa, gdy wydało się na świat 
dziecko niezdolne do samodzielnego definiowania własnego człowie-
czeństwa; funkcjonujące wewnątrz standardowo wyznaczonych ram 
tego, co wolno, a  czego nie wolno komuś, kto jest niepełnosprawny 
[…]. Wydaje mi się, że nieszczęście matek można opisać dwojako. Po 
pierwsze, przez rozdarcie między traktowaniem własnego dziecka jako 
kogoś kochanego, wyjątkowego i niepowtarzalnego, a tym, że może nie 
literalnie, lecz funkcjonalnie jest ono kimś z definicji gorszym niż cała 
reszta zwykłych dzieci. Po drugie, przez przygnębiające przeświadcze-
nie będące skutkiem dobrej socjalizacji, że osobę dziecka najpierw opi-
suje jego niepełnosprawność, a dopiero później, wtórnie to, że jest ono 
moim dzieckiem […].

Choć powyższe uwagi odnoszą się do społecznego definiowania 
upośledzenia umysłowego, zakładam, że wymienione emocje mogą 
pojawić się również w  przypadku odkrycia poważnego uszkodze-
nia lub utraty wzroku dziecka. W tym kontekście dodatkowy wpływ 
na rozumienie zaistniałej sytuacji mają ogólne przekonania na te-
mat ludzi niewidomych – ich nieszczęścia i kalectwa, bezradności 
i  zależności od innych, „życia w ciemności” czy odcięcia od świa-
ta2 (Monbeck 1975: 25–26; Majewski 1983: 18; Tuttle, Tuttle 1996: 

2 Z uwagi na charakter pracy nie podejmuję się porównawczego omówienia ste-
reotypów dotyczących osób niewidomych, które funkcjonują w poszczególnych 
kulturach i okresach historycznych. Na ten temat zob. Gwaltney 1970; Monbeck 
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42–43). Podobne wyobrażenia mogą wzmacniać u rodziców równo-
czesne poczucie litości, niesprawiedliwości, gniewu i winy. Wynika 
to jednocześnie z troski o dziecko, jego rozwój i przyszłość; niechę-
ci lub wstydu wywołanych ciągłymi pytaniami i ocenami ze strony 
rodziny, znajomych czy sąsiadów; wreszcie bolesnej świadomości, 
że samemu podziela się tego rodzaju lęki i  stereotypy, podważając 
wartość i życiowe szanse własnego dziecka3 (por. Osik 2000: 55–58).

Jednym ze sposobów odnalezienia się w  wirze zaskakujących 
emocji i wydarzeń jest interpretowanie stanu dziecka w znanych 
i oswojonych kategoriach choroby, a zatem czegoś, co można po-
konać i  wyleczyć (Canguilhem 2000: 17–18; Giddens 2004: 181–
182; Jenks 2005: 150; Kościańczuk 2016b: 21). Wiara w tymczaso-
wość zaistniałej sytuacji wyznacza jasny cel działań, określony jako 
wyzdrowienie i przywrócenie choćby części utraconego wzroku. Ta-
kie postawienie sprawy rozpoczyna – niekiedy kilkuletnie – poszu-
kiwania ratunku u kolejnych specjalistów, badających i operujących 
dzieci, podtrzymujących lub podkopujących żywione nadzieje. Ten 
szpitalny maraton, przetworzony przez opowieści rodziców i własne 
wspomnienia, staje się ważnym elementem biografii poszczególnych 
osób niewidomych:

Malwina: Ja nie widzę od urodzenia. Po porodzie okazało sie, że 
będę „słabowidzem”. Będę miała jaskrę, ale będę widziała. Ale że 
byłam wcześniakiem, to zabrakło mi tlenu. No i wsadzili mnie 
w  inkubator, ale nie założyli mi okularów. I  poszło. Spalili mi 
siatkówki. I  to jest nieodwracalne. Poczucie światła uratowali 
mi w Poznaniu lekarze rosyjscy. Mój szwagier bardzo mnie lubił 
i poruszył niebo i ziemię, żeby mnie zbadali. I tam ci rosyjscy le-
karze uratowali mi poczucie światła, ale niestety powiedzieli, że 
nie będę widziała. […] Jedna lekarka pogorszyła sprawę, bo nie 

1975: 26–63; Sentumbwe 1995; Tronina 1997; Vaughan 1998; Barasch 2001; Milian, 
Erin 2001; Rowden 2009; Wheatley 2010. 

3 W tym kontekście można stwierdzić, że uczucia rodziców niewidomych dzie-
ci są analogiczne do emocji osób ociemniałych, które początkowo oceniają swoje 
położenie przez pryzmat powszechnych wyobrażeń na temat nieszczęścia i bez-
radności ludzi pozbawionych wzroku (Żemis 1973: 11–12; Tuttle, Tuttle 1996: 162). 
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dość, że miałam poparzone siatkówki, to po prostu niefortun-
nie wbiła mi igłę. Miałam zastrzyki pod oko, żeby zbić ciśnie-
nie w jaskrze. A potem miałam taki zabieg, że mi zamrozili gał-
kę, żeby ciśnienie nie wzrastało tak często. I ona coś tam przebiła 
w oku. Bo miałam wyjęte oko. I dlatego mam jedno tak zapad-
nięte, bo ona coś źle włożyła i poszło to wszystko się pieprzyć. 

Oprócz prób leczenia dziecka za pomocą środków medycyny kon-
wencjonalnej rodzice szukają innych sposobów ratunku – oddają się 
indywidualnej lub zbiorowej modlitwie, odwiedzają polecanych zie-
larzy, uzdrowicieli i energoterapeutów4:

Malwina: Mama chodziła nawet ze mną po znachorach. Była 
tak zdesperowana. I jeden z nich powiedział, że będę widziała, że 
mam szansę na widzenie. Wyjmował mi z oczu jakieś nitki. Ja to 
czułam. I powiedział mi, że pierwszą rzeczą, którą zobaczę, bę-
dzie ława. Ja byłam na to nastawiona. Otwieram oczy rano, ale 
nadal nic nie widziałam. To było straszne. Bo wiesz, człowiek się 
chwyta wszystkiego. I tu nagle takie rozczarowanie, taki żal, że 
dałam się nabrać. I teraz jak słyszę o jakichś energoterapeutach, 
to mnie telepie.

Wizyty u  lekarzy i  znachorów trwają tak długo, jak długo nadzie-
ja na uzdrowienie dziecka jest podsycana sprzecznymi informacja-
mi na temat jego stanu, a także brakiem konkretnej, potwierdzonej 
diagnozy:

4 Niekiedy „wiara w cud” jest podtrzymywana także w okresie młodości i doros- 
łości osób niewidomych, czego wyrazem są między innymi pielgrzymki oraz 
wspólne modlitwy w intencji odzyskania wzroku (por. Tuttle, Tuttle 1996: 144; 
Ruconich, Standish-Schneider 2001: 211–213). Wiara w  wyzdrowienie odży-
wa także wskutek kolejnych informacji na temat stosowania komórek macie-
rzystych w zabiegach przywracania wzroku, co można obserwować na jednej 
z grup internetowych działających na portalu Facebook – „Komórki macierzy-
ste dla niewidomych”. Adres: https://www.facebook.com/groups/wzrok/?fref=ts 
(dostęp: 10.04.2015).
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Joanna: Jak miałam siedem lat, to jeden z  lekarzy powiedział, 
że mam dobrą reakcję na światło. I moja mama od razu zrobi-
ła sobie nadzieję. Ale w  końcu lekarz powiedział tak: „Proszę 
sobie wyobrazić, zrobię jej operację, będę eksperymentował, ale 
nie daję jej żadnej gwarancji. Ona ma świetne poczucie świat- 
ła, które jej pomaga. Wystarczy jeden błąd i ja ją zamknę w lo-
chu. Co pani jej wtedy powie? Czy ona będzie miała do mnie 
i do pani pretensje do końca życia?”. Lekarz powiedział jeszcze, 
że eksperymenty robi się na ludziach, którzy są bardzo uszko-
dzeni, a tutaj poza oczami jest prawidłowy rozwój, tutaj się nie 
robi takich rzeczy. „Gdybym mógł dać cień szansy na to, że ona 
będzie widziała cokolwiek po tym zabiegu, to ja bym już wypi-
sywał skierowanie, bo różne rzeczy widziałem. Ale nie będę się 
tego podejmował, bo nie daję żadnej gwarancji powodzenia”. On 
tak wziął moją mamę za pysk. Pamiętam tę sytuację do dzisiaj. 
Ale i tak dalej chodziliśmy po lekarzach, byliśmy między inny-
mi na oddziale okulistyki na Czerskiej, obecna Weigla. Ja tam 
miałam zakładane jakieś elektrody, jakieś zabiegi, badania. Le-
karz gadał ze mną jak z dzieckiem: „Ty, Asiu, musisz iść do szko-
ły, ty musisz się uczyć. Kiedyś będziesz miała takiego psa, który 
będzie cię prowadzał”. Ja słucham, co on gada. A do mojej mamy 
mówi: „Nie, proszę pani, tu już się nic zrobić nie da. Bo się nie 
da. Dziecko ma iść do szkoły”. Pamiętam, że to był akurat po-
czątek roku szkolnego, pierwsza klasa podstawówki. I faktycznie 
po tej chwili, po tych rozmowach rodzice odpuścili, w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Bo nie chodzi o to, że olali i nie robili nic. 
Ja po prostu zaczęłam żyć normalnym życiem, w takim sensie, 
że zostałam posłana do szkoły, znaczy się do pierwszej klasy, bo 
wcześniej już chodziłam do szkoły. Ale po prostu zaczęło się żyć 
z taką sytuacją, jaka była.

Jednoznaczna ocena sytuacji, nawet jeśli sprzeczna z nadziejami ro-
dziców, staje się życiowym przełomem i podstawą reorganizacji rze-
czywistości, w  której ślepota przestaje być możliwą do pokonania 
chorobą, a zamiast tego staje się niezbywalną cechą dziecka. Świa-
domość nieodwracalności tego stanu nie gwarantuje co prawda na-
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tychmiastowej zgody i  akceptacji, jednak rozpoczyna proces stop-
niowego oswajania się z  odmiennością dziecka, a  także ustalania 
nowego porządku ról i relacji. Jak piszą Milton Seligman i Rosalyn 
Darling (2007: 121–122), odnosząc się przy tym do badań Margaret 
Paun (2006), proces „wracania do normalności”, często inicjowany 
i monitorowany przez znajomych, rodzinę i specjalistów, składa się 
zazwyczaj z kilku podstawowych elementów, do których należą: ak-
ceptacja nieuniknionego („To może przytrafić się każdemu”); redefi-
nicja dobra i zła („Zawsze jest coś gorszego niż to”); odkrycie praw-
dziwych wartości („Bardziej doceniasz rozwój swojego dziecka, jeśli 
nie traktujesz tego jak oczywistości”); pozytywna wartość cierpienia 
(„To zbliża nas do siebie”).

To, w jaki sposób dziecko zaczyna rozumieć siebie, swoje moż-
liwości i ograniczenia, zależy od miejsca na skali normalności, które 
wyznaczają mu członkowie najbliższej rodziny (Casper, Talley 2005: 
116–117). Strategie porządkowania i  oswajania zaistniałej sytuacji 
mogą przyjmować rozmaitą postać – od ukrywania przed innymi 
wstydliwej „nienormalności” dziecka, ciągłego chronienia go przed 
wrogim światem; przez tabuizowanie jego odmienności i traktowa-
nie go jak „widzącego” czy „pełnosprawnego”; po rozumienie niepeł-
nosprawności jako jednej z cech dziecka, która wpływa na jego roz-
wój i życie, lecz nie czyni go mniej wartościowym (por. Doroszewska 
1989: 203; Sękowska 1991: 38–42; Orkan-Łęcka 1994: 22–25).

Jak wynika z  zebranych opowieści, zrozumienie i  wsparcie ze 
strony rodziców, którzy starali się wytworzyć w  dziecku poczucie 
bycia normalnym i wartościowym, jest wspominane z wyraźną, nie-
słabnącą wdzięcznością.

Joanna: W  moim domu funkcjonowało stwierdzenie: „Asia 
nie widzi”. Pewne rzeczy były naturalne – noszenie okularów, 
oczopląs u Asi i to, że Asia nie widzi. To było naturalne. „Asia 
nie widzi na oczka”. To oznaczało dla mnie, że miałam dobrze. 
Dużo się działo, pomagali mi w domu. Przez niewidzenie byłam 
oczkiem w głowie rodziców i rodziny. Także dla mnie niewidze-
nie było taką swego rodzaju dobrą skorupą, w której się mogłam 
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w dzieciństwie zamknąć. W związku z tym miałam bardzo do-
bre dzieciństwo.

Rafał: Czułem, że moi rodzice starali się traktować mnie jak wi-
dzącego. Nie dawali mi odczuć, że jestem niewidomy, że jestem 
inny, że tego czy tamtego nie będę mógł robić. Bardziej nasta-
wiali mnie pod kątem osób widzących. Pamiętam, że kiedyś była 
taka akcja, że szliśmy sobie z rodzicami i obok nas przechodzi-
ła taka kobieta koło osiemdziesiątki. I  na mieście zapytała się 
kogoś po cichu: „Dlaczego on ma takie oczy?”. A moja mama 
ściągnęła mi czapkę i mówi: „Niech pani się bardziej przyjrzy. 
Proszę popatrzeć. On jest niewidomy”. Nie powiedziała tego złoś- 
liwie, tylko tak normalnie. I kobieta się po prostu odczepiła.

Dariusz: Ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że bardzo pomaga-
ła mi moja mama. Dbała o moją wyobraźnię przestrzenną. Ona 
kazała mi zawsze wszystkiego dotykać. Nawet czasami czepia-
ła się, jak czegoś nie dotknąłem. Chciała, żebym wiedział, jak 
wszystko wygląda. Wszystko. Musisz dotknąć, musisz zobaczyć. 
Tak było zawsze. W sklepie, zakupy, co jest na półce. To jest bar-
dzo dobra metoda.

W niektórych przypadkach proces budowania własnej wartości jest 
utrudniony przez rozbieżności między postawami poszczególnych 
członków rodziny, sprzeczne komunikaty, jednoczesne wyrazy ak-
ceptacji i odrzucenia ze strony najbliższych:

Bogdan: Myślę, że mama wstydziła się, że nie widzę. I  mama, 
i brat, na sto procent. Wiedziałem to nawet wtedy, kiedy miałem 
kilka lat. Z perspektywy czasu mogę spokojnie o tym mówić. Pa-
miętam, że jak byłem mały i nie widziałem, to tylko tata mnie 
zabierał na spacery, a mama nie. To o czymś świadczy. Mój brat 
zawsze wychodził z moją mamą, a ja zawsze wychodziłem z oj-
cem. Znałem wszystkich jego kolegów. Oni wszyscy kupowali mi 
colę, lizaki i chipsy. To było całkiem przyjemne. Oni mnie lubili. 
Zawsze byłem z ojcem. Chodziliśmy nad rzekę, do lasu.
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Ważnym punktem odniesienia są również interakcje z  widzą-
cym rodzeństwem, kuzynostwem czy dziećmi z  sąsiedztwa, któ-
re – przyjmując postać wspólnej zabawy i rywalizacji – umożliwia-
ją porównywanie się z innymi, a tym samym uświadamiają specyfikę 
własnych potrzeb, umiejętności i granic poznawczych5.

Paweł: Zdarzało się, że bawiłem się z dziećmi na podwórku. To 
było fajnie do czasu, kiedy zabawa toczyła się w obrębie jakie-
goś jednego tematu. Ale potem były takie momenty, że te dzieci 
biegły gdzieś indziej, wszyscy się rozbiegli, a ja zostawałem sam. 
I mnie to już zaczynało wkurzać. Czasami udawało się do ko-
goś doczepić, ale potem oni znowu się rozbiegali. Zamyśliłem 
się na chwilę i nagle okazywało się, że już nikogo koło mnie nie 
ma. Lubiłem się bawić na własnym terenie, który dobrze znałem. 
Ale jak oni biegli do jakiegoś miejsca, którego nie znałem, to nie 
chciałem z nimi iść, bo wiedziałem, że to się może źle skończyć. 
Jak były huśtawki i ślizgawki, to zawsze było co robić. Mogłem 
się sam bawić, nie musiałem mieć do tego żadnych wspólników. 
Co było dla mnie ciekawe, to że dzieci na podwórku nie umiały 
się bawić długo w jedną zabawę. A ja z kolei lubiłem coś długo 
robić, albo coś budować, albo coś sobie wyobrażać, albo ćwiczyć 
jedną rzecz dość długo, na przykład trzymanie się czy huśtanie, 
czy wspinanie po drążkach6.

Katarzyna: Jak byłam mała, to uwielbiałam chodzić po drze-
wach. Kłopot polegał na tym, że jak już nie widziałam, to dalej 
to robiłam. Oni wchodzili na te drzewa, to dlaczego ja miałam 
nie wejść? Nigdy nie chciałam być gorsza. Oni widzieli i weszli. 
Ja nie widziałam, ale też chciałam wejść, więc wchodziłam. Ale 
tak naprawdę zorientowałam się, że coś jest ze mną inaczej, kie-
dy moja siostra zaczęła chodzić do koleżanek, a  do mnie nikt 
nie przychodził. Nie rozumiałam tego, że koleżanka mojej sio-

5 Dokładne omówienie interakcji z  „widzącymi” znajduje się w  trzeciej części 
książki (rozdziały 2 i 3).

6 Na temat różnych sposobów zabawy dzieci niewidomych i  widzących zob. 
Smith D. D. 2008: 144.
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stry, która była ode mnie rok starsza, i moja siostra, która jest 
dwa lata starsza, nie chcą się ze mną bawić. A dlaczego? Bo ja 
potrzebowałam kontaktu dotykowego, a one tego nie rozumiały. 
Jak chciałam gdzieś iść, to potrzebowałam złapać kogoś za ramię 
albo za rękę, a nie iść obok.

Znaczącymi sygnałami własnej odmienności mogą być także reakcje 
nieznajomych dzieci, które zdążyły już przejąć stereotypowe poglą-
dy na temat ludzi niewidomych, zmieniające ich początkową otwar-
tość czy ciekawość w jednoznaczną ocenę i dezaprobatę (por. Gobo 
2009: 122–123).

Aleksandra: Tata opowiadał mi, jak dzieciaki się ze mnie śmia-
ły, kiedy chodził ze mną do piaskownicy. Wołały: „ślepa, ślepa”. 
To nie jest zbyt miłe, ale ja sama tego nie pamiętam. Te dzieci, 
jak się tak darły, nie chciały się ze mną bawić. Mój tata mówił, że 
było mu bardzo przykro, bo zawsze, jak przychodził ze mną do 
piaskownicy, to wszystkie dzieci uciekały.

Tego rodzaju zdarzenia stopniowo kształtują wyobrażenia i działa-
nia niewidzących dzieci, a zarazem uzmysławiają im niejednoznacz-
ność własnego położenia. Jak bowiem wynika z  ich doświadczeń, 
w  zależności od sytuacji bycie niewidomym oznacza: znajdowa-
nie się w centrum uwagi dorosłych; fizyczny ból związany z licznymi 
zabiegami i operacjami; troskę i opiekę rodziców, często większą niż 
w stosunku do widzącego rodzeństwa; większe przywileje, ale i wy-
raźniejsze granice; jawne lub skrywane oskarżenia i pretensje; cieka-
wość, zaczepki lub niechęć ze strony nieznajomych. 

W  tym kontekście równie istotna okazuje się trudność zrozu-
mienia tych zachowań, poleceń czy umiejętności innych ludzi, które 
wiążą się z tajemniczą dla dziecka dziedziną wzroku i widzenia7. Jak 
pisze na ten temat Róża Czacka (2008: 180–181): 

Małe dziecko niewidome, jakkolwiek dziwnym może się to wydawać, 
zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że różni się czymkolwiek od innych 

7 Wątki te rozwijam w trzeciej części książki (Rozdział 2.1. Zagadki widzialności). 
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ludzi. Można to zaobserwować w przedszkolu, kiedy dziecko, chcąc po-
kazać jakiś przedmiot osobie widzącej, nie uspokoi się, póki nie weź-
mie go ona w rękę. Nie może ono zrozumieć, że poza dotykiem istnie-
je jakiś inny sposób „oglądania” przedmiotów.

Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi dodaje, że 
„małe dziecko nie odczuwa zupełnie swego kalectwa, o ile inne dzie-
ci, dokuczając mu, lub dorośli, litując się nad nim, nie uświadomią 
go o tym” (Czacka 2009: 181). Jak dowodzą przytoczone przykłady, 
uwaga ta jest niezbędna dla zrozumienia przebiegu socjalizacji nie-
widzących dzieci, która w znacznej mierze opiera się na konfronta-
cji z ocenami i uprzedzeniami ze strony innych ludzi. W tym sen-
sie trudno utrzymać przekonanie prezentowane przez Danutę Osik 
(2000: 42), wedle którego

dla małego dziecka brak zdolności widzenia nie jest czynnikiem stre-
sującym, ponieważ aż do 7. czy 9. roku życia ujmują one kalectwo jako 
problem biologiczny (uciążliwość fizyczna) i  na ogół nie mają świa-
domości utraty walorów wzroku, którego nigdy nie posiadały. Nawet 
w okresie przedszkolnym nie odczuwają swojej inności, gdyż brak im 
jeszcze autorefleksji, która pojawia się dopiero u progu dorastania.

Jak zakładam, ograniczenia w  zakresie autorefleksji i  werbaliza-
cji myśli nie przeszkadzają niewidzącym dzieciom w przeczuwaniu 
swojej odmienności w stosunku do „normalnych” ludzi. Dowodem 
tej świadomości mogą być pytania, które w  dzieciństwie zadawali 
poszczególni uczestnicy badań: „Mamo, czy są jeszcze jacyś niewi-
domi na świecie?”; „Czy tylko ja nie widzę?”; „Dlaczego ja nie widzę, 
a Wandzia [siostra] widzi?”. Podobne przykłady, świadczące o po-
trzebie zrozumienia swej nietypowej sytuacji, przytacza również De-
borah Smith (2008: 159), odnosząc się przy tym do badań Jane Erin 
i Anne Corn (1994): „Kiedy będę widział?”; „Czy odzyskam wzrok, 
jak będę starszy?”; „Dlaczego Bóg stworzył mnie niewidomym?”; 
„Czy jest coś, co pomogłoby mi lepiej widzieć?”; „Czy jestem wyjąt-
kowy?”; „Dlaczego jestem inny?”. 

Zgodnie z teorią Bergera i Luckmanna (2010: 192–193) „dziec-
ko przejmuje role i  postawy znaczących innych, czyli internalizu-
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je je i czyni je swoimi. Dzięki tej identyfikacji ze znaczącymi innymi 
dziecko staje się zdolne do identyfikacji samego siebie, do uzyska-
nia subiektywnie spójnej i  akceptowalnej tożsamości”. Jak jednak 
dowodzą przytoczone przykłady, w przypadku dzieci niewidomych 
przebieg i rezultat tego procesu są znacznie bardziej skomplikowa-
ne. Wynika to z  niejednoznaczności, a  niekiedy także sprzeczno-
ści poglądów i zachowań „znaczących innych”, których internaliza-
cja może prowadzić do paradoksów i konfliktów poznawczych oraz 
braku akceptacji własnej osoby (por. Erenc 2008: 86). Tym samym 
dążenie do bycia akceptowanym, będące ważnym elementem proce-
su odnajdywania się we wspólnej rzeczywistości, wymaga od uczest-
ników badań jednoczesnego przyswojenia i odrzucenia własnej od-
mienności. Przyswojenia, gdyż inni postrzegają niewidzenie jako 
ich podstawową, niezbywalną cechę; odrzucenia, gdyż inni traktu-
ją niewidzenie jako coś negatywnego, a zatem stojącego na drodze 
do osiągnięcia „normalności” (Goffman 2005: 38–39). Jak okaże się 
w dalszych częściach i rozdziałach, sprzeczne komunikaty i oczeki-
wania, pojawiające się już we wczesnym dzieciństwie osób niewi-
domych, stanowią dla nich trwałe, niemożliwe do ominięcia punk-
ty odniesienia, wpływające zarówno na przebieg ich socjalizacji, jak 
i codzienne wybory czy działania (por. Scott 1969: 24).





rozdział 3
Pobyt w ośrodku specjalnym

Rodzice dzieci niewidomych stają przed wieloma dylematami doty-
czącymi ich leczenia, rehabilitacji i rozwoju. Jedną z trudniejszych 
decyzji stanowi dla nich wybór odpowiedniego rodzaju przedszko-
la i szkoły podstawowej. Teoretycznie istnieją trzy zasadnicze moż-
liwości w  tym zakresie: szkolno-wychowawcze ośrodki specjalne; 
szkoły integracyjne; szkoły ogólnodostępne. W czasach, gdy boha-
terowie tej książki rozpoczynali edukację przedszkolną i  szkolną, 
dominującą tendencją było posyłanie dzieci niewidzących do spe-
cjalnych ośrodków, które dodatkowo zapewniały zakwaterowanie 
w  internacie dla uczniów z  innych, często bardzo odległych miej-
scowości. Tym samym zdecydowana większość uczestników badań 
pobierała naukę oraz mieszkała w tego typu placówkach – niektórzy 
kilka, inni kilkanaście lat1.

Z  uwagi na wielość oraz wagę zebranych opowieści na temat 
pobytu w ośrodku specjalnym, w poniższym rozdziale koncentru-
ję się na tej właśnie formie edukacji dzieci niewidomych, ukazując 
jej wpływ na młodzieńcze – a także dorosłe – postawy i wybory po-
szczególnych uczestników badań2. Wspomnienia dotyczące nauki 
w szkołach integracyjnych czy ogólnodostępnych przywołuję jedy-

1 Spośród 20 uczestników badań, którzy nie widzą od urodzenia lub wczesne-
go dzieciństwa, 14 osób uczyło się w ośrodku od etapu przedszkola lub szkoły 
podstawowej do ukończenia szkoły średniej lub zawodowej; 3 osoby skończy-
ły szkołę podstawową w  ośrodku, po czym przeniosły się do ogólnodostęp-
nej szkoły średniej; 2 osoby przeniosły się do ogólnodostępnej szkoły podsta-
wowej po kilku latach spędzonych w  ośrodku; zaś 1 osoba od początku swej 
edukacji uczyła się w placówkach ogólnodostępnych, mając sporadyczny kon-
takt z ośrodkiem dla niewidomych. Co bardzo istotne, 13 spośród 19 dawnych 
uczniów ośrodka mieszkało na stałe lub pomieszkiwało w internacie.

2 Nie odnoszę się bezpośrednio do konkretnych placówek szkolno-wycho-
wawczych w Polsce. Mam świadomość, że każda z nich ma własną specyfikę, 
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nie w roli dopowiedzenia, niejako przy okazji różnych zagadnień, co 
wynika z niedoboru tego typu danych w zgromadzonych materia-
łach badawczych.

Prezentację tych zagadnień rozpoczynam od ogólnego omó-
wienia założeń i uwarunkowań leżących u podstaw idei szkolnictwa 
specjalnego dla dzieci niewidomych. Następnie opisuję proces nauki 
w  ośrodku szkolno-wychowawczym, który dla wielu uczestników 
badań oznaczał też odłączenie od domu rodzinnego i  mieszkanie 
w szkolnym internacie. Wsłuchując się w zebrane opowieści, uzu-
pełnione własnymi obserwacjami, ukazuję najważniejsze doświad-
czenia dawnych uczniów ośrodka, ich zależność od działań wycho-
wawców, a także znaczenie tego okresu dla ich ówczesnej i obecnej 
emocjonalności, poczucia własnej wartości, tożsamości i więzi gru-
powej z innymi osobami niewidomymi3.

3.1. Idea i rozwój edukacji specjalnej  
dla osób niewidomych

Historia ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych 
rozpoczęła się we Francji w 1784 roku, kiedy to Valentin Haüy zało-
żył L’Institution Nationale des Jeunes Aveugles (Narodowy Instytut 
dla Młodych Niewidomych). Podobne zakłady z internatami zaczę-
ły stopniowo powstawać w innych krajach Europy oraz w USA (Lo-
wenfeld 1975: 79–87). Podstawowym celem tych placówek było roz-
winięcie poznawczych i  społecznych umiejętności podopiecznych, 
a także przygotowanie ich do pracy w dostępnych zawodach (między 
innymi koszykarstwie, szczotkarstwie, tkactwie) (Lowenfeld 1975: 
92; Niesiołowska 1990). Przełomowym wydarzeniem dla edukacji 
i  emancypacji osób niewidomych było opracowanie w  1824 roku 

niemniej twierdzę, że u podstaw ich codziennej działalności leżą podobne war-
tości, praktyki i relacje.

3 Część omawianych wątków podjąłem również w artykule na temat szkolno-wy-
chowawczych ośrodków specjalnych dla osób niewidomych, opublikowanym 
w pracy Almanach antropologiczny. T. 5. Szkoła/pismo, pod redakcją Tarzycju-
sza Bulińskiego i Marty Rakoczy (Pietrowiak 2015).
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systemu pisma dotykowego – nazwanego od nazwiska jego twórcy 
pismem Braille’a – który w przystępny sposób umożliwia im sporzą-
dzanie i odczytywanie zapisu słownego, nutowego i matematyczne-
go4. Jak pisze Berthold Lowenfeld (1975: 92):

W czasach, gdy zakładano w Europie i USA pierwsze szkoły z  inter-
natami dla niewidomych (residential schools), żadne inne możliwości 
kształcenia niewidomych nie wydawały się możliwe. Niemal aksjoma-
tycznie przyjęto, że zadanie kształcenia grupy poważnie upośledzonych 
dzieci może być realizowane wyłącznie w ramach szkół, które będą spe-
cjalnie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu. Niewidomi jako całość 
zostali wyodrębnieni z ogółu ludzi; wzór ten był traktowany jako jedy-
ny realny sposób edukowania niewidomych dzieci.

Podobne przekonanie wyraża Carol Castellano (2005: 2), według 
którego wysyłanie niewidomych dzieci do scentralizowanego ośrod-
ka z  internatem wydawało się wówczas najbardziej praktycznym 
rozwiązaniem – wynikało to z niewielkiej liczebności i rozproszenia 
osób niewidomych oraz z bardzo wysokich kosztów produkcji ksią-
żek dotykowych i innych materiałów do nauki.

Zdaniem Benedicte Ingstad i Susan Whyte (1995: 14), szukając 
przyczyn powstawania tego typu instytucji w  krajach zachodnich, 
należy uwzględnić także ich ogólne uwarunkowania demograficzne 
i ekonomiczne. W tym kontekście istotne okazuje się stopniowe roz-
bijanie struktur rodzinnych na małe, kilkuosobowe gospodarstwa 
domowe, w których trudno zapewnić opiekę, edukację i produktyw-
ne zajęcie niepełnosprawnym potomkom. Tym samym czasowa na-
uka w szkołach z internatem stanowiła i – jak sądzę – nadal stanowi 
rodzaj ratunku dla nuklearnych, niezamożnych rodzin, które w in-
nym razie nie byłyby w stanie sprostać dodatkowym obowiązkom 
wychowawczym.

Wyraźnym przełomem w dyskusji na temat edukacji dzieci nie-
widomych był kilkukrotny wzrost przeżywalności wcześniaków, no-
towany w USA od lat 40. XX wieku, a niedługo potem również w Eu-

4 Uczestnicy badań, a  także polscy tyflolodzy, najczęściej używają potocznego 
określenia „brajl” (na przykład zapis w brajlu, maszyna brajlowska).
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ropie. Przyczyną tego zjawiska był rozwój technologii medycznych 
oraz szerokie zastosowanie inkubatorów, zaś jego nieoczekiwanym 
skutkiem – liczne przypadki uszkodzenia wzroku uratowanych no-
worodków (Majewski 2001a: 32; Castellano 2005: 2). Początkowo 
zakładano, że najważniejszym czynnikiem zagrożenia jest wysokie 
stężenie tlenu w inkubatorach, mogące doprowadzić do częściowego 
lub całkowitego zniszczenia siatkówki; z czasem odkryto jednak tak-
że inne uwarunkowania tych zaburzeń, które określono ostatecznie 
jako retinopatia wcześniacza (ang. Retinopathy of Prematurity) (Far-
rell 1969: 241; Sardegna et al. 2002: 204–205).

Nagły i  zaskakujący wzrost liczby niedowidzących oraz niewi-
dzących dzieci doprowadził do sytuacji, w której ośrodki specjalne 
nie były w stanie przyjąć kolejnych uczniów, z konieczności kierowa-
nych do lokalnych szkół ogólnodostępnych. Równocześnie część ro-
dziców zaczęła świadomie zapisywać swoje dzieci do „normalnych” 
szkół, widząc w tym najlepszy sposób na realizację kiełkującej wów-
czas idei integracji i emancypacji osób niepełnosprawnych (Lowen-
feld 1975: 112–113; Majewski 2001b: 109).

Debata o możliwości kształcenia integracyjnego osób niepełno-
sprawnych rozpoczęła się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wie-
ku. Do tego czasu czołowi teoretycy i praktycy w dziedzinie edukacji 
niewidomych podzielali przekonanie, że każde dziecko niewidome 
w odpowiednim czasie powinno być oddane do ośrodka specjal-
nego (Majewski 1973: 144; Żemis 1973: 129; Czacka 2008: 169). Co 
ważne, szkoły z internatem przedstawiano również jako ratunek dla 
dzieci, które nie podejmowały żadnej nauki szkolnej i pozostawały 
w domu przez całe dzieciństwo czy nawet młodość.

Argumentacja zwolenników szkolnictwa specjalnego jest ufun-
dowana na założeniu, że dzieci niewidome mają nietypowe potrzeby 
poznawcze, edukacyjne i wychowawcze, które mogą być zaspokojo-
ne wyłącznie podczas pobytu w odrębnych instytucjach prowadzo-
nych przez wyspecjalizowanych ekspertów (Scott 1969: 75; Barnes, 
Mercer 2008: 56–57). Logicznym rozwinięciem tego poglądu jest 
przekonanie o  licznych zagrożeniach i  niedogodnościach czekają-
cych na dziecko niepełnosprawne w placówkach ogólnodostępnych – 
od braku specjalistycznych pomocy dydaktycznych, przez niekom-
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petencję lub ignorancję nauczycieli, po nieżyczliwe czy nawet wrogie 
zachowania rówieśników, prowadzące do bolesnej izolacji i frustra-
cji (Doroszewska 1989: 261–262; Ostrowska 1994: 28; Palak 2000: 
20–21, 2001a, 2001b; Sowa 2001; Sękowski 2010).

Co istotne, celem ośrodków specjalnych dla osób niewidomych 
jest nie tylko zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia, zgodne-
go z wymaganiami programu nauczania, ale przede wszystkim dopro-
wadzenie do ich społecznego dostosowania i usprawnienia, określa-
nego jako rehabilitacja czy rewalidacja, dającego szansę na integrację 
z „pełnosprawnym” społeczeństwem5 (Doroszewska 1989: 252–256; 
Palak 2000: 33–35). W tym sensie pobyt w ośrodku ma być rodza-
jem „okrężnej drogi” do normalności, etapem przygotowawczym 
przed wejściem do „świata widzących”, treningiem życia w bezpiecz-
nych, kontrolowanych warunkach (Ravaud, Stiker 2009: 18, 33).

Jak jednak twierdzą krytycy działalności ośrodków specjal-
nych, idea „włączania poprzez wyłączanie” w praktyce stanowi ba-
rierę na drodze do integracji uczniów. Tym samym demaskuje ona 
dyskryminacyjny i  segregacyjny6 charakter podobnych instytucji, 
które podtrzymują ogólne przekonanie o nienormalności osób nie-
widomych oraz konieczności wyznaczenia im właściwego, osobne-
go miejsca w społeczeństwie (Scott 1969: 92; Lowenfeld 1975: 101; 
Monbeck 1975: 103; Tuttle, Tuttle 1996: 9). Oprócz tego wśród ne-
gatywnych efektów systemu segregacyjnego wymienia się: ode-
rwanie dziecka od środowiska rodzinnego, a tym samym wywołanie 
w  nim stałego poczucia zagrożenia, niepewności i  wykorzenienia 
(Deshen 1992: 40; Orkan-Łęcka 2003: 30); tłumienie indywiduali-
zmu; utrwalanie przekonania o fundamentalnych różnicach między 

5 Zagadnienie rehabilitacji omawiam szczegółowo w  czwartej części książki 
(Rozdział 2.2. Proces rehabilitacji).

6 Według niektórych autorów pojęcia „nauczania segregacyjnego” lub „syste-
mu segregacyjnego” – które w Polsce weszły do dyskursu tyflopedagogiczne-
go w latach 90. XX wieku – są krzywdzące dla ośrodków specjalnych dla niewi-
domych. Będąc innego zdania, uznaję to określenie za adekwatne w stosunku 
do tego typu placówek, które oddzielają dzieci niewidome od ich „pełnospraw-
nych” rówieśników, a niekiedy też od środowiska rodzinnego (zob. Jakubowski 
2005: 12). Innym określeniem spotykanym w literaturze przedmiotu jest rów-
nież „model separacyjny” (por. Ostrowska 2015: 82–102).
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osobami widzącymi i  niewidomymi (Castellano 2005: 2); stawia-
nie uczniom zbyt małych wymagań (Hulek 1977); brak elastyczno-
ści i umiejętności utrzymywania kontaktów z osobami spoza środo-
wiska niewidomych (Nowak 1985).

Konkludując, idea szkolnictwa specjalnego dla osób niewido-
mych wyrasta z  określonych warunków społecznych, ekonomicz-
nych i demograficznych. Jej realizacja nie tylko zaspokaja poznaw-
cze potrzeby oraz rozwija potencjał niewidzących uczniów, ale też 
stanowi ważne wsparcie dla ich rodzin, które nierzadko czują się nie-
kompetentne i nieprzygotowane do podjęcia dodatkowych obowiąz-
ków wychowawczych. Po kilkudziesięciu latach dominacji modelu 
segregacyjnego w  polskim systemie edukacji coraz częściej słyszy 
się krytykę tego rozwiązania, wyrażaną zarówno przez rodziców, jak 
i nauczycieli czy tyflopedagogów, którzy dostrzegają nielogiczność 
poszczególnych założeń kształcenia specjalnego, a także ich nieade-
kwatność w stosunku do „normalnych” warunków i wymagań życia.

3.2. Ośrodek jako „proteza domu”*

Oprócz lekarzy i uzdrowicieli odwiedzanych w nadziei na uratowa-
nie wzroku dziecka rodzice kontaktują się również z innymi specja-
listami i organizacjami, u których szukają pomocy, porady czy infor-
macji na temat przyczyn i  skutków zaistniałej sytuacji. Najczęściej 
są to psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci i  terapeuci pracujący 
w ośrodkach wczesnej interwencji oraz instytucjach wspierających 
osoby niewidome – Polskim Związku Niewidomych, stowarzysze-
niach i  fundacjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Jak pisze 
o tym Monika Orkan-Łęcka (2003: 124):

Obecność dziecka niepełnosprawnego powoduje wejście w krąg rodzi-
ny wielu specjalistów, którzy badają, diagnozują, radzą, a  nawet cza-
sem oceniają działania poszczególnych członków rodziny. […] W kon-
takcie ze specjalistami rodzice słyszą najczęściej, co powinni robić, co 

 *  Określenie jednego z uczestników badań.
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koniecznie muszą robić, jak często i w jakich warunkach muszą to ro-
bić, jednym słowem słyszą cały czas na temat obowiązków, jakie mają 
wobec dziecka i jego niepełnosprawności.

Tego rodzaju spotkania i kontrole mogą doprowadzić do przekona-
nia, że rodzicielska troska i opieka nie są wystarczające dla pra-
widłowego rozwoju i wychowania niewidomego dziecka (Leung, 
Hollins 1989: 140; Orkan-Łęcka 2003: 32). W niektórych przypad-
kach założenie to jest wzmacniane przez specjalistów, według któ-
rych rodzice najczęściej wykazują niewłaściwe postawy wobec 
niepełnosprawnych dzieci, odrzucają je lub otaczają nadmierną, 
obezwładniającą opieką, stając się największym zagrożeniem dla ich 
rozwoju i samoakceptacji (Majewski 1973: 75–76; Lowenfeld 1975: 
99). W konsekwencji część rodziców – uznając własną niekompeten-
cję – decyduje się na wybór ośrodka specjalnego, który jawi się im 
jako najlepsze miejsce edukacji i wychowania niewidzącego dziec-
ka. Dodatkową motywacją tej decyzji jest chęć zapewnienia dziecku 
bezpieczeństwa i akceptacji wśród rówieśników mających podobne 
problemy i możliwości, a przez to obdarzających się wzajemnym ro-
zumieniem i pomocą.

Dla części uczestników badań rozpoczęcie nauki w ośrodku spe-
cjalnym wiąże się z odkryciem swojej „nienormalności”, której nie 
doświadczali podczas pierwszych lat w domu rodzinnym (por. Mar-
tins 2013: 74).

Martyna: Dopiero pójście do szkoły sprawiło, że poczułam się 
inna, gorsza, bo moje rodzeństwo zostało w  domu. Oni byli 
z mamą i tatą, a ja nie. I to była podstawowa inność. Nie to, że 
moja siostra i mój brat widzą, a ja nie widzę. Nigdy nie przyswa-
jałam sobie tego faktu, że nie widzę, rozkwaszałam sobie nos co 
chwilę. Ale nie mogłam zrozumieć tego, że oni mogą być z ro-
dzicami, a ja nie. Ja też chciałam być z nimi.

Wątek nagłego oderwania od rodziców oraz przejmującej tęsknoty 
za domem pojawia się w większości wspomnień rozmówców, które 
odnoszą się do pierwszych miesięcy i lat stałego pobytu w szkolnym 
internacie. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach – z uwa-
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gi na znaczną odległość i możliwości finansowe rodziny – powroty 
do domu następowały jedynie kilka razy w roku (święta, ferie, waka-
cje). Jak jednak wynika z zebranych opowieści, nawet cotygodniowe 
spotkania z rodzicami – a także ich troska i starania – nie mogły za-
spokoić dziecięcej potrzeby czułości i bezpieczeństwa.

Michał: Najbardziej traumatyczne było dla mnie to, że zna-
lazłem się w  internacie. Przez dwa lata żyłem w  jakiejś zasło-
nie. Strasznie płakałem i  cierpiałem z  tego powodu, że byłem 
bez rodziców. Nie umiałem się dostosować do tej sytuacji. Przez 
pierwsze dwa lata rodzice przyjeżdżali po mnie co weekend. Za 
każdym razem, jak jechałem do szkoły, to było straszne. Rodzi-
ce nie umieli sobie dać rady z  tą sytuacją. Mamie było trudno 
się pogodzić z tym, że mnie nie ma. W internacie musiałem na-
uczyć się takiej codziennej samoobsługi, bo rodzice mnie tego 
nie nauczyli. Po latach mówili, że nie wiedzieli, jak się do tego 
zabrać, jak zacząć uczyć mnie ubierania się, mycia, takich pod-
stawowych rzeczy. Byłem wrzucony na głęboką wodę, bo trze-
ba było się szybko ubrać i iść do szkoły, a jeszcze nie wiedziałem 
dokładnie, jak to zrobić. To była dla mnie duża trauma. Wydaje 
się, że dzisiaj to już nie budzi we mnie takich emocji, bo jakoś to 
odreagowałem. Ale mam świadomość, że tak było.

W niektórych przypadkach podobne przeżycia pozostawiły trwały 
ślad w pamięci absolwentów ośrodka, powracając w postaci nieprze-
trawionych, męczących emocji.

Renata: To były czasy, kiedy w  domu nie było jeszcze telefo-
nu. Dla mnie środa była dniem, kiedy któreś z rodziców szło na 
pocztę i do mnie dzwoniło. Czekałam na tę środę. Czasami, kie-
dy dużo płakałam, wychowawcy potrafili powiedzieć mi: „Uspo-
kój się, bo w środę mama nie zadzwoni!”. Trzeba być popierdo-
lonym, żeby mówić coś takiego do dziecka, które jest daleko od 
domu. A potem to dziecko cały czas siedzi i zastanawia się, co 
zrobiło źle. Oprócz tego najważniejszym dniem był piątek, kie-
dy jechałam do domu, i niedziela, kiedy odwożono mnie do in-
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ternatu. I w taki jeden piątek nikt po mnie nie przyjechał. Do tej 
pory mam w pamięci ten dywanik na stołówce, pamiętam kratę 
przedzielającą dwie strony korytarza, za którą był już tylko pa-
rapet, okno i wyjście na podwórko. Pamiętam, że tam poszłam 
i powiedziałam, że już nigdy nie będę płakać, bo to na pewno 
przez to nikt po mnie nie przyjechał. A później okazało się, że 
w tę sobotę było odrabianie lekcji i nikt mi o tym nie powiedział. 
Jako siedmioletnie dziecko byłam śmiertelnie przerażona, że już 
na pewno nikt mnie nigdy nie pokocha, bo przecież płakałam. 
I to tak ryje emocjonalność człowieka, że potem sama się dziwię, 
że jako dorosła osoba jakoś z tego wyszłam.

Jednym ze sposobów na osłabianie tęsknoty i  samotności dzieci, 
a tym samym odbudowanie w nich utraconego poczucia bezpieczeń-
stwa, jest tworzenie w ośrodku atmosfery domowości i rodzinności, 
kształtującej relacje między podopiecznymi i  wychowawcami (por. 
Lowenfeld 1975: 101). Jak pisze na ten temat Róża Czacka (2008: 43), 
„zakład powinien być dla niewidomego drugim domem rodzinnym, 
kierownicy, siostry [zakonne] i koledzy jakby najbliższą rodziną. Stąd 
wypływa uszanowanie, miłość, wdzięczność i szczerość w stosunkach 
z  przełożonymi, a  serdeczna życzliwość dla innych niewidomych”7.

Wytwarzanie poczucia bycia w  domu – bycia wśród najbliż-
szych – może wpłynąć na postrzeganie pracowników ośrodka jako 
naturalnych i  oczywistych opiekunów, którzy od najmłodszych lat 
formują zachowania, myśli i umiejętności dzieci. Dzięki temu ośrod-
ki specjalne nie tylko wypełniają, ale także intensyfikują i poszerza-
ją jedną z zasadniczych funkcji nowożytnej szkoły, o której pisze Ta-
rzycjusz Buliński (2002: 167):

W  powszechnym odczuciu wychowanie szkolne zaczyna być uwa-
żane za lepsze od domowego. Z  czasem rodzice trud świadomego 

7 Por. wypowiedź ucznia ośrodka w Owińskach: „To jest mój drugi dom. Znaczy 
się pierwszy. To jest już mój pierwszy dom. W Giżycku jest mój dom rodzin-
ny, a tutaj jest mój dom, w którym toczy się moje życie”. Reportaż Tu jest nasz 
dom… dostępny na stronie internetowej: http://www.youtube.com/watch?v= 
GmuNZICNiW8 (dostęp: styczeń 2014). 
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kształtowania własnych dzieci przerzucą na rozmaite instytucje na-
zwane później pedagogicznymi. Instytucje, które nie tylko chcą wy-
chowywać, ale też chcą robić to niezależnie od rodzinnego stadła. Tym 
samym punkt ciężkości w enkulturacji przesuwa się z rodziny podsta-
wowej na szkołę. Ta pierwsza odpowiedzialna jest tylko za socjalizację 
pierwotną, a więc wyrobienie w dziecku niezależności bytowej, rucho-
wej i umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi. 

Pomieszanie szkolnego i  domowego porządku sprawia, że wycho-
wawcy i  nauczyciele przestają być jedynie funkcjonariuszami sys-
temu edukacji, których nadrzędnym celem jest transmisja okreś-
lonej wiedzy i  hierarchii wartości. Oprócz tego stają się również 
bezpośrednimi nadzorcami pierwotnej socjalizacji uczniów, odpo-
wiadającymi za zaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonal-
nych, psychicznych i społecznych (por. Berger, Luckmann 2010: 206; 
Chomczyński 2012b: 100). 

Jak dowodzą opowieści rozmówców, którzy mieszkali w  inter-
nacie od etapu przedszkola do ukończenia szkoły średniej, tego typu 
doświadczenia i relacje wyraźnie wpływają na późniejsze rozumie-
nie pojęcia domu oraz stosunki z najbliższą rodziną.

Bartłomiej: Czy czułem się w ośrodku jak w domu? Moje poję-
cie domu jest dziwne. Staram się stworzyć sobie dom tam, gdzie 
jestem, ale zawsze czegoś tam brakuje. W szkole ciągle zmieniali się 
ludzie, więc to nie był taki prawdziwy dom. Bo w domu zawsze 
jest ta sama mama, to samo rodzeństwo. A tutaj ciągle zmieniali 
się wychowawcy, którzy mieli swoje dyżury. […] Od kilku lat 
mieszkam w Katowicach, z dala od rodziny. Nie informuję ich, 
jak mi się tu żyje, co robię. Taka taktyka jest we mnie od przed-
szkola. Bo ja byłem zawsze poza domem. I właśnie przez to, że 
byłem tak odizolowany od domu, teraz sam się izoluję. Przyjeż-
dżam do rodziców raz na jakiś czas, żeby pokazać, że żyję. Ana-
lizując to od początku, nie wiem, czy czułem wsparcie z ich stro-
ny. To były raczej takie próby przerzucenia odpowiedzialności 
za wychowanie mnie na opiekunów w  przedszkolu, a  później 
w szkole. Kurwa… Dawno o tym nie gadałem. Kiedyś chodzi-
łem na terapię, żeby to jakoś w sobie poukładać. I trochę mi się 



139ROZDZIAŁ 3 .  POBY T W OŚRODKU SPECJALNYM

udało, ale z tą rodziną jednak nie da się tak szybko. I to był właś- 
nie temat najbardziej wałkowany. W przedszkolu, w szkole, kie-
dy się dorastało, wyrabiało światopogląd, to czuję, że bardziej 
wychowali mnie wychowawcy niż mama i tata.

Ukazywanie ośrodka jako „drugiego domu” można odczytywać też 
jako próbę „ocieplenia” wizerunku tego rodzaju placówek, których 
specyfika przywodzi na myśl opisywane przez Goffmana (2006: 317) 
instytucje totalne:

Podstawową cechą współczesnych społeczeństw jest rozdzielenie miejsca 
spania, zabawy i pracy. Przebywamy w tych miejscach z różnymi osoba-
mi, podlegamy odmiennym autorytetom i rozmaitym planom działania. 
Zasadniczą cechą instytucji totalnych jest przełamanie barier, które od-
dzielają zwykle te trzy dziedziny życia. Po pierwsze, całe życie mieszkań-
ców tych instytucji toczy się w jednym miejscu i podlega tej samej, jedy-
nej władzy. Po drugie, we wszystkich fazach codziennej działalności ich 
członkowie pozostają w bezpośrednim towarzystwie dużej liczby innych 
członków […]. Po trzecie, cały dzień jest ściśle zaplanowany z góry syste-
mem formalnych rozporządzeń […]. Po czwarte, poszczególne czynno-
ści są przymusowe i stanowią część jednego planu ogólnego, którego ce-
lem jest wykonywanie oficjalnych zadań danej instytucji.

Mimo że wymienione punkty w  znacznym stopniu pokrywają się 
z  cechami ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewido-
mych, należy jednak zachować ostrożność podczas analizy tych 
placówek przez kategorię instytucji totalnej. Jak bowiem pisze da-
lej Goffman (2006: 319), „charakterystyczną cechą podwładnych 
jest to, że wchodzą do instytucji już jako osoby w pełni ukształtowa-
ne przez środowisko macierzyste [home world], w którym – przed 
przyjęciem do instytucji – byli włączeni w krąg codziennych czyn-
ności i  charakteryzował ich pewien sposób życia”. Wszechstronny 
wpływ wychowawców na rozwój kilkuletnich dzieci niewidomych, 
obejmujący również proces ich pierwotnej socjalizacji, paradoksal-
nie odróżnia więc omawiane placówki od powyższego modelu in-
stytucji. Oprócz tego czynnikiem łagodzącym ich „totalność” jest 
możliwość regularnych wyjazdów do domu, a także – w przypad-
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ku nastoletnich uczniów – samodzielnego opuszczania ośrodka po 
odbyciu odpowiedniego szkolenia i zaliczeniu egzaminu z orienta-
cji przestrzennej.

Jak dowodzą powyższe przykłady, fizyczna i  społeczna prze-
strzeń ośrodka specjalnego staje się centrum codziennego życia, my-
ślenia i działania niewidomych uczniów, w  tym przede wszystkim 
mieszkańców przyszkolnego internatu. W niektórych przypadkach 
personel ośrodka nie tylko uzupełnia wychowawcze i  opiekuńcze 
działania rodziców, lecz właściwie zastępuje dzieciom podstawo-
we środowisko domowe, mając niemal totalny wpływ na ich rozwój 
i przeżywane emocje. Tym samym pobyt w ośrodku – a zwłaszcza 
jego pierwsze lata – ma kluczowe znaczenie dla dalszego życia po-
szczególnych osób niewidomych, wpływa na ich relacje z rodzicami 
i rodzeństwem, a także kształtuje poczucie bezpieczeństwa, akcepta-
cji i (nie)normalności.

3.3. Bycie wśród swoich

Jedną z  przyczyn istnienia opisywanych ośrodków jest przekona-
nie o „naturalnym” podobieństwie osób niewidzących, które czyni 
z nich odrębną i specyficzną grupę, opartą na wspólnych potrzebach, 
ograniczeniach i możliwościach (por. Goffman 2005: 155; Szumski 
2007: 111–112). Jak dowodzi Michael Monbeck (1975: 12), prze-
konanie o wspólnocie osób niewidomych jest zakorzenione w po-
wszechnym rozumieniu ślepoty:

U podstaw różnych podejść do ślepoty i osób niewidomych leży wspól-
na idea, zgodnie z którą ślepota ma jednakowy wpływ na wszystkie do-
tknięte nią osoby. Bez względu na różnice między ludźmi niewidomy-
mi, ślepota upodabnia ich do siebie w znacznie większym stopniu niż 
wtedy, gdy byliby ludźmi widzącymi. Mówiąc inaczej, ludzie niewido-
mi są postrzegani jako homogeniczna grupa, nie zaś jako zbiór różnych 
jednostek, które podzielają jedynie dodatkową cechę – brak wzroku.

Stąd też – oprócz specjalistycznej opieki wychowawców, tyflologów 
i rehabilitantów – wśród największych korzyści z pobytu w ośrod-
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ku wymienia się stały kontakt dziecka z niewidomymi rówieśnikami. 
Przebywanie wśród „swoich” ma zapewnić uczniom „równe szanse”, 
budować atmosferę normalności, redukować kompleksy czy obawy 
przed odrzuceniem (Osik 2000: 182; Truszkowska 2013: 321–322). 
Jak pokazują opowieści rozmówców, pierwsze spotkania z  innymi 
niewidzącymi dziećmi przynoszą często oczekiwany skutek:

Katarzyna: W ośrodku okazało się, że tam są tacy sami ludzie 
jak ja. Nikt nie zwracał uwagi na to, że ktoś na kogoś wpadł albo 
kogoś podotykał. Tam wszyscy się posługiwali dotykiem. I dzię-
ki temu poczułam się lepiej. To byli swoi ludzie, oni tak samo jak 
ja poruszali się z wystawionymi rękoma, nie robili problemu, jak 
na nich wpadałaś czy dotykałaś. Wszyscy wszystko macali. To 
było dla nas normalne.

Z  czasem tego rodzaju bliskość i  pokrewieństwo uwidacznia się 
również poza przestrzenią ośrodka. Co istotne, łącznikiem między 
dziećmi nie musi być koniecznie „niewidzenie” – niekiedy wystar-
cza także ogólny „problem ze wzrokiem”:

Katarzyna: Nie lubiłam wakacji, bo wtedy prawie z nikim się nie 
bawiłam. Chyba że był Mateusz, ale dlatego, że on słabo widział. 
On był ewenementem, jemu nic nie przeszkadzało. On mnie na-
uczył, jak z główki odbijać piłkę. On ze mną grał w piłkę, jemu 
nie przeszkadzało, że ja nie trafię.

Poczucie akceptacji i bycia wśród swoich staje się podstawą relacji 
między poszczególnymi uczniami ośrodka, których – poza brakiem 
wzroku – zaczynają łączyć także wspólne zainteresowania, przeżycia, 
wspomnienia, troski i sekrety. W ten sposób podzielana przez nich 
cecha fizyczna warunkuje nie tylko ich indywidualną tożsamość, ale 
wyznacza przynależność do grupy niewidomych, w  obrębie której 
z biegiem lat budują pierwsze, często wieloletnie przyjaźnie, prze-
żywają zauroczenia i  rozczarowania miłosne, szukają zrozumienia 
i pomocy (por. French 2004: 82; Goffman 2005: 52–53; Erenc 2013: 
23–24).
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Aleksandra: To jest moja grupa w  tym sensie, że chodziło się 
razem do szkoły, żyło się razem. Ja takie najtrwalsze znajomo-
ści mam właśnie z podstawówki, dlatego że mieszkało się razem 
w  internacie. To jest jak rodzeństwo, jesteś z kimś 24 godziny  
na dobę.

Budowanie grupowej tożsamości wiąże się z  ustalaniem zasadni-
czych podziałów i  różnic między „środowiskiem niewidomych” 
a „światem widzących”. Jak pisze na ten temat Rod Michalko (2002: 
23), niewidomy socjolog: „Kiedy byłem nastolatkiem, sens świata 
objawił mi się w opozycyjnych kategoriach: istnieli ci, którzy widzieli 
dobrze i naturalnie, i ci, którzy nie widzieli; ci, którzy mieli szczęście, 
i ci, którzy go nie mieli; ci, którzy byli normalni, i ci, którzy chcieli 
być normalni”.

Podział świata na ludzi widzących – „normalnych”, tworzących 
większość społeczeństwa, z drugiej zaś strony niewidomych – zmar-
ginalizowanych, napiętnowanych, będących w zdecydowanej mniej-
szości, stopniowo wrasta w świadomość uczniów ośrodka. Jak wyni-
ka z prowadzonych rozmów i obserwacji, z perspektywy uczestników 
badań to właśnie „widzący” – znacznie częściej niż „pełnosprawni” – 
stanowią dla nich oczywistych i nadrzędnych „normalsów”, trakto-
wanych jako normatywna grupa odniesienia, która zgodnie z defini-
cją Izabeli Ślęzak (2012: 97)

wyznacza zespół wartości, norm, wzorców zachowań i standardów, ja-
kimi jednostka powinna kierować się w życiu. Jednocześnie normatyw-
na grupa odniesienia może nagradzać lub karać jednostkę w zależno-
ści od jej działań i stopnia dostosowania się do obowiązujących norm, 
a w rezultacie zaakceptować lub odrzucić daną osobę.

Oprócz tak określonych i  przeciwstawionych sobie zbiorowości 
uczniowie ośrodka poznają także inne kategorie osób, które w za-
leżności od kontekstu bardziej lub mniej przynależą do środowiska 
niewidomych. Z jednej strony są to słabowidzący / niedowidzący / 
/ „słabowidze”, postrzegani albo jako „widzący”, którzy wyolbrzy-
miają lub symulują własne problemy ze wzrokiem, albo jako „nasi”, 
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„swoi” „branżowi”, mierzący się z  podobnymi ograniczeniami 
i uprzedzeniami ze strony „normalsów”.

Karolina: W ośrodku było dużo słabowidzących, ale oni zacho-
wywali się podobnie do nas. Im też było ciężko. Dobrze, że w ta-
kich szkołach są też słabowidzący. Ale nie jest dobre, że niektóre 
z tych osób widzą, gdy założysz im okulary albo soczewki. Tacy 
ludzie nie powinni być w tej szkole. Oni często myśleli, że są pa-
nami sytuacji i naprawdę to wykorzystywali. Niektórzy bali się 
takich niby słabowidzących osób. W tym ośrodku powinny być 
tylko osoby, które naprawdę mają duży problem ze wzrokiem.

Paweł: Drażniło mnie przez całą szkołę, że większość było osób 
niedowidzących, a ja odbierałem je jako osoby widzące. One na 
przykład czytały „czarnodruk”8 z nosem przy kartce. Jak się ich 
słuchało, to miało się wrażenie, że mówią do kartki. Nikt z nich 
nie używał lasek do poruszania się.

Z  drugiej strony są to „sprzężeni” / ludzie ze sprzężeniami, czyli 
osoby, które poza brakiem lub wadami wzroku mają dodatkowe cho-
roby czy upośledzenia. W zależności od stopnia „nienormalności” są 
one postrzegane albo jako niewidomi z drobnymi problemami, albo 
jako osoby upośledzone, w przypadku których ślepota jest tylko jed-
nym z wielu ograniczeń, lecz nie tym najważniejszym.

Bogdan: Jestem za tym, żeby istniały ośrodki tylko dla niewi-
domych czy ogólniej dla jednej niepełnosprawności. Jeśli już 
mają istnieć ośrodki specjalne, to tylko na takiej zasadzie. Sła-
bowidzący mogą uczyć się z niewidomymi, ale chodzi o to, żeby 
w  ośrodku nie było ludzi ze sprzężeniami, żeby nie blokować 
rozwoju umysłowego, nie spowalniać nauki. Zwykli niewidomi 
nie mają dodatkowych problemów mentalnych. Wiem, że to jest 
segregacja. Ale według mnie ośrodki powinny być dla niewido-
mych i słabowidzących, ale nie dla „niewidomych plus”. Najczę-

8 Slangowe określenie dla druku „tradycyjnego”, używanego przez ludzi widzących.
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ściej tym plusem jest padaczka albo lekkie upośledzenie. Pora-
żenia też się zdarzają.

Jednoznacznej klasyfikacji wymykają się również widzący członko-
wie rodzin osób niewidomych oraz pracownicy ośrodków, którzy 
stanowią grupę „zorientowanych”, rozumiejących i akceptujących 
swych podopiecznych, wtajemniczonych w  ich problemy i potrze-
by (Goffman 2005: 62–63). Zgodnie z powyższą logiką „widzący” są 
zazwyczaj sytuowani „na zewnątrz” rodziny czy ośrodka, nierzadko 
postrzegani jako wrodzy i  uprzedzeni, przedstawiani jako zarząd-
cy świata, w  którym przyjdzie żyć uczniom po zakończeniu szko-
ły. Pewnym zagrożeniem dla tak zarysowanego podziału są sytuacje, 
gdy przedstawiciele „widzących” przekraczają progi ośrodka.

Adam: Kiedy ośrodek był niedaleko centrum miasta, studenci 
przyjeżdżali do nas znacznie częściej. A potem przenieśli nas za 
miasto, na zupełne zadupie, i wtedy ludziom widzącym było za 
daleko. Wcześniej studenci i wolontariusze przychodzili do nas, 
żeby zabrać nas do parku, pomagać w lekcjach, poczytać książ-
ki, których nie ma w brajlu. A gdy dowiedzieli się, że ośrodek zo-
stał przeniesiony na sam koniec miasta, już nikt nie chciał do nas 
przyjeżdżać, bo to było bardzo czasochłonne, trzeba było po-
święcić dwie godziny na same dojazdy.

Katarzyna: Niektórzy wolontariusze chcieli pouczyć angielskie-
go, inni byli po prostu ciekawi i chcieli kogoś nowego poznać. 
Większość z nich robiła to w ramach studiów, praktyk czy czegoś 
takiego. Może niektórzy przychodzili bezinteresownie. W pew-
nym momencie było tak, że mogliśmy z  wolontariuszami wy-
chodzić, więc czasami przy okazji szło się z nimi na zakupy czy 
na pizzę. Ale później kierowniczka internatu postanowiła się 
z tego wycofać, co według mnie było bardzo złą i krzywdzącą de-
cyzją. Najfajniejsze w tych spotkaniach było to, że człowiek mógł 
sobie wyjść nie z wychowawcą, tylko z taką dziewczyną w swo-
im wieku lub trochę starszą. I można było pogadać sobie o szko-
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le, o tym, czego się oni uczą, czy uczą się tego samego, co my, czy 
przypadkiem nie mamy inaczej.

Nierzadko delegatami ze świata „widzących” są studenci pedagogiki 
czy psychologii, którzy proszą uczniów o wypełnienie kolejnych ankiet 
lub wykonanie określonych zadań – wyniki tego rodzaju badań sta-
nowią podstawę prac zaliczeniowych czy magisterskich dotyczących 
specyfiki osób niewidomych. Jak przyznaje część rozmówców, podob-
ne wizyty – ze względu na swą częstotliwość i przebieg – sprowadza-
ją uczniów do roli egzotycznych „królików doświadczalnych”, a tym 
samym umacniają ich w  poczuciu nienormalności i  odmienności:

Wanda: Najbardziej denerwują mnie te wszystkie badania an-
kietowe na temat niewidomych. Mam może taki mały uraz po 
ośrodku, bo tam w kółko przyjeżdżali jacyś goście. Albo studen-
ci, albo goście zagraniczni, którzy dotowali ten ośrodek. I  my 
momentami czuliśmy się jak takie małpki w zoo, na które w kół-
ko ktoś się gapi. „Dzisiaj będziecie mieć gości na lekcji, którzy 
zobaczą, jak wy się uczycie”. I tak było naprawdę co chwilę. My 
już mieliśmy tego po uszy.

Poza wizytami wolontariuszy, studentów i pozostałych gości ośrod-
ka ważnym źródłem informacji o „widzących” są opowieści nauczy-
cieli i wychowawców, którzy z jednej strony propagują oficjalną ideę 
integracji i  tolerancji, z  drugiej zaś przestrzegają uczniów przed 
uprzedzeniami i przejawami dyskryminacji czekającymi na nich po 
zakończeniu szkoły.

Marek: W zakładzie9 wmawiali nam, że widzący będą nas dys-
kryminować i wyśmiewać, bo nic nie umiemy. A ja później od-
niosłem takie wrażenie, że to właśnie niewidomi często bardziej 
cię oceniali niż widzący. Jak zacząłem poznawać ludzi, to okaza-
ło się, że ci widzący nie są wcale tacy źli. Myśmy się trochę bali 

9 Określanie ośrodka specjalnego jako „zakładu” jest charakterystyczne dla czę-
ści starszego pokolenia osób niewidomych, a także uczniów i personelu kon-
kretnych placówek.
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tej integracji na początku, ja się przynajmniej bałem, bo nas stra-
szono, że widzący będą nas źle traktować. „Jak nie będziecie so-
bie radzić, to oni będą was traktować jak gorszych”. Taki schemat 
przedstawiano w zakładzie.

Jak wskazują poszczególni uczestnicy badań, negatywne przekazy 
związane z „widzącymi” mogą ulegać intensyfikacji w stosunku do 
uczniów, którzy decydują się na zakończenie pobytu w ośrodku oraz 
podjęcie nauki w szkole ogólnodostępnej.

Ewa: Kiedy chciałam się przenieść do masowego liceum, w ośrod-
ku miałam tyle samo zwolenników, co przeciwników. Niektórzy 
próbowali mnie zniechęcić i pokazywać wady tego pomysłu. Ale 
pamiętam, że jedna z  osób, która nie była bezpośrednio moją 
wychowawczynią, ale którą cenię i szanuję do dzisiaj, powiedzia-
ła mi, żebym olała to, co mówi do mnie pani psycholog, pani pe-
dagog, pan Staszek, pani X, Y, Z. „Miej to w dupie i rób swoje”. 
I wtedy mocno poczułam, że muszę to zrobić, muszę stamtąd 
odejść. Inne osoby, które dotąd bardzo mi pomagały i wspiera-
ły, były przeciwne. Mówiły, że szkoła dla niewidomych jest po to, 
żeby ją skończyć. I że będzie mi łatwiej. Pamiętam, że mama jed-
nej z uczennic powiedziała mi, że jak pójdę do masowej szkoły, 
to będę musiała zawsze płacić za pomoc.

Warto dopowiedzieć, że proces kształtowania się wyobrażeń na te-
mat „widzących” przebiega inaczej w przypadku dzieci, które opusz-
czają ośrodek po kilku lub kilkunastu miesiącach nauki lub od po-
czątku swej edukacji przebywają w placówkach ogólnodostępnych. 
Jak wynika ze wspomnień nielicznych rozmówców, którzy znaleźli 
się w takiej sytuacji, kilkuletnie dzieci niewidome odczuwają raczej 
ciekawość niż obawę w stosunku do widzących rówieśników. Z jed-
nej strony może to wynikać z tego, że spędzając większość czasu w lo-
kalnej społeczności, nie porządkują świata za pomocą jednoznacz-
nej opozycji „my niewidomi” – „oni widzący”, a  tym samym nie 
postrzegają innych uczniów jako „widzących”, lecz przede wszyst-
kim jako „dzieci” czy „kolegów z klasy”. Z drugiej strony rozpoczę-
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cie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w miejscu zamieszka-
nia oznacza często wspólną naukę z dziećmi z sąsiedztwa czy dalszej 
rodziny, z którymi miało się wcześniejsze kontakty.

Rafał: Jako dziecko nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w szko-
le masowej mogę być źle przyjęty, nieakceptowany. Nie zastana-
wiałem się, czy będę tam zaakceptowany, czy nie, bo dla mnie 
największą radością było to, że tam idę. Ja wśród widzących mia-
łem „sto pytań do…”. Dlaczego oczka ci się nie otwierają? Dla-
czego masz takie oczy? Były momenty, że nie wiedziałem, co 
mam odpowiedzieć. Ale nie pamiętam, żeby ktoś mówił, że je-
stem gorszy, albo że byłem dyskryminowany. Dzieci z mojego 
podwórka były tak wychowane, że jak gdzieś szliśmy, to mnie 
po prostu brały za rękę. Rodzice starali się opowiadać mi dużo 
o świecie i życiu, więc zawsze miałem o czym z osobami widzą-
cymi porozmawiać. Nie zachowywałem się jak taka stereotypo-
wa osoba niewidoma.

Dariusz: Nie pamiętam, żebym bał się odrzucenia przez inne 
dzieci w szkole. Zacząłem od przedszkola w mojej miejscowo-
ści, więc jak szedłem do szkoły, to znałem już tych ludzi z klasy, 
miałem z nimi styczność. Pamiętam, że na początku moja mama 
chodziła ze mną do przedszkola. Chciała wyjaśnić pewne rzeczy 
wychowawcom, zobaczyć, jak się bawię. Ale w zerówce już mnie 
zostawiała, chciała, żebym radził sobie samemu. 

Podsumowując, pobyt w ośrodku specjalnym wyraźnie wpływa na 
światopogląd niewidzących uczniów, ich rozumienie własnej sytua- 
cji, jak również poczucie przynależności do grupy osób niewido-
mych, definiowanej w odniesieniu do wyobrażonych i  faktycznych 
działań „widzących”. W zależności od sytuacji myślenie w kategorii 
„my”–„oni” zyskuje dodatkowe rozwinięcia i konkretyzacje: „napięt-
nowani”–„normalsi”, ośrodek–świat poza ośrodkiem; środowisko 
niewidomych–świat widzących; bezpieczeństwo–zagrożenie; zrozu-
mienie–odrzucenie. Jednocześnie kontakt z  dziećmi, które oprócz 
problemów z  widzeniem mają dodatkowe choroby czy ogranicze-
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nia, zapoznaje niewidomych uczniów ośrodka z obosiecznym dzia-
łaniem społecznej stygmatyzacji i hierarchizacji. Tym samym obawa 
przed niesprawiedliwością czy dyskryminacją ze strony „widzących” 
sąsiaduje nierzadko z dystansem czy niechęcią wobec „sprzężonych”, 
których – zgodnie z powszechnymi wyobrażeniami – postrzega się 
jako ułomnych, gorszych, nienormalnych (por. Erin 2001: 9; McLau-
ghlin, Coleman-Fountain, Clavering 2016: 63–64).



rozdział 4
Środowisko niewidomych

W  rozdziale przedstawiam najważniejsze uwarunkowania, przeja-
wy oraz zakłócenia grupowej tożsamości i  wspólnoty osób niewi-
domych. Zastanawiam się, w  jaki sposób kontakty z  ludźmi, któ-
rzy znajdują się w podobnej sytuacji fizycznej i społecznej, wpływają 
na odczucia i życiowe strategie uczestników badań, ich rozumienie 
swego miejsca w świecie, a także odczuwanie własnej odmienności 
czy (nie)normalności. Opisuję pokrótce postulaty i działania różne-
go rodzaju instytucji zrzeszających osoby niewidome, które – obok 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – odgrywają istotną 
rolę w procesie budowania ich grupowej więzi i przynależności. Na 
zakończenie poruszam kwestię niechęci poszczególnych rozmów-
ców wobec tego rodzaju wspólnoty, postrzeganej przez nich jako for-
ma dobrowolnej samoizolacji, która redukuje poczucie własnej wy-
jątkowości i sprowadza do uogólnionej roli niewidomego.

4.1. Przyjaźń i związki uczuciowe

Jak wynika z prowadzonych rozmów i obserwacji, większość uczest-
ników badań utrzymuje z innymi osobami niewidzącymi bliskie, dłu-
goletnie relacje, które w wielu przypadkach rozpoczęły się w latach 
dziecięcych i młodzieńczych, najczęściej podczas pobytu w ośrodku 
specjalnym. Podstawę tych więzi stanowią nie tylko wspólnie prze-
żyte lata i szkolne doświadczenia, ale także podzielane pasje i zainte-
resowania, jak również wzajemne zrozumienie i zaufanie, a zatem 
zasadnicze wartości, na których opiera się międzyludzka przyjaźń 
(Żuraw 2008: 141).
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Marek: Nigdy nie zwierzałem się nikomu z rodziny ze swoich 
problemów. Bardziej to byli kumple z  internatu, którzy wiedzieli 
o mnie więcej niż cała rodzina. Na przykład Tomek. Z nim się 
znam od pierwszej klasy podstawówki. Nasza najdłuższa kłótnia 
trwała chyba dwa dni. My się bardzo dobrze trzymamy do dzi-
siaj. To są dla mnie najważniejsze więzi, powiedziałbym nawet, 
że ważniejsze niż rodzina.

Nieco inny charakter mogą mieć związki miłosne i małżeństwa mię-
dzy osobami niewidomymi, w których wspólnota niewidzenia nie-
rzadko odgrywa ważniejszą rolę niż w przypadku relacji koleżeńskich 
i przyjacielskich. Wynika to zarówno z intymnego, jak i praktyczne-
go charakteru wspólnego życia, które pragnie dzielić się z osobą ro-
zumiejącą nasze potrzeby i  problemy (por. Ostrowska 2015: 160):

Klaudia: Już nie wyobrażam sobie życia z widzącym facetem. To 
wszystko jest prostsze z kimś, kto też nie widzi i zna to z autop-
sji. My rozumiemy swoje potrzeby, wiemy, na co nas stać, zna-
my swoje możliwości. Mój poprzedni partner, który był widzą-
cy, ciągle zostawiał mi jakieś zasadzki, jak nie otwarte na oścież 
drzwi od łazienki, to niezabezpieczony i cholernie ostry nóż na 
kancie biurka. A teraz to jest takie fajne, kiedy ktoś, z kim ży-
jesz, mówi na przykład: „Uważaj! Drzwi zostawiłem uchylone” 
albo „Zmywarka jest otwarta, nie uderz się”. I ja zachowuję się 
tak samo.

Monika: Ja mam chyba za dużo kompleksów z tego powodu, że 
nie widzę. Mogę umówić się z kimś widzącym na kawę, pogadać. 
Ale i tak uważam, że żadna osoba widząca nigdy mnie nie zrozu-
mie, nie zrozumie, jakie mam tak naprawdę kłopoty. Jak z kimś 
się mieszka na co dzień, to w sytuacji, kiedy masz jakiegoś doła, 
prędzej zrozumie cię osoba, która ma podobne problemy. A po 
drugie, ja mam za duże kompleksy. Ja bym zawsze uważała, że 
widzący facet będzie ze mną tylko do czasu, aż nie znajdzie so-
bie innej widzącej. Zawsze bym się tak czuła.
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Oprócz potrzeby zrozumienia i wsparcia ze strony partnerki czy 
partnera ważnym czynnikiem, który wpływa na uczuciowe wybory 
uczestników badań, jest stosunek „normalsów” do bliższych relacji 
z osobami niewidomymi czy ogólnie niepełnosprawnymi.

Sebastian: Większość ludzi nie wyobraża sobie związku z osobą 
niepełnosprawną. Czytałem o badaniach na ten temat. Głównym 
powodem tej niechęci było nieakceptowanie takiego związku 
przez najbliższą rodzinę. Co z tego, że jestem fajny, sympatycz-
ny, ułożony, pracuję, dobrze zarabiam, mogę być superczłowie-
kiem… Jeśli pójdę do koleżanki i będę jej przyjacielem, to rodzi-
ce będą wniebowzięci. Ale jeżeli przyjdę i ona powie, że jestem 
jej chłopakiem, to zaraz rodzice zapalają czerwoną lampkę. „Jak 
to? Przecież on nie widzi. Będziesz musiała się nim opiekować, 
robić wszystko za niego”. A wcześniej uważali mnie za superbo-
hatera. Jeżeli ona wzięłaby sobie alkoholika, hazardzistę, to moż-
na ukryć swoje problemy w czterech ścianach. A niestety niepeł-
nosprawność wynosi się z mieszkania. Sąsiedzi widzą. A ludzie 
bardzo przejmują się tym, co powiedzą inni.

Choć wyniki badań ilościowych na temat stosunku ludzi pełno-
sprawnych do osób niepełnosprawnych, prezentowane przez An-
toninę Ostrowską (2015: 203), nie potwierdzają przytoczonej wyżej 
opinii1, w kontekście tej pracy istotne są przede wszystkim konkret-
ne historie i doświadczenia osób niewidzących, które odnoszą się do 
wyraźnych ograniczeń w dziedzinie bliższych czy intymnych relacji 
międzyludzkich (por. Duracz-Walczakowa 1966: 218).

1 Zgodnie z badaniami kierowanymi przez Ostrowską w 1993 i 2013 roku odpo-
wiednio 44,7 proc. i 31,6 proc. respondentów zdecydowanie nie zaakceptowa-
łoby własnego małżeństwa lub małżeństwa bliskiej osoby z osobą niewidomą; 
w obu przypadkach około 35 proc. badanych deklarowało, że zgodziłoby się na 
taki związek, jednak nie byłoby to dla nich łatwe. Największa różnica zarysowu-
je się przy odpowiedzi „nie mam nic przeciwko” – w 1993 roku było to 19,4 proc. 
respondentów, zaś w 2013 roku – 34 proc.
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Aleksandra: Jeśli ktoś jest niewidomy, to zniechęca innych lu-
dzi do wiązania się z taką osobą. To nie dotyczy tak bardzo part-
nerów osób niewidomych, co raczej jawnej niechęci ich rodzin, 
które nie chcą, żeby ich syn, wnuk, córka, siostra wiązali się 
z niewidomymi. Moja koleżanka po pięciu latach rozstała się ze 
swoim facetem właśnie dlatego, że jego rodzina absolutnie nie 
akceptowała tego związku. Ona wie, że to jest dla niego trud-
ne. Dla każdego jest fajnie, jak jego partner czy partnerka jest 
mile widziana przez rodzinę. Jeśli jest inaczej, to trzeba to ja-
koś przewalczyć. I albo ta rodzina się z czasem przekona do tego 
związku, albo nie. Natomiast smutne jest to, że o  twoim życiu 
rodzinnym i partnerskim decyduje nie to, jakim jesteś człowie-
kiem, jakie wartości sobą reprezentujesz, tylko twoja jedna ce-
cha, na którą nie masz wpływu, której nie możesz zmienić. Bo ja 
nie zmienię tego, że nie widzę. […] Znam też nawet taki smut-
ny przypadek, gdzie była już ustalona data ślubu… To była nie-
dowidząca dziewczyna, nie całkowicie niewidoma. I ten chłopak 
czuł taką presję ze strony swojej rodziny, że ją zostawił, a potem 
popełnił samobójstwo, bo zaczął mieć przez to ogromne wyrzu-
ty sumienia.

Co istotne, podobne uprzedzenia ujawniają się niekiedy zupełnie 
niespodziewanie, na przykład w trakcie spotkań z przypadkowymi 
„normalsami”.

Aleksandra: Ostatnio zbulwersowała mnie jedna historia, którą 
opowiadała moja koleżanka. Nie sądziłam, że ludzie mogą mieć 
aż takie poglądy. Koleżanka jechała na wesele swojej niewido-
mej znajomej, która wychodziła za faceta widzącego. Jechała po-
ciągiem i gadała przez telefon, opowiadając komuś o tym wese-
lu. I nagle słyszy w przedziale taki komentarz, który jedna babka 
powiedziała do drugiej: „Patrz, już swoich nie mają, to za na-
szych się biorą”. Ta koleżanka wtedy przeżyła szok, po prostu ją 
zamurowało i nie wiedziała, co odpowiedzieć.
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Jak pokazują powyższe przykłady, temat związków intymnych 
odsłania istotne uwarunkowania życia osób niewidomych. Z jednej 
strony ważnym determinantem są faktyczne uprzedzenia większości 
„normalsów”, „widzących”, „pełnosprawnych”, którzy – mimo dekla-
rowanej tolerancji wobec osób niepełnosprawnych – stawiają przed 
nimi niemal nieprzekraczalną granicę bliskości i poufałości (por. 
Ostrowska 1994; Głodkowska 2005: 115; Postawy… 2007). Trafnie 
opisuje to Goffman (2005: 164–165): 

Możliwość przyłapania jednostki z piętnem na tym, że bierze taktow-
ną akceptację samej siebie zbyt poważnie, wskazuje na to, iż akcepta-
cja ta jest warunkowa. Jej warunkiem jest to, aby normalsi nie zostali 
postawieni w sytuacji, w której okazanie akceptacji nie jest łatwe lub, 
co gorsza, jest po prostu bardzo trudne. Od nosicieli piętna taktownie 
oczekuje się, że będą dobrze wychowani i nie będą nadużywać swojego 
szczęścia. Nie powinni testować granic okazywanej im akceptacji ani 
czynić z niej podstawy do kolejnych roszczeń. […] [Jednostka z pięt-
nem – K. P.] musi trzymać się od nas na taką odległość, dzięki której 
będziemy mogli bezboleśnie potwierdzić to przekonanie na jej temat. 
Inaczej rzecz ujmując, radzi się jej, aby się naturalnie odwzajemnia-
ła, akceptując siebie i nas, akceptując siebie w sposób, w jaki my sami 
nie byliśmy gotowi jej w pełni zaakceptować. Złudna akceptacja może 
w ten sposób być podstawą złudnej normalności.

Z drugiej strony świadomość podobnego nastawienia „normalsów” 
może budzić lęk przed potencjalnym odrzuceniem i  cierpieniem, 
a ponadto automatyczną niechęć do bliższych relacji z „widzący-
mi”, które z założenia są podszyte nierównością, niezrozumieniem 
i  wzajemnymi pretensjami (por. Duracz-Walczakowa 1966: 220–
222). Tego rodzaju obawy mogą wynikać także z przekonania o wła-
snej nieatrakcyjności i  nieprzydatności w  sferze partnerstwa, ro-
dzicielstwa czy seksualności, wpajanego niekiedy przez najbliższe 
otoczenie oraz personel ośrodków specjalnych (por. Żuraw 2008: 
133–134).

Iwona: Kiedyś w ogóle wykluczałam to, że mogę być atrakcyjna 
dla mężczyzn – niewidomych, widzących, w ogóle dla mężczyzn. 
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Miałam takie podejście jako nastolatka, kiedy byłam w interna-
cie. Bardzo dużo osób z ośrodka mówiło, że sobie w życiu nie 
poradzę, moi rodzice kiedyś umrą i ja zostanę sama. Takie było 
podejście, więc pewnie stąd się wzięło to moje przekonanie. Ge-
neralnie uważałam, że nie chcę mieć faceta, dlatego że nie jestem 
w stanie niczego sensownego mu zaproponować. Tak sądziłam. 
Po co wiązać się z niewidomą, skoro są widzące? Ale to się zmie-
niło, jak już wyszłam z ośrodka i internatu. 

Co paradoksalne, opinia pracowników ośrodków specjalnych, zgod-
nie z którą ich podopieczni powinni pielęgnować relacje z  innymi 
osobami niewidomymi, nierzadko sąsiaduje z założeniem na temat 
negatywnych skutków zawierania małżeństw między przedstawicie-
lami tej grupy. Zdaniem części specjalistów osoby niewidzące są tym 
samym albo skazane na życiową samotność – co ma dotyczyć przede 
wszystkim kobiet2 – albo dla swego dobra i wygody powinny wią-
zać się wyłącznie z ludźmi widzącymi (por. Steinberg 1955: 77–78; 
Schoffler 1956: 283; Lowenfeld 1975: 101). Jak pisze na ten temat 
Czacka (2008: 73–74):

Wychowawcy niewidomych powinni sobie jasno zdawać sprawę, że 
małżeństwo dla niewidomych jest w ogóle rzeczą raczej rzadką i wy-
jątkową, dla niewidomych kobiet prawie nieosiągalną. W tym duchu 
należy niewidomych wychowywać. […] Należy tu odróżnić dwa wy-
padki: małżeństwa między niewidomymi i małżeństwa, w których jed-
na strona jest widząca. W tym drugim wypadku, którego nie bierze się 
w rachubę, jeśli chodzi o kobiety niewidome, małżeństwo jest dopusz-
czalne, a może nawet być dobrodziejstwem dla niewidomego, jeśli trafi 
na osobę prawdziwie wartościową i ofiarną. Jeśli chodzi o małżeństwa 
między niewidomymi, są one zawsze niewskazane.

Podobne poglądy podziela również część rodziców, którzy nie do-
strzegają, że długoletni pobyt ich dziecka w ośrodku specjalnym wy-
raźnie ograniczył jego kontakty z widzącymi rówieśnikami, wpływa-

2 Kulturowe uwarunkowania życia niewidomych kobiet omawiam szerzej w trze-
ciej części książki (Rozdział 3.3. Wygląd i uroda).
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jąc na jego przyszłe uczuciowe wybory. W związku z tym wymagają 
od niego, aby po opuszczeniu ośrodka nawiązywało „normalne” re-
lacje z „normalnymi” ludźmi. Jednocześnie tak sformułowane ocze-
kiwania ujawniają – świadome lub nieuświadomione – przeświad-
czenie rodziców o niesamodzielności dorosłych osób niewidomych, 
które nie poradzą sobie w życiu bez pomocy widzącego partnera. 

Arkadiusz: Moja mama nie wyobraża sobie związku niewido-
mej z niewidomym. To dla niej absolutnie nie do przyjęcia. We-
dług niej my sobie nie poradzimy. Ona w dalszym ciągu czuła-
by się za nas odpowiedzialna, czułaby przymus interesowania się 
tym, co się u nas dzieje. A gdybym miał widzącą żonę, to wiado-
mo, że my sobie jakoś poradzimy.

Jak jednak wynika z zebranych materiałów, najwięcej emocji i dyle-
matów wśród uczestników badań oraz ich otoczenia wywołuje nie 
tyle tematyka małżeństw osób niewidomych, ile przede wszystkim 
kwestia posiadania i wychowywania dzieci przez związki lub mał-
żeństwa osób niewidomych (por. Duracz-Walczakowa 1966: 231–
232). Wątek ten powracał podczas rozmów z poszczególnymi oso-
bami, szczególnie zaś kobietami, dla których posiadanie dziecka jest 
wartością samą w sobie:

Wiktoria: Ja nie wiem, czy będę mieć dzieci. Uwielbiam dzieci. 
Uważam, że są sensem i radością życia, ale nie wiem, czy będę 
mieć swoje. Nie wiem, czy się zdecyduję na dziecko, bo nie wia-
domo, czy nie mam wadliwego genu. A  istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że mam. I wtedy nie będę mieć dzieci. Mój chło-
pak nie ma genetycznych rzeczy, ale ja mam. Co innego, kiedy 
po prostu nie możesz mieć dzieci, a co innego, kiedy to jest two-
ja świadoma decyzja. Ja jednak nie widzę. Kto by go nauczył pi-
sać, czytać? Ja przecież bym tego nie zrobiła. To jest problema-
tyczne. Nie wiem, czy bym sobie z tym poradziła.

Oprócz dylematów natury praktycznej – „czy poradziłabym sobie 
w roli matki?”, „czy umiałabym zaopiekować się niewidomym dziec-
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kiem?” – problem dziedziczenia poważnych schorzeń wzroku wy-
wołuje pytania o światopoglądowe i moralne podstawy podobnych 
decyzji (por. Kotowski 1994: 84–86).

Beata: Jeden z moich kolegów, u którego w rodzinie od pokoleń 
są problemy ze wzrokiem i który ma słabowidzącą żonę, zdecy-
dował się na dziecko. I ja go o to zapytałam. On powiedział, że 
dla niego to nie ma znaczenia, bo skoro on nie widzi, jego żona 
słabo widzi i  jakoś sobie radzą, to ich dziecko też będzie sobie 
radzić. On traktuje niewidzenie jako coś normalnego. Skoro on 
z tym żyje, to jego dziecko też będzie z tym żyło3. Natomiast ja 
uważam, że nie należy tak robić świadomie. Bo co innego, jeżeli 
dziecko straci wzrok przy narodzinach albo będzie jakkolwiek 
niepełnosprawne i  ty nie masz na to wpływu, bo przecież nie 
wiedziałeś, że tak się zdarzy. Ale jeżeli wiesz o tych wadach ge-
netycznych, to dla mnie jest świadome skazywanie dziecka na to 
samo, co mnie spotkało. I nie wiem, czy bym się na to zdecydo-
wała. U mnie wiadomo, skąd ja nie widzę. Ja nie widzę z inku-
batora – to jest retinopatia wcześniacza. U mnie to nie jest gene-
tyczne, więc nie ma wysokiego ryzyka, że moje dziecko będzie 
nie widziało. To jest prosta sytuacja. Natomiast gdyby mój facet 
był niewidomy i gdyby nie wiedział, z jakiej przyczyny nie widzi, 
to ja bym go poprosiła, żeby sobie zrobił jakieś badania. Dlacze-
go ja mam świadomie skazywać na to dziecko?

Kwestia posiadania własnego dziecka stanowi jeden z trudniejszych 
dylematów związków i  małżeństw osób niewidomych, zmuszający 
do konfrontacji ich głębokich pragnień i emocji z racjonalnymi ar-
gumentami i społecznymi oczekiwaniami (por. Barnes, Mercer 2008: 
69; Thomas 2009: 253). Podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga od 
nich jednoznacznego ocenienia własnej życiowej sytuacji, wyważe-
nia jej „normalności” i „nienormalności”, określenia, czy brak wzro-

3 Co ciekawe, zdaniem Paula Prestona (1994: 203, za: Erin 2001: 9) wiele niesły-
szących małżeństw chce mieć niesłyszące dzieci, ponieważ w rodzinach osób 
Głuchych brak słuchu jest czymś zupełnie normalnym.
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ku jest „tylko niewidzeniem”, które nie przeszkadza w prowadzeniu 
normalnego życia, czy „aż niewidzeniem”, z którym co prawda „da 
się żyć”, jednak będzie to życie wyraźnie trudniejsze i ograniczone.

Jak wskazują przytoczone opowieści, dziedzina związków uczu-
ciowych stanowi przestrzeń wyraźnych dylematów, konfliktów i trud-
ności uczestników badań. Wynika to w znacznym stopniu z uprze-
dzeń „normalsów”, którzy z  jednej strony wykluczają możliwość 
udanych i partnerskich relacji między osobami niewidomymi i wi-
dzącymi, z drugiej zaś zniechęcają ich do wiązania się z przedstawi-
cielami własnej grupy, postrzegając takie związki jako niepraktyczne 
i  problematyczne. W  ostateczności znaczna część bohaterów pra-
cy preferuje lub tworzy relacje z niewidzącymi lub niedowidzącymi 
partnerami, którzy podzielają ich fizyczne i społeczne ograniczenia.

4.2. Sieć relacji i „ślepa samopomoc chłopska”*

Oprócz przyjaźni i związków uczuciowych między osobami niewi-
domymi ważną konsekwencją przynależności do tego środowiska są 
szerokie znajomości z  jego członkami, których zna lub kojarzy się 
nie tylko ze szkoły, ale także z różnego rodzaju wydarzeń i szkoleń 
dla osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej, opowieści 
kolegów, internetowych list dyskusyjnych. Z tej przyczyny poczucie 
więzi oraz liczne kontakty z innymi osobami niewidzącymi są właś- 
ciwe także uczestnikom badań, którzy od początku kariery eduka-
cyjnej uczęszczali do szkół ogólnodostępnych:

Dariusz: Pewnie się dziwisz, że nie chodziłem do ośrodka, 
a znam tyle osób ze środowiska. Może rzeczywiście jest to trochę 
dziwne. Ale jeździłem na przykład na obozy harcerskie z innymi 
niewidomymi dziećmi. Tam było dużo osób niewidzących, które 

 * Nazwa zamkniętej grupy na portalu internetowym Facebook, zrzeszającej oso-
by niewidome i niedowidzące oraz gromadzącej przydatne informacje na temat 
pracy, szkoleń, aktualnych przepisów i  udogodnień: www.facebook.com/gro-
ups/545678912162891/?fref=ts (dostęp: 10.09.2016).
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poznałem. Zawsze miałem kontakt z tą grupą. Czasami jeździ-
ło się do ośrodka, żeby wypożyczyć książki. Byłem na różnych 
szkoleniach i obozach, które organizowały niezależne organiza-
cje. A potem zacząłem poznawać inne osoby przez moją siostrę, 
która też jest niewidoma. Z czasem sam poznawałem innych lu-
dzi, głównie przez internet. Więc to nie było tak, że odciąłem 
się od innych niewidomych, bo chodziłem do masowej szko-
ły. Jeżeli można było nawiązać jakieś znajomości, to je nawią-
zywałem.

Co warte podkreślenia, potrzeba kontaktu z  „podobnymi sobie” 
ujawnia się również w przypadku osób, które straciły wzrok w wie-
ku dorosłym, nie mając wcześniej bliższej styczności z ludźmi nie-
widzącymi:

Dorota: Jeśli nie widzisz, to siłą rzeczy musisz wejść w to śro-
dowisko. Bez tego się nie da. Możesz oszukiwać samego siebie 
i trzymać się tylko z widzącymi. Ale tak się po prostu nie da, je-
śli chcesz iść do przodu. Wtedy nie myślisz, że jesteś jedyny na 
świecie. Na początku czułam się absolutnie wyalienowana, od-
izolowana. Byłam młodą kobietą, którą ciągle ktoś pytał, czy już 
jej przeszło. Nie znałam nikogo, kto miałby tak jak ja. A potem 
weszłam w środowisko i poznałam wielu ludzi, którzy tak samo 
nie widzą, tak samo są młodzi, tak samo mają pasje, fajne wi-
zje świata, fajne rodziny. I nagle poczułam taką jedność z nimi. 
I rzeczywiście ostatnio mam więcej niewidomych znajomych. Ja 
się z tymi ludźmi czuję swobodnie. Nie mówię, że nie toleruję 
lub nie akceptuję ludzi widzących, bo też mam kilku widzących 
znajomych, ale oni są jakoś związani z tym środowiskiem – uczą 
orientacji, trenują psy asystujące, pracują w  stowarzyszeniach.

W  tym kontekście środowisko osób niewidomych stanowi rozbu-
dowaną sieć kontaktów i informacji, w której „każdy każdego koja-
rzy”, „każdy coś o kimś słyszał”.
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Weronika: Znam ludzi, według których to niedobrze, jeśli w jed-
nym miejscu pracuje czy przebywa dużo niewidomych. Każdy 
każdego zna i potem panuje wielkie plotkarstwo. Kiedyś się nad 
tym zastanawiałam i wydaje mi się, że owszem, plotkarstwo jest 
cechą ludzką, ale dla niewidomych to jest też troszkę taki substy-
tut atrakcji wizualnych. Widzący coś tam sobie poogląda, a nie-
widomy nie ma tego i czasami zajmuje się takimi rzeczami jak 
obgadywanie czy insynuacje na temat innych. A poza tym tu-
taj wszyscy się znają. Jak pójdziesz do takiej zwykłej pracy, to 
twoi współpracownicy nie znają raczej twoich kolegów ze szko-
ły, twojej dziewczyny, drugiej dziewczyny i tak dalej. A tu wszy-
scy ze wszystkimi jakoś tam się znają, coś o sobie wiedzą. To się 
cały czas kręci wokół własnej osi.

Dla niektórych osób niewidomych tak pojęte środowisko stanowi 
podstawową przestrzeń życia społecznego, w której szukają i utrzy-
mują różnego rodzaju znajomości, zdobywają informacje o możli-
wości zatrudnienia czy dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjne-
go, uczestniczą w  wydarzeniach kulturalnych i  sportowych4 (por. 
Scott 1969: 85).

Sebastian: Mamy takiego znajomego, który świetnie się odnaj-
duje i radzi sobie w środowisku osób niewidomych. Ale już go-
rzej wychodzi mu w świecie osób widzących. Czas spędza tyl-
ko z osobami niewidomymi, tylko takich ma znajomych. Żyje 
w takim zamkniętym świecie, nie w szeroko pojętym społeczeń-
stwie, ale w wąskiej społeczności osób niewidomych.

Przykładem obrazującym „życie wewnątrz środowiska” są sytuacje, 
które obserwowałem podczas spotkań w kilkuosobowych gronach 
osób niewidomych – w  wielu przypadkach były one wypełnione 
przede wszystkim wspólnymi wspomnieniami z ośrodka, wyjazdów 

4 Kwestię korzystania z  szerokiej oferty szkoleń i  aktywności kierowanej do 
osób niepełnosprawnych przez rozmaite fundacje i  stowarzyszenia omawiam 
w czwartej części książki (Rozdział 2.2. Proces rehabilitacji). 
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i szkoleń, a także komentarzami na temat nieobecnych znajomych 
czy dawnych wychowawców. Jedno z podobnych wydarzeń opisuje 
poniższa notatka terenowa:

Spotkanie u Malwiny. Kilka niewidomych osób. Z widzących tylko ja 
i mama jednego chłopaka, która towarzyszy mu przy każdej okazji. Na 
początku byłem zdziwiony, bo Malwina mówiła, że to spotkanie przy 
alkoholu, we własnym gronie. Musiałem się przyzwyczaić do obecności 
„opiekunki”, którą odczuwałem jako formę nadzoru. […] Przez więk-
szość spotkania słuchamy archiwalnych nagrań z festiwali muzycznych 
dla niewidomych i niepełnosprawnych, na których występowało więk-
szość obecnych osób. Rozmowa dotyczy tego, kto śpiewał jaką piosen-
kę, komu dobrze poszło, kto wygrał, a kto powinien wygrać, kto ma ta-
lent, a kto dostał się po znajomości. Wspomina się także inne festiwale, 
przytaczając te same informacje: kto, co, jak, dlaczego. Tak minęły trzy 
godziny. Kiedy trzeba było się zbierać, Zuza jakby się przebudziła, wró-
ciła na ziemię i  powiedziała do mnie: „Szkoda, że nie pogadaliśmy”. 
Wcześniej cieszyła się, że w końcu się zobaczymy i porozmawiamy na 
spokojnie.

Innym przejawem więzi między osobami niewidomymi, stanowiącej 
podstawę wzajemnego poczucia swobody i normalności, jest funk-
cjonowanie specyficznego, slangowego słownictwa, stosowanego 
najczęściej wyłącznie we własnym gronie (por. Tuttle, Tuttle 1996: 
74). Przykładem są mniej lub bardziej żartobliwe określenia używa-
ne w stosunku do przedstawicieli własnej grupy, które w innym kon-
tekście wzbudzałyby oburzenie i były postrzegane jako wyraz dys-
kryminacji czy stygmatyzacji.

Marta: W  gronie zaprzyjaźnionych niewidomych zwroty typu 
„ślepy”, „nietoperze”, „kreciątka”5, „ślepaczki” są używane po-
wszechnie i  jest to dla nas normalne, naturalne. Natomiast 
w momencie, gdy ktoś obcy tak by się do mnie zwrócił, to czu-

5 Na „odzwierzęce” określenia osób niepełnosprawnych wskazuje także Jakub 
Niedbalski (2013: 138), widząc w  nich możliwe narzędzie uprzedmiotowienia 
i stygmatyzacji. 
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łabym się urażona, ponieważ jest to określenie mimo wszystko 
obraźliwe i lekceważące.

Iza: W szkole zdarzało się, że mówiliśmy do siebie „ślepaki” czy 
„krety”, ale to było między sobą. Gdyby ktoś z widzących tak do 
mnie powiedział, poczułabym się dotknięta. Tak mogą mówić 
tylko ci, którzy przeżywają to samo.

Katarzyna: Gdyby ktoś widzący powiedziałby do mnie „ślepa”, 
tobym go zamordowała. Słyszałam, że podobnie mają też inne 
grupy. Na przykład gdybyś powiedział do jakiegoś Murzyna „ty 
czarnuchu”, toby cię zaszlachtował, ale oni sami tak się ze sobą 
witają: „What’s up nigger?”, „Jak leci czarnuchu?”. U nas działa 
to na tej samej zasadzie. Nawet gdyby nazwał mnie tak mój sła-
bowidzących chłopak, to też bym się zdenerwowała. On jest już 
z innej kategorii. On jednak widzi.

W niektórych przypadkach zgoda na używanie podobnych określeń 
przez osoby widzące jest momentem przełomowym dla obu stron 
relacji, oznaczającym wejście w krąg „zorientowanych” lub „życzli-
wych normalsów”, przy których „napiętnowani” mogą pozwolić so-
bie na więcej swobody i spontaniczności (Goffman 2005: 62–63):

Olaf: Ogólnie słowo „ślepy” używane przez znajomych jest w po-
rządku. Nawet wśród widzących znajomych. Bo widzę, że oni 
zaczynają przejmować to słownictwo. Kiedyś usłyszałem od ko-
goś pytanie, czy może używać w  naszym gronie tego słowa, 
bo usłyszał, że my go używamy. Pozwoliłem mu, bo to był już 
znajomy.

Konkludując, „trzymanie się razem” z ludźmi niewidomymi zapew-
nia uczestnikom badań psychiczny komfort oraz interakcyjne bez-
pieczeństwo; pozwala im poczuć się „normalnie” i odnaleźć wśród 
„swoich”, którzy traktują ślepotę jako coś zwykłego i  oczywistego, 
nie zaś jako powód do dyskryminacji czy skrępowania. Przynależ-
ność do środowiska niewidomych – pojętego jako gęsta sieć kon-
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taktów i  informacji – umożliwia im z  jednej strony uruchomienie 
odpowiednich znajomości w celu rozwiązania konkretnych proble-
mów, z drugiej zaś skazuje na brak anonimowości oraz bycie obiek-
tem krążących w tym gronie historii, opowieści i opinii.

4.3. „My, niewidomi”

Mówiąc o grupowej tożsamości uczestników badań, należy rozpa-
trzyć również najszerszą definicję środowiska osób niewidomych. 
Zakłada ona istnienie ogólnej wspólnoty ludzi niewidzących i nie-
dowidzących, a  także ich rodzin, specjalistów i przedstawicieli or-
ganizacji wspierających, których łączą podobne problemy, doświad-
czenia i wyzwania. Taka perspektywa nasuwa skojarzenia z kategorią 
„kultury niepełnosprawności”, o której istnieniu przekonują badacze 
z kręgu disability studies (Milian 2001: 42–45; Barnes, Mercer 2008: 
120–124; Borowska-Beszta 2012: 65–75). Jednym z  propagatorów 
tego pojęcia jest Steven E. Brown (2003: 80–81; za: Tomaszewski, 
Bargiel-Matusiewicz, Pisula 2015: 11), który pisze:

Wśród osób niepełnosprawnych wytworzyła się wspólna tożsamość 
grupowa. Posiadamy wspólną historię opresji i wspólne doświadczenie 
w opieraniu się tej formie ucisku. Tworzymy, rozwijamy sztukę, muzy-
kę, literaturę i inne aspekty naszego życia – swoją kulturę natchnioną 
naszym doświadczeniem niepełnosprawności. Przede wszystkim jeste-
śmy dumni z siebie jako osoby niepełnosprawne. Uznajemy naszą nie-
pełnosprawność za część naszej tożsamości. Jesteśmy tym, kim jeste-
śmy: jesteśmy niepełnosprawni.

W tym kontekście mówi się również o wspólnocie osób niepełno-
sprawnych jako nowym ruchu społecznym (disability rights mo-
vement), którego celem jest poprawa własnej sytuacji materialnej, 
zorganizowana walka z krzywdzącymi stereotypami, stworzenie ko-
lektywnej tożsamości i sprawczości (Shakespeare 1993; Little 2010; 
Nepveux 2015). Zdaniem części badaczy doświadczenie opresji, 
marginalizacji i  „nienormalności” łączy osoby niepełnosprawne 
z przedstawicielami innych dyskryminowanych mniejszości – mię-
dzy innymi kobietami, czarnoskórymi Amerykanami czy osobami 



163ROZDZIAŁ 4 .  ŚROD OWISKO NIEWID OMYCH

homoseksualnymi – które w pewnym stopniu stały się dla nich in-
spiracją w dążeniu do własnych praw i godności (Klimasiński 1987: 
35–36; Barnes 1996: 46; Goodley 2011: 12–14; Bogart 2014: 109). 
Jak twierdzi Jeffrey Brune (2015), użycie kategorii „mniejszości” 
w odniesieniu do zbiorowości osób niepełnosprawnych przyczyni-
ło się do budowy spójnej tożsamości i świadomości grupowej, a tak-
że przełamania dominacji medycznego modelu niepełnosprawności, 
sprowadzającego to zjawisko do jednostkowego cierpienia i fizycz-
nego upośledzenia6. Takie postawienie sprawy pomogło zarówno ak-
tywistom, którzy zyskali mocne podstawy do budowania polityczne-
go i społecznego kapitału tej grupy, jak i naukowcom, którzy mogli 
odnieść się do istniejących teorii na temat mniejszości etnicznych 
czy seksualnych, a  tym samym ukonstytuować niepełnosprawność 
jako pełnoprawny przedmiot badań społecznych.

Warto dopowiedzieć, że wyraźnym – choć nieco przewrotnym – 
przykładem samostanowienia i  akcentowania własnej kulturowej 
specyfiki jest społeczność ludzi Głuchych (por. Scott-Hill 2004; 
Baynton 2015; Dunaj 2015). Jak piszą Piotr Tomaszewski, Kamila 
Bargiel-Matusiewicz i Ewa Pisula (2015: 11):

Większość z  nich określa siebie jako językową (posługującą się języ-
kiem migowym) i kulturową mniejszość, porównywalną do mniejszo-
ści etnicznych, które również są uciskane z  powodu braku biegłości 
w używaniu dominującego języka (w przypadku głuchych – języka mó-
wionego). Dlatego wielu Głuchych dystansuje się od pojęcia niepełno-
sprawności, więcej – odrzuca określenie „głuchota” (deafness) na rzecz 
nowego terminu „deafhood”. Według nich „głuchota” jest negatywną 
etykietą, która została im przypisana, pojęcie „deafhood” zaś uwypukla 
ich możliwości, a nie braki.

Przewrotność tej logiki ujawnia się w  podkreślaniu wyjątkowości 
i odrębności społeczności Głuchych, której tożsamość jest budowa-
na nie tyle w  obrębie, ile raczej w  opozycji do ogólnej wspólnoty 
osób niepełnosprawnych („Głusi nie są niepełnosprawni”), postrze-

6 Najważniejsze teorie dotyczące zjawiska niepełnosprawności omawiam w czwar-
tej części książki (Rozdział 1.2. Modele niepełnosprawności).
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ganej niekiedy jako przypadkowy i arbitralnie wyróżniony zbiór jed-
nostek (Brune 2015: 351).

Wracając do głównego tematu rozważań, należy wskazać, że za-
łożenie o istnieniu powszechnej wspólnoty osób niewidomych jest 
motorem napędowym organizacji działających na rzecz emancypacji 
i aktywizacji tej grupy (zob. Ferguson 2001; Vaughan, Omvig 2005; 
Smith D. D. 2008: 128; Scotch 2009; Gąciarz, Piróg 2014: 100–101). 
Na polskim gruncie dobrym przykładem jest działalność Fundacji 
„Szansa dla Niewidomych”, a w szczególności coroczna konferencja 
„Reha for the Blind in Poland” oraz towarzysząca jej manifestacja 
„niewidomych i ich przyjaciół”, odbywająca się pod hasłem: „My nie 
widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”. Jak głoszą inicjatorzy tego 
wydarzenia:

Inwalidzi wzroku i ich bliscy walczą o ŚWIAT OTWARTY DLA NIE-
WIDOMYCH. Musi nastąpić uczciwe i prawdziwe połączenie dwóch 
światów: świata ludzi widzących i niewidomych. Jesteśmy podobni, ale 
jednak różni. Nie można się zgodzić na to, że widzący mają możliwość 
korzystania ze wszystkich dóbr: mnóstwa różnorodnych produktów 
i usług, a także rozrywki, kultury, sztuki, szkół, uczelni, pracy, rodzi-
ny itd., a niewidomi nie! My też tutaj żyjemy i chcemy mieć tak samo 
jak inni7.

Choć znaczna część uczestników badań korzysta z oferty podobnych 
organizacji, niektórzy zaś są ich pracownikami, podstawową moty-
wacją w  tym wypadku jest raczej zapewnienie sobie praktycznych 
korzyści czy atrakcji, nie zaś manifestowanie wspólnoty ludzi niewi-
domych8. Dodatkowo w ocenie niektórych rozmówców tego rodzaju 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – często realizowana 
pod hasłem walki z wykluczeniem i dyskryminacją – paradoksalnie 
może prowadzić do podkreślania czy nawet wyolbrzymiania ich od-
mienności, cementując społeczne podziały i uprzedzenia.

7 Źródło internetowe: http://szansadlaniewidomych.org/712,manifestacja-prze-
czytaj-i-przyjdz (dostęp: 10.10.2016).

8 Bardziej szczegółowy opis tego rodzaju organizacji znajduje się w czwartej czę-
ści książki (Rozdział 2.2. Proces rehabilitacji).
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Joanna: Hasło „wykluczenie z  kultury” nie bardzo mi się po-
doba. Może w jakimś stopniu jest dobre i chwytliwe, ale podej-
rzewam, że społeczeństwo źle to odbiera. Najpierw trzeba nas 
wykluczyć, żeby potem móc nas gdzieś wkluczyć. Ludzie mogą 
myśleć, że musimy mieć wszystko specjalne. Specjalną audio-
deskrypcję9, specjalną pracę, specjalne żony, mężów… [śmiech] 
Jak ludzie mówią „normalna szkoła”, to myślą o szkole, która nie 
jest stworzona specjalnie dla niepełnosprawnych, czyli po pro-
stu szkołę masową. Mnie kiedyś ktoś zapytał: „A  ty studiujesz 
w takim uniwersytecie dla niewidomych?”. Bogu dzięki, takich 
nie ma.

Wprawdzie większość uczestników badań podziela niechęć do eks-
ponowania nieszczęścia, wykluczenia i  specjalnych potrzeb ludzi 
niewidomych, nie prowadzi to jednak zazwyczaj do wypierania się 
własnej przynależności do tej grupy czy poczucia wspólnoty z  jej 
przedstawicielami. Niekiedy przejawy tego rodzaju identyfikacji czy 
spontanicznej lojalności zaskakują nawet niektórych rozmówców:

Aleksandra: Ostatnio ktoś mi powiedział, że ma w rodzinie nie-
widomego. Odpowiedziałam, że mógłby mnie z nim poznać, że 
by się pogadało. Ale myślę, że taki jest tylko początek, bo jak 
już poznasz taką osobę, to może się okazać, że nie czujesz z nią 
żadnej więzi. Pamiętam, jak w telewizji zaczynały się programy 
typu „talent show” i występowała taka dziewczyna niewidoma. 
I moi rodzice mnie wołali: „Chodź, chodź, bo niewidoma wy-
stępuje”. To też jest śmieszne. Ale moim rodzicom nie chodzi-
ło o to, że ona jest niewidoma, ale byli ciekawi, czy ja przypad-
kiem nie znałam tej osoby. Ale na początku rzeczywiście miałam 
taką solidarność niewidomych i mimo że jej nie znałam, to na-
wet wysłałam na nią SMS-a, choć nigdy wcześniej nie robiłam 
takich rzeczy. 

9 Zjawisko audiodeskrypcji opisuję w trzeciej części książki (Rozdział 2.3. Język 
obrazów).
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Jak jednak okazuje się z czasem, początkowe – niemal odrucho-
we – poczucie komitywy z innymi osobami niewidomymi jest pod-
dawane późniejszej weryfikacji i refleksji.

Aleksandra: Na początku oglądałam i głosowałam na tę dziew-
czynę. Ale potem zaczęło mi się bardzo nie podobać, że ona bra-
ła tych telewidzów i jury na litość. Może nie tak wprost, że je-
stem niewidoma i teraz mnie żałujcie. Ale miała taki ton głosu, 
mówiła, że jej się zaniewidziało, że umarł jej tata. Po co opowia-
dać takie prywatne rzeczy na antenie. I wtedy przestałam jej ki-
bicować, solidarność się skończyła. To jest raczej tak, że się utoż-
samiam z niewidomymi, ale z tymi, z którymi się dobrze czuję, 
którzy mi odpowiadają. Mam tak, że jak są niewidomi w telewi-
zji, to fajnie, cieszę się z tego, że się nas pokazuje. Ale jak usłyszę, 
że gadają jakieś głupoty albo – jak ja to mówię – robią złą robo-
tę niewidomym, litują się nad sobą albo robią z siebie superbo-
hatera, to wtedy nie ma solidarności.

Oprócz podobnych wyrazów solidarności przynależność do środo-
wiska osób niewidomych – rozumianego jako wspólnota proble-
mów, potrzeb i interesów – przybiera również formę indywidualnej 
odpowiedzialności za jego wizerunek. Tego rodzaju troska nie wy-
raża się jedynie w postaci profesjonalnej działalności na rzecz włas- 
nej grupy (por. Goffman 2005: 57–60), lecz przejawia się również – 
a nawet przede wszystkim – w codziennej „pracy u podstaw”, która 
polega na korygowaniu błędnych wyobrażeń „normalsów”, a  tak-
że udowadnianiu na swoim przykładzie, że osoby niewidome mogą 
prowadzić normalne i owocne życie.

Magdalena: Ja jestem tak jakby ambasadorem niewidomych, 
w  tym sensie, że jeżeli jestem osobą, która się źle uczy, to już 
jest uogólnienie, że wszystkie osoby niewidome źle się uczą. Je-
żeli będę kujonem, to wniosek jest prosty – osoby niewidome 
kują. Jeżeli będę niesympatyczna, wredna i arogancka, to ludzie 
zaczną myśleć, że wszystkie osoby niepełnosprawne są wredne, 
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aroganckie, roszczeniowe i w ogóle nie warto się do nich zbliżać. 
Dlatego na mnie ciąży pewna odpowiedzialność.

Joanna: Na nas też spoczywa obowiązek, żeby nie zrażać ludzi 
do siebie. Czasami ludzie naprawdę są zamotani i nic nie wie-
dzą na ten temat. Ja się w  dużej mierzę czuję odpowiedzialna 
za to, jak ludzie postrzegają niewidomych. Zgadzam się z sen-
tencją: „Jak nas widzą, tak nas piszą”. Po drugie, uważam, że to 
polega na wzajemnej współpracy. To nie jest tak, że my mamy 
powiedzieć: „Kochajcie nas niewidomych i  szanujcie za wszel-
ką cenę”. Bo dużo zależy od nas, od tego, w jaki sposób będzie-
my się przedstawiać, kreować, mówić o sobie. Pani kelnerka nie 
musi wiedzieć wszystkiego na temat niewidomych, nie musi mi 
mówić, że coś kładzie na stole po tej stronie, albo że mam kotle-
ta na godzinie trzeciej [śmiech]. I to nie wynika z jej złej woli, tyl-
ko z niewiedzy i z tego, że być może nigdy wcześniej nie spotka-
ła się z ludźmi niewidomymi. Także ja mam takie poczucie. To 
nie jest żadna misja. Chodzi o to, żeby przeżywając to swoje ży-
cie, gdzieś tam z tymi ludźmi współgrać i współpracować. Jeżeli 
coś rzeczywiście jest nie tak, to trzeba o tym zwyczajnie mówić. 
Bo niektórzy niewidomi mają pretensje typu: „Jak on mógł mnie 
tak prowadzić?” albo „Jak oni mogli tak do mnie powiedzieć?”. 
Ale skąd oni mają wiedzieć, jak z nami postępować?

Jak dowodzą opowieści uczestników badań, środowisko osób nie-
widomych stanowi dla nich ważny punkt orientacyjny w kontekś- 
cie definiowania swego miejsca w  świecie oraz poszukiwania od-
powiedzi na pozornie proste pytanie: „Co to znaczy, że nie widzę?”. 
Bez względu na to, czy kontakty z osobami niewidomymi są auto-
matycznym skutkiem pobytu w ośrodku specjalnym, czy też świa-
domym i dobrowolnym wyborem poszczególnych rozmówców, ich 
nawiązywanie oraz podtrzymywanie zaspokaja podstawową potrze-
bę przynależności i wspólnoty. Zaczynem tych znajomości jest wy-
nikające ze ślepoty podobieństwo doświadczeń, możliwości i ogra-
niczeń w  dziedzinie relacji międzyludzkich, mobilności, edukacji 
czy zatrudnienia. Jednocześnie we własnym gronie upośledzenie 
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zmysłu wzroku staje się czymś normalnym, zwyczajnym, a  przez 
to drugorzędnym, sprowadzonym do technicznych trudności, „od-
-piętnowanym”. Tym samym wspólnota niewidzenia stanowi pod-
stawę nawiązywania bliższych, przyjacielskich, niekiedy intymnych 
znajomości, które nie są skażone obawą przed odrzuceniem z po-
wodu niepełnosprawności czy zatajoną, lecz wyczuwalną nierów-
nością ról.

4.4. Potrzeba ucieczki oraz dystans wobec środowiska  
osób niewidomych

Przynależność do środowiska osób niewidomych nie sprowadza się 
do przedstawionych wyżej pozytywów – bycia wśród swoich, po-
czucia normalności i swobody, wspólnoty problemów i celów, wza-
jemnego wsparcia, zrozumienia. Oprócz podobnych korzyści, które 
niewątpliwie budują grupową tożsamość opisywanych osób, „trzy-
manie się razem” wywołuje również negatywne emocje i skojarzenia 
uczestników badań, przejawiające się w  ich opowieściach i działa-
niach. Po części wynika to z pragnienia indywidualnej wyjątkowo-
ści, regularnie lekceważonej przez „normalsów”, którzy sprowadza-
ją osoby niewidome do jednej kategorii ludzi – mających jednakowe 
potrzeby, zdolności i cechy (Monbeck 1975: 25–26; Majewski 1983: 
18; Tuttle, Tuttle 1996: 42–43). Istotną przyczynę dystansu czy kry-
tyki wobec tak rozumianego środowiska stanowi również uczucie 
ograniczenia i zamknięcia w zaklętym kręgu znajomych, pośród 
których znajdują się co prawda także „widzący”, jednak ich obecność 
jest najczęściej wpisana w kontekst niepełnosprawności i pomocy – 
są oni wolontariuszami, pracownikami organizacji, aktywistami. Jak 
podsumowuje to Susan Dale (2010: 212), uczestnictwo w  „klubie 
niewidomych” z jednej strony zmniejsza poczucie izolacji oraz po-
maga w walce o poprawę jakości własnego życia, z drugiej zaś stoi 
w sprzeczności z dążeniem osób niewidomych do integracji z resz-
tą społeczeństwa.
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Zdaniem Goffmana (2005: 73) niejednoznaczność własnych od-
czuć w stosunku do osób, z którymi podziela się określoną „nienor-
malną” cechę, jest istotnym składnikiem doświadczenia ludzi „na-
piętnowanych”:

Biorąc pod uwagę ambiwalencję wpisaną w przywiązanie jednostki do 
jej piętna, łatwo zrozumieć jej wahania dotyczące tego, czy udzielić gru-
pie poparcia, oraz czy identyfikować się z nią i z uczestnictwem w niej. 
Będą następowały cykle afiliacji, w których jednostka będzie akcepto-
wała szczególne okazje do wewnątrzgrupowego uczestnictwa lub, po 
uprzedniej akceptacji, będzie je odrzucała. Odpowiednie oscylacje po-
jawią się również w przekonaniach dotyczących natury własnej grupy 
oraz natury normalsów. Na przykład dorastanie (wraz z grupą rówie-
śników z liceum) może przynieść wyraźny zanik identyfikacji z włas- 
ną grupą i wyraźny wzrost identyfikacji z normalsami.

Tego rodzaju ambiwalencję można zaobserwować także wśród osób 
niesłyszących, które – co zostało wspomniane wcześniej – charakte-
ryzują się na ogół silnym poczuciem własnej tożsamości grupowej 
i specyfiki kulturowej. Jak wskazują Tomaszewski, Bargiel-Matusie-
wicz i Pisula (2015: 12–13):

Istnieją osoby głuche/słabosłyszące, które nie identyfikują się z kultu-
rą Głuchych, lecz doświadczając opresji społecznej, postrzegają siebie 
jako osoby „kulturowo słyszące”, należące do kultury słyszących. Osoba 
głucha, która uważa się za „kulturowo słyszącą”, dostrzega zalety języka 
mówionego i dostosowuje się do większości ludzi słyszących. Z kulturą 
słyszących identyfikują się nie tylko ci, którzy ogłuchli późno, ale rów-
nież osoby głuche/słabosłyszące, które dorastały w środowisku, w któ-
rym używano języka mówionego, i wolą współdziałać głównie ze sły-
szącymi rówieśnikami.

W przypadku znanych mi osób niewidomych – poza bardzo nielicz-
nymi wyjątkami – trudno mówić o całkowitym i ostatecznym od-
cięciu się od „własnego” środowiska czy utożsamianiu się wyłącznie 
z  „widzącą” częścią społeczeństwa. Co jednak istotne, poszczegól-
ni rozmówcy odczuwają cykliczną potrzebę ograniczenia kontaktów 
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z niewidomymi znajomymi, a niekiedy podejmują stanowcze kroki 
w tym kierunku. Wynika to najczęściej ze zmęczenia „ślepackim ba-
gienkiem”10, z poczucia zamknięcia, z pragnienia ucieczki, wyrwa-
nia się, odpoczynku.

Robert: W  1997 roku wyniosłem się z  tego środowiska i  by-
łem szczęśliwy z tego powodu. Chodziłem do normalnej szkoły 
w swoim mieście. A jak powróciłem po 15 latach do tego środo-
wiska, to mnie zaczęło trafiać. Spotkałem się z sytuacjami, kiedy 
bardzo wielu niewidomych siedziało w domu i nie można było 
z nimi o niczym pogadać. Nie lubię takich ludzi, dla których gru-
pa niewidomych jest najlepsza, a wszystko, co dotyczy widzących, 
jest złe, widzący cię skrzywdzi, wszystko, co widzące, jest złe, my 
jesteśmy najlepsi, powinniśmy się trzymać wśród swoich. I tego 
nie lubię w środowisku niewidomych. Weźmy takie głupie festi-
wale, na przykład w Grudziądzu, Ciechocinku, Kozienicach. To 
są imprezy robione tylko dla niewidomych, na których podkreś- 
la się, że witamy na festiwalu dla niewidomych. A przecież oso-
ba widząca może śpiewać z niewidomą, każda z nich może mieć 
ładny głos i ładnie śpiewać. Więc jaki tu jest problem, żeby robić 
to razem? Ja bardzo nie lubię tej izolacji, zwłaszcza że sam mam 
dużo widzących znajomych. I  denerwuje mnie, że ludzie nie-
widomi są izolowani w tych gettach, w ośrodkach specjalnych.

Ważnym doświadczeniem w kontekście przynależności do środowi-
ska osób niewidomych jest zakończenie pobytu w ośrodku specjal-
nym i wyjście do „świata widzących” – przeniesienie się do szkoły 
ogólnodostępnej, rozpoczęcie studiów, rzadziej znalezienie pracy na 
„otwartym rynku”. Skutkiem zmiany otoczenia i  trybu życia może 
być dystansowanie się wobec „własnej” grupy, urywanie znajomości 
z ośrodka, omijanie wydarzeń organizowanych „dla niewidomych”. 
Jak jednak wynika z  prowadzonych rozmów i  obserwacji, w  tym 
przełomowym okresie następuje najczęściej wzmocnienie negatyw-
nej oceny ośrodków specjalnych – ich hermetyczności, metod wy-

10 Określenie jednego z uczestników badań.
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chowawczych, izolacji od „normalnych” ludzi, a także szkodliwego 
wpływu na rozwój i wizerunek osób niewidomych.

Marcin: Wystarczy, żebyś poszedł do takiej szkoły w  trakcie 
przerwy. Wtedy zobaczyłbyś, jak ci ludzie się dziwnie zacho-
wują. Jeden siedzi, coś tam mamrocze pod nosem, drugi krę-
ci głową, jakby zaraz miał sobie ją odkręcić, trzeci idzie, drze 
się i klaszcze. Jak w psychiatryku. Ja wcześniej do tego przywy-
kłem, ale teraz, jak już odetchnąłem od tego środowiska, dopie-
ro to wszystko tak wyraźniej widzę, widzę, jakie tam jest dno. 
Tak właśnie prezentuje się nasz ośrodek, do którego kiedyś cho-
dziłem. I szczerze mówiąc, nie bardzo chcę się do tego przyzna-
wać. Z dnia na dzień zaczyna we mnie narastać ten wstyd, że tam 
byłem. Aż głupio mi się do tego przyznawać, tym bardziej że te-
raz jest tam w nazwie „specjalny ośrodek”. Jakby to były dzieci 
specjalnej troski. Mówimy na to S.O.S., bo skrót to SOSWDN, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych. 
Przecież nazwa „ośrodek szkolno-wychowawczy” dotyczy też 
poprawczaków, zakładów karnych dla nieletnich. Zostało tam 
kilku moich znajomych, ale staram się z  nimi spotykać poza 
szkołą. Nie chcę tam wracać.

Sandra: Większość szkół dla niewidomych jest budowana w ta-
kich miejscach, że mi to przypomina getto. Z  dala od miasta, 
na uboczu. To nie jest normalne. Bycie tam oznacza general-
nie wyjęcie z życia, z takiego normalnego życia. Bo jeżeli ja by-
łam przez pięć dni w tygodniu w szkole, nie miałam kontaktu 
ze zdrowymi rówieśnikami… Trochę miałam, ale co to za kon-
takt, jak przyjeżdżałam do domu tylko na sobotę i niedzielę… 
I to jeszcze nie zawsze. Cały czas byłam z tymi samymi ludźmi, 
byłam w tym samym środowisku. To jest ewidentne zamknięcie. 
Nie miałam szans, aby zdobywać nowe doświadczenia w wieku, 
gdy się je zdobywa, albo żeby spokojnie umawiać się na randki 
w wieku, kiedy się dojrzewa. Także nie były to normalne warun-
ki dla rozwoju.
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Co niezwykle istotne, wyjście z ośrodka nie zawsze staje się po-
czątkiem wyczekiwanej wolności i  samodzielności, nie dla wszyst-
kich oznacza ulgę i możliwość odetchnięcia od dusznego „światka 
niewidomych”. W niektórych przypadkach wkroczenie do „normal-
nego” świata wywołuje raczej poczucie odrzucenia i nierówności, 
a ponadto tęsknotę za utraconym bezpieczeństwem i potrzebę po-
wrotu do „swoich”.

Patrycja: Dla mnie ośrodek nie jest gettem. Ja wśród pełno-
sprawnych czuję się gorzej. Doświadczyłam tego też na studiach. 
Ja mam taką świadomość, że ludzie nie rozumieją moich proble-
mów. Staram się też nie epatować tymi sprawami. Ale pamiętam, 
jak na studiach miałam różnego rodzaju kłopoty, z których zwie-
rzałam się koleżance, która pracowała jako psycholog w ośrod-
ku. Ale nie umiałam tego wyartykułować tak na bieżąco wobec 
innych ludzi. Miałam trudności z notatkami, czasami ktoś nie 
chciał mi czegoś podyktować, bo nie miał czasu. Różnie bywało. 
Ludzie między sobą umawiali się do knajpy, a mi tego nie pro-
ponowali. Może wtedy czuliby się obciążeni tym, że idą sobie 
na dyskotekę potańczyć, a mnie musieliby pilnować. Nie wiem. 
Wydaje mi się, że jest w tym coś takiego odrębnego, innego. Nie 
czuję się w pełni dobrze wśród ludzi pełnosprawnych.

W  tym kontekście zakończenie pobytu w  ośrodku przypomina 
w pewnym stopniu proces wychodzenia z enklawy, wewnątrz któ-
rej ślepota nie stanowi cechy wyróżniającej, „nienormalnej” i nega-
tywnej – pozwala to budować własną wartość i pozycję w grupie na 
podstawie innych atrybutów i  umiejętności (Czykwin 2008: 160–
161). Rozpoczęcie nauki w szkole ogólnodostępnej oznacza z kolei 
konieczność konfrontacji z postawami widzących rówieśników, któ-
rzy mogą sprowadzać niewidzącego ucznia do roli kaleki czy „kozła 
ofiarnego”, a tym samym wyrzucać go poza obręb „pełnoprawnych” 
kolegów i członków klasy (Goffman 2005: 67–68). O  tego rodzaju 
doświadczeniu pisze Sylwia Pogwizd (1994: 12):
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Do tej pory żyłam wśród ludzi niewidomych, takich jak ja. Chodzi-
łam do wrocławskiej szkoły, mieszkałam w internacie, czułam się do-
brze wśród przyjaciół. […] Teraz wkroczyłam w inny świat – ludzi wi-
dzących. Przeżyłam szok, czuję się obco wśród 1189 uczniów. Jestem 
tą inną i nie wiem, czy tak powinno być. Nie chcę litości, tylko zro-
zumienia. Sądziłam, że w tym „normalnym świecie” będę mogła być 
sobą. Przecież jestem człowiekiem, który chodzi, mówi, rozumie, czu-
je i  pragnie normalnego dnia. Tymczasem proza życia jest zupełnie 
inna. Mam bardzo dobry słuch i słyszę wokół siebie niepoważne uwagi 
w stylu: „idzie Edyta z tą Ślepotą”. Na 34 osoby, bo tyle liczy moja kla-
sa, tylko jedna, Edyta, wie, że trzeba mi pomóc, chociażby w przejściu 
z klasy do klasy, w zejściu do szatni czy wyjściu z budynku. Reszta tych 
młodych ludzi woli nic nie wiedzieć, nie rozumieć, nie czuć. Czuję się 
jak doświadczalny królik.

Niekiedy rozczarowanie „normalnością” przeżywają również oso-
by rozpoczynające studia wyższe, które zamiast spodziewanego roz-
woju i  bogatego życia towarzyskiego przynoszą raczej obojętność 
i  niezrozumienie ze strony otoczenia. Skutkiem tych doświadczeń 
może być pogłębiające się uczucie niepewności, frustracji, osamot-
nienia. 

Andżelika: Ci wszyscy ludzie, którzy mijają mnie na schodach 
na uczelni, byle tylko mnie nie dotknąć. Ja naprawdę czuję się 
tam często jak taka trędowata. Jeszcze jak byłam nowa, była 
grupka osób, które mówiły mi „cześć”. No i poszliśmy parę razy 
na piwo. Było super. A teraz przychodzę na zajęcia i  jest cisza. 
Nikt mi nie odpowiada. Już nie jestem w ich grupie. Kończą się 
zajęcia, wszyscy idą szybko do domów, a ja stoję sama. Jeśli ktoś 
mi nie pomoże, to nawet nie wiem, gdzie są drzwi. To nie jest 
tak, że ja się użalam. Ale taka atmosfera, kiedy nikt się z tobą nie 
wita, nie masz żadnych relacji, nie jest fajna.

Co charakterystyczne, pierwszymi znajomymi niewidzących stu-
dentów okazują się nierzadko osoby w różny sposób niepełnospraw-
ne. Nie wynika to jednak wyłącznie z ich przynależności do uczel-
nianego Biura Osób Niepełnosprawnych, lecz również z przypisanej 
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im – a niekiedy także odczuwanej przez nich – wspólnoty odmien-
ności i „nienormalności”.

Katarzyna: Na początku studiów miałam problem, jak kogoś za-
gadnąć, bardzo duży problem. Siedziałam cicho i do nikogo się 
nie odzywałam. Nie wiedziałam, jak zacząć rozmowę i o czym 
z nimi gadać. A potem poznałam się z taką Magdą, bo ona też 
jest niepełnosprawna, tylko trochę inaczej. Ona miała wypadek 
i ma nogę poważnie uszkodzoną. Szybciej się męczy, jak chodzi. 
Wstydzi się, bo ma taką dużą bliznę na łydce. Nie nosi sukienek 
czy spódnic. Zawsze ma jeansy czy inne spodnie. Ona też na po-
czątku nie rozmawiała z nikim. Tylko ze mną. Myślę, że to się 
dzieje podświadomie, że ludzie niepełnosprawni jakoś się łączą. 
Każdy ma tak, że idzie swój do swego. Ona ma też problemy, oni 
nie mają, jej problemy są inne, ale je ma. Więc na początku ga-
dałam głównie z nią. A teraz gadam ze wszystkimi. 

Zdarza się, że również nauczyciele akademiccy koncentrują się 
przede wszystkim na fizycznych ograniczeniach uczestników swych 
zajęć, automatycznie redukując możliwości ich rozwoju czy zainte-
resowań naukowych. Stąd też część prac licencjackich i  magister-
skich niewidzących studentów dotyczy bezpośrednio zagadnienia 
niepełnosprawności, ślepoty czy wykluczenia społecznego.

Barbara: Jak byłam na studiach psychologicznych, to wykła-
dowcy bardzo często mówili, że powinnam pracować z niewido-
mymi. Nawet jedna pani mówiła, że szkoda, że tu nie ma żadnej 
specjalizacji związanej z  niepełnosprawnością. Ludzie tak nas 
szufladkują i wrzucają do jednego wora. Ludzie myślą: jesteś nie-
widoma, więc będziesz pracować w ośrodku dla niewidomych. 
A w rzeczywistości osoba niewidoma nie dostaje szansy pracy 
w ośrodku na stanowisku, na jakim powinna być ze względu na 
swoje kompetencje. Ja w ośrodku uczę brajla. Nie mam żadnej 
szansy, że dostanę tam posadę psychologa.
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Wojciech: Na studiach, na wydziale edukacji muzycznej są pro-
wadzone praktyki zawodowe. Wybierasz sobie szkołę, w której 
masz te praktyki. I panie nauczycielki bardzo się wtedy upiera-
ły, żebym poszedł na te praktyki do ośrodka dla niewidomych, 
bo mam tam kontakty. A ja się uparłem, że chcę mieć prakty-
ki w szkole masowej. One mówiły, że chciałyby znaleźć mi pra-
cę i  że dzwoniły już do tego ośrodka. Tylko dlaczego wszyst-
kim innym ludziom z mojego roku dano wybór dwóch różnych 
szkół? Skoro inni mogli wybierać, to ja też chciałem skorzystać 
z  tej możliwości. A poza tym jeśli ośrodków dla niewidomych 
jest sześć czy siedem w całej Polsce, a we Wrocławiu ośrodek jest 
jeden i ja znam tamtych nauczycieli muzyki, to na pewno nikt 
nie chciałby dzielić się ze mną swoimi etatami. Jak się ma wy-
bór tysiąca szkół masowych, a z drugiej strony jeden ośrodek dla 
niewidomych, to zawsze w tym tysiącu jakaś luka może się zna-
leźć. Takie miałem argumenty. W końcu się uparłem i miałem te 
praktyki w dwóch szkołach, w podstawówce i gimnazjum. Oni 
mówili, że nie będę potrafił utrzymać dyscypliny w szkole jako 
nauczyciel. W ostateczności te praktyki mi się udały, pomógł mi 
taki bardziej życzliwy nauczyciel.

Podobne sytuacje mogą wzmacniać potrzebę dystansu wobec 
„wspólnoty niewidomych”, a także pragnienie bycia kimś osobnym, 
niesprowadzonym do roli reprezentanta tej grupy. Jednym z prze-
jawów tego dążenia jest stanowcze podkreślanie różnic między po-
szczególnymi osobami niewidomymi oraz przedstawianie ślepoty 
jako pewnej cechy, niedogodności czy niewygody, która nie stano-
wi esencji ludzi niewidzących, nie przesądza o ich dążeniach i poglą-
dach (por. Goffman 2005: 74–75).

Sebastian: Na początku człowiek się zachwyca, że zostaje przy-
jęty do jakiegoś grona, do stada. To jest takie atawistyczne. Je-
stem w stadzie, ktoś mnie zaakceptował. Na początku jest wielki 
zachwyt i  przekonanie, że wszyscy musimy być dla siebie do-
brzy, że wszyscy nie widzimy, więc musimy się jednoczyć. A po-
tem okazuje się, że to stado nie jest takie fajne. Osoby niewido-
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me niczym się nie różnią od osób widzących. Jest pełno zawiści, 
są alkoholicy, narkomani. Tu też jest cały przekrój społeczeń-
stwa. Jedno nas łączy – nie widzimy. I tylko to nas łączy. A dzieli nas 
wszystko. Tak samo jak wśród osób widzących dzieli nas wszyst-
ko, tak i tutaj dzieli nas wszystko.

Joanna: Wielu widzących nie ma o nas żadnego pojęcia. Trzeba 
im pokazać, że łączy nas tylko jeden wspólny mianownik – nie-
widzenie, a tak naprawdę jesteśmy zupełnie różni i nic nas nie 
musi więcej łączyć, poza tym, że nie widzimy i że mamy tę laskę. 
Wcale nie musimy być do siebie podobni. Ludziom się wydaje, 
że jesteśmy tacy sami.

Krzysztof: Ja mówię tylko i  wyłącznie o  swoich odczuciach. 
To, co mówią inni niewidomi, zupełnie mnie nie obchodzi. Je-
stem przede wszystkim człowiekiem, a dopiero potem niewido-
mym. W kwestii poglądów nie utożsamiam się z żadną osobą, 
a w szczególności z innymi „kretami”.

W tym kontekście powtarzane przy różnych okazjach zdanie – „łą-
czy nas tylko to, że nie widzimy” – sąsiaduje z równie częstym prze-
konaniem, zgodnie z  którym „niewidomi są jak inni ludzie, tyl-
ko że nie widzą”, podzielanym przez większość uczestników badań 
oraz organizacje walczące o emancypację tej grupy (Scott 1969: 23; 
Deshen 1992: 5). Jak wnioskuję, obie dewizy mają jeden cel, a mia-
nowicie odciągnięcie uwagi „normalsów” od napiętnowanej cechy 
oraz przeniesienie jej na inne własności danej osoby – wiek, płeć, 
status materialny, preferencje seksualne, wykształcenie, zaintereso-
wania, role zawodowe i rodzinne (Barnartt 2010: 3).

Podsumowując, pragnienie odcięcia się od „własnej” grupy oraz 
niechęć do kontaktów z  innymi osobami niewidomymi są znane 
większości uczestników badań, odczuwane przez nich w różnym na-
tężeniu i z różną częstotliwością. Podobne stany i emocje wynika-
ją w znacznym stopniu ze świadomości społecznego odbioru ślepo-
ty, traktowanej z reguły w kategoriach braku, ułomności, kalectwa 
i nieprzydatności. W związku z tym – mimo starań aktywistów czy 
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badaczy z kręgu disability studies – idea budowania grupowej więzi 
osób niewidomych na podstawie wyłącznie pozytywnych wartości 
wciąż odnosi się bardziej do oficjalnych życzeń i oczekiwań niż co-
dziennych odczuć i doświadczeń głównych zainteresowanych (Sie-
bers 2008: 4; Bogart 2014: 112). Jak jednak wynika z zebranych ma-
teriałów, separatystyczne deklaracje części uczestników badań nie 
zawsze znajdują swe odzwierciedlenie w ich praktykach i dążeniach; 
zdarza się, że najbardziej zjadliwa krytyka wobec „ślepackiego ba-
gienka” jest wyrażana przez osoby, które aktywnie uczestniczą w ży-
ciu grupy, mają liczne znajomości w tym kręgu, regularnie udzielają 
się na środowiskowych forach i  listach dyskusyjnych. Jak tłuma-
czą to poszczególni rozmówcy, całkowite odcięcie się od środowiska 
osób niewidomych nie jest ani możliwe, ani wskazane. Z jednej stro-
ny wynika to z wyraźnej trudności nawiązywania nowych i trwałych 
relacji w obrębie „normalnego świata” – konieczności ciągłego prze-
łamywania stereotypów, udowadniania swojej wartości, stawania 
wobec ukrytych lub jawnych uprzedzeń „widzących”. Z drugiej stro-
ny „trzymanie się razem” zapewnia wiele trudnych do odrzucenia 
korzyści – w tym akceptację, zrozumienie, pomoc w różnych dzie-
dzinach życia – które chronią przed osamotnieniem oraz stwarzają 
wspólnotę potrzeb i interesów (por. Gustavsson 1997: 189).





podsumowanie
(Nie)normalność a liminalność

Interpretacja odczuć, działań i  strategii uczestników badań za po-
mocą kategorii normalności i nienormalności doprowadza do wnio-
sku, zgodnie z  którym jednym z  kluczowych elementów ich życia 
jest doświadczenie zawieszenia, rozdarcia, niejednoznaczności. 
Podobny trop podejmują także poszczególni badacze z  kręgu dis- 
ability studies (Murphy 1987, 1995; Murphy, Scheer, Murphy, Mack 
1988; Devlieger 1995, 2009; Nicolaisen 1995; Willett, Deegan 2001; 
Titchkosky 2003: 203–204; Martins 2013). W  ich ocenie użytecz-
nym narzędziem analizy sytuacji osób niepełnosprawnych jest po-
jęcie liminalności, wypracowane i  rozwinięte w  ramach antropo-
logicznych badań nad znaczeniem i  strukturą obrzędów przejścia  
(fr. rites de passage) (Buchowski 1985, 1987; van Gennep 2006; Bar-
nard, Spencer 2008; Leach 2010: 109–112). Zgodnie z definicją za-
proponowaną przez Michała Buchowskiego (1987: 259):

Obrzędy przejścia to działania mające w  symboliczny sposób wyra-
żać i podkreślać fakt zmiany statusu społecznego jednostek lub całych 
grup; są one związane z tzw. przełomowymi momentami życia i odno-
szą się w głównej mierze do zmiany stopni wiekowych. […] W społecz-
nościach ludzkich istnieje niezliczona mnogość homogenicznych grup 
[…], zaś poszczególne jednostki, stając się ich członkami, reprezentu-
ją tym samym różny status społeczny. Każdemu wejściu do takich grup 
towarzyszą stosowne obrzędy. W niesłychanej wielości i różnorodno-
ści tego typu obrzędów obowiązuje jednak jeden niezmienny w zasa-
dzie schemat: 1) przynależność do stanu (statusu) pierwotnego, z które-
go jednostka ma być wyłączona, 2) wyłączenie z tego dotychczasowego 
stanu (separacja), 3) faza marginalna, przynależność do stanu „anor-
malnego”, 4) włączenie do stanu nowego (agregacja) i 5) przynależność 
do stanu nowego.
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Pojęcie liminalności odnosi się do marginalnej fazy obrzędu, ce-
chującej się zawieszeniem dotychczasowych, jednoznacznych, „nor-
malnych” praw i statusów. Jak wskazuje Victor Turner (2010: 116):

Atrybuty liminalności lub liminalnych personae („ludzi progu”) są 
z konieczności ambiwalentne, ponieważ owe warunki i osoby wymy-
kają się sieci klasyfikacyjnej, która zwykle wyznacza miejsce stanom 
i  pozycjom w  przestrzeni kulturowej. Byty liminalne nie przebywa-
ją ani tam, ani tu. Znajdują się pomiędzy pozycjami wyznaczonymi 
i  uporządkowanymi przez prawo, zwyczaj, konwencję i  ceremoniał. 
W związku z  tym w wielu społeczeństwach, które zmianę kulturową 
i  społeczną sankcjonują rytuałem, ich niejednoznaczne i  trudne do 
zdefiniowania atrybuty znajdują wyraz w bogatej różnorodności sym-
boli. Liminalność bywa często przyrównywana do śmierci, do pobytu 
w łonie matki, do bycia niewidzialnym, do ciemności, biseksualności, 
odludzia i zaćmienia słońca czy księżyca. 

Związek między tak pojętą liminalnością i niepełnosprawnością tłu-
maczą Jeffrey Willett i Mary Jo Deegan (2001: 137, 142):

Osoby z  niepełnosprawnościami żyją w  stanie ciągłej liminalności, 
w  marginalnej fazie symbolicznego rytuału przejścia. Ponowoczesne 
społeczeństwo często broni się przed ponownym włączeniem niepeł-
nosprawnych członków, przerwaniem okresu ich przejściowości, nie-
jednoznaczności, ponieważ nie jest w  stanie zapewnić im nowych, 
stabilnych, społecznie wartościowych ról. […] Owa „nieustanna limi-
nalność” wytwarza przestrzeń społeczną, która nie jest już jedynie nie-
określonym stanem „bycia pomiędzy”, etapem pośrednim przed zdo-
byciem nowej społecznej pozycji, lecz staje się ostatecznym statusem 
obcego, wykluczonego.

Jak zakładam, powyższe uwagi można odnieść w pewnym stopniu 
do społecznej sytuacji osób niewidomych. Jednocześnie jednak do-
strzegam wyraźne ograniczenia tak ukierunkowanej perspektywy, 
której przyjęcie może prowadzić do instrumentalizacji kategorii li-
minalności oraz nadinterpretacji omawianego zjawiska, a  w  kon-
sekwencji – banalizacji życia opisywanych ludzi. Sądzę bowiem, że 
poczucie zawieszenia nie jest „nieustannym” stanem osób niewi-
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domych czy niepełnosprawnych, lecz zależy od wielu zmiennych 
czynników i kontekstów. Równocześnie obrzędowa liminalność jest 
zamierzonym elementem określonych wydarzeń w obrębie społecz-
ności, kontrolowanych przez wyznaczonych do tego przedstawicieli, 
nie zaś skutkiem codziennych i przypadkowych działań wobec jed-
nostek. Z tej przyczyny w dalszej części koncentruję się raczej na wy-
branych aspektach przytoczonej kategorii – takich jak ambiwalencja 
czy niepewność – które odnoszą się bezpośrednio do doświadczeń 
bohaterów pracy, a  także procesu poszukiwania przez nich swego 
miejsca w świecie.

Po pierwsze, dla rodziców niewidomego dziecka najważniejsze 
staje się określenie przyczyn i konsekwencji jego zdrowotnych pro-
blemów oraz znalezienie sposobu przywrócenia czy ratunku wzro-
ku. Częste wizyty u lekarzy lub różnego rodzaju uzdrowicieli, niekie-
dy powtarzane przez lata, osadzają dziecko w stanie ciągłej choroby, 
która z założenia powinna mieć charakter przejściowy. Jednocześnie 
z biegiem czasu nadzieja na wyzdrowienie ściera się z opiniami spe-
cjalistów na temat jego nieuleczalności i  kalectwa (por. Szuman 
1961: 71). Dla rodziców oraz ich coraz bardziej świadomych dzieci 
oznacza to konieczność odnalezienia się między dwoma komunika-
tami – z jednej strony jest to wypowiadane z czułością: „Masz cho-
re oczka”, z drugiej zaś rzeczowe i potwierdzone lekarskim autoryte-
tem: „Dziecko jest niewidome”. Co istotne, zdefiniowanie sytuacji jako 
ostatecznej i  nieodwracalnej nie zawsze prowadzi do kresu nadziei 
i  „oczekiwania na cud”, które mogą odżywać wskutek wiadomości 
o nowej metodzie przywracania wzroku czy też udziału we wspólno-
cie religijnej podejmującej modlitwy w intencji uzdrowienia.

Po drugie, ślepota dziecka wywołuje złożone, przeciwstawne re-
akcje rodziców, rodzeństwa oraz innych osób z bliskiego otoczenia. 
Zdarza się, że kiedy część najbliższych próbuje jak najszybciej zaak-
ceptować zaistniałą sytuację oraz rozpocząć „normalne” wychowy-
wanie dziecka „pomimo” jego ograniczeń, pozostali członkowie ro-
dziny sprowadzają je do roli „bezradnej kaleki”, wyrażając przy tym 
swoje rozczarowanie, wstyd i oskarżenia (Tuttle, Tuttle 1996: 255). 
Sprzeczne i palące emocje są nierzadko przeżywane przez poszcze-
gólnych rodziców, którzy czują się jednocześnie winni i  oszukani, 
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bezsilni i wypełnieni wolą działania, kochający i zdystansowani. Ob-
serwując lub instynktownie wyczuwając wewnętrzne rozdarcie oraz 
cierpienie najbliższych, dziecko mimowolnie przyswaja i  utrwala 
w sobie równoczesne poczucie nadziei, krzywdy i winy. Tym sa-
mym rodzinne relacje osób niewidomych, które w znacznym stopniu 
decydują o ich dalszych losach i poczuciu własnej wartości, nierzad-
ko kształtują się na podstawie sprzecznych komunikatów i doświad-
czeń – miłości i odrzucenia, nadmiernej troski i braku zainteresowa-
nia, bycia „oczkiem w głowie” i bycia „hańbą rodziny”.

Po trzecie, kluczowy wpływ na życie niewidzącego dziecka oraz 
jego rodziców ma wybór miejsca przedszkolnej i szkolnej edukacji. 
Dotyczy to szczególnie dwóch przypadków – wieloletniego pobytu 
w  ośrodku specjalnym znacznie oddalonym od domu rodzinnego 
i wczesnego rozpoczęcia nauki w lokalnej placówce ogólnodostęp-
nej, która w wyraźnym stopniu ogranicza kontakty dziecka z innymi 
osobami niewidomymi. 

Z  pierwszych lat spędzonych w  ośrodku szkolno-wychowaw-
czym, nawet mimo regularnych wizyt w domu, uczestnicy badań pa-
miętają przede wszystkim doświadczenie oderwania od rodziców, 
samotności i  braku bezpieczeństwa. Decyzja o  nauce poza włas-
ną miejscowością jest tym bardziej niezrozumiała dla dziecka, je-
śli w domu panowała dotychczas atmosfera akceptacji i miłości, zaś 
brak wzroku był traktowany jako rodzaj praktycznej niewygody, któ-
ra w żaden sposób nie podważa jego wartości czy samodzielności. 
W podobnej sytuacji trudno pogodzić wpajany przez rodziców ko-
munikat – „jesteś jak inne dzieci, tylko że nie widzisz” – z niemoż-
nością uczęszczania do „normalnej” szkoły, w  której uczy się ro-
dzeństwo, kuzynka czy kolega z podwórka. Z drugiej strony pobyt 
w ośrodku z biegiem lat wytwarza poczucie zrozumienia i akcep-
tacji wśród niewidomych rówieśników, co jest szczególnie istotne 
w przypadku dzieci, które nie zaznały podobnych emocji w środo-
wisku rodzinnym.

Innego rodzaju wątpliwości mogą pojawić się na skutek poby-
tu niewidzącego dziecka w  szkole ogólnodostępnej. Z  reguły roz-
poczęcie nauki wśród „normalnych” rówieśników wynika ze świa-
domej decyzji rodziców, którzy uprzednio zdobywają szczegółową 
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wiedzę na temat wad i  zalet dostępnych rozwiązań w  tym zakre-
sie. W podobnych przypadkach posłanie dziecka do lokalnej pla-
cówki szkolnej czy przedszkolnej jest wyrazem wiary w jego szan-
se i umiejętności, a  także przekonania o słuszności idei integracji 
i  emancypacji osób niepełnosprawnych. W  praktyce okazuje się 
jednak, że realizacja tych założeń może być utrudniona przez nie-
przyjazne postawy rówieśników czy niekompetencję nauczycieli, 
którzy nie potrafią odpowiednio zareagować w trudnych sytuacjach 
lub zaniżają wymagania wobec niepełnosprawnego ucznia. Oprócz 
tego realna integracja w klasie zależy w dużym stopniu od osobo-
wości niewidzącego dziecka, które może albo „walczyć o  swoje”, 
udowadniając tym własną wartość i  „normalność”, albo przyjmo-
wać narzuconą mu rolę „kozła ofiarnego” i stopniowo zatapiać się 
w swej samotności i frustracji. Ostatnia z tych możliwości jest tym 
bardziej prawdopodobna, gdy wybór szkoły ogólnodostępnej wyni-
ka nie tyle ze świadomej decyzji rodziców, ile raczej z ich wygóro-
wanych ambicji względem dziecka oraz chęci udowodnienia światu, 
że jest ono zupełnie „normalne”, „zwykłe”, „sprawne”. W tej sytuacji 
niewidomy uczeń nie ma większych szans na zbudowanie poczucia 
jakiejkolwiek przynależności grupowej, nie należy bowiem ani do 
„świata widzących”, w którym – mimo formalnej integracji – czu-
je się odrzucony i napiętnowany, ani do „środowiska niewidomych”, 
do którego nie został wprowadzony (Stochholm 2001: 69–71; Mal-
hotra, Rowe 2014: 70).

Po czwarte, sprzeczne emocje i pragnienia nierzadko towarzyszą 
osobom niewidomym, które po wielu latach spędzonych w ośrodku 
szkolno-wychowawczym rozpoczynają życie w „świecie widzących” – 
szukają pracy, kontynuują naukę na studiach wyższych. Jak przeko-
nują przedstawiciele oraz zwolennicy systemu edukacji specjalnej, 
jednym z podstawowych celów tego rodzaju placówek jest społecz-
na rehabilitacja uczniów, zapoznanie ich z  powszechnie przyjęty-
mi zasadami współżycia, przygotowanie do funkcjonowania wśród 
„pełnosprawnej większości” (Doroszewska 1989: 252; Osik 2000: 61; 
Barnes, Mercer 2008: 10). Co istotne w odniesieniu do kategorii li-
minalności, zgodnie z tym założeniem proces rehabilitacji i adapta-
cji ma większe szanse powodzenia, jeśli odbywa się w  odosobnie-
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niu, z dala od widzących rówieśników, w bezpiecznych, specjalnie 
przystosowanych warunkach (Ravaud, Stiker 2009: 18, 33). W tym 
kontekście uczniowie ośrodka, którzy pilnie przyswajają zalece-
nia wychowawców, mogą zyskać nowy status „zrehabilitowanych 
niewidomych”, będący świadectwem ich przystosowania i  samo-
dzielności1 (por. Scott 1969: 19). Jak jednak dowodzą doświadcze-
nia rozmówców, instytucjonalna separacja osób niewidomych z re-
guły nie kończy się ich ponownym, całościowym włączeniem do 
„normalnego świata”, to bowiem wymagałoby nie tylko „unormal-
nienia” uczniów, co przede wszystkim zmiany społecznych postaw 
i wyobrażeń względem osób niepełnosprawnych (por. Głodkowska 
2005: 11). Tym samym nawet skrupulatne wypełnianie wymogów 
„normalnego świata” nie daje gwarancji akceptacji i uznania ze stro-
ny „widzących”, którzy – nie zauważając lub nie respektując tych sta-
rań – mogą w  każdej chwili sprowadzić osobę niewidomą do roli 
„kaleki” czy „ślepego”.

Po piąte wreszcie, niejednoznacznością cechuje się postawa 
uczestników badań wobec ogólnie pojętego środowiska osób nie-
widomych. Stosunek do „własnej” grupy kształtują naprzemien-
ne, a niekiedy jednoczesne emocje i dążenia – pragnienie ucieczki 
i bliskości, dystans i solidarność, niechęć i lojalność. Ambiwalent-
ne odczucia wobec tego rodzaju wspólnoty mogą układać się we-
dług cyklicznego schematu: potrzeba przynależności i  bycia „nor-
malnym” – pozorna akceptacja oraz faktyczne odrzucenie ze strony 
„normalsów” – szukanie zrozumienia wśród ludzi niewidomych – 
bycie wśród „swoich”, „normalność” ślepoty – świadomość negatyw-
nego odbioru ludzi niepełnosprawnych w szerszym społeczeństwie – 
pragnienie odcięcia się od „światka niewidomych” – potrzeba bycia 
„naprawdę normalnym” – pozorna akceptacja i faktyczne odrzuce-
nie ze strony „normalsów”… (por. Goffman 2005: 38). 

Tym samym w zależności od sytuacji grupowa tożsamość osób 
niewidomych staje się ratunkiem lub balastem, chroni przed samot-
nością lub staje na drodze do szerszej integracji, sprowadza niepeł-
nosprawność do roli drugorzędnej cechy lub stawia ją w  centrum 

1 Wątek ten rozwijam w czwartej części książki (Rozdział 2.2. Proces rehabilitacji). 
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uwagi. Jak podsumowuje to Katarzyna, jedna z uczestniczek badań: 
„Chcę walczyć ze stereotypami dotyczącymi osób niewidomych, 
a sama je w sobie mam! Nie chcę być z nimi utożsamiana, nie trzy-
mam się z nimi, ale zarazem nie trzymam się z wami. Nie jestem ani 
tu, ani tu” (por. Bednarczyk et al. 2013: 108).





Komentarze uczestników badań

Witold Strugała: Pierwszego dnia pobytu w internacie wychowaw-
czyni powiedziała nam, że możemy traktować ją jak mamę. Moja 
mama często w torebce przynosiła coś słodkiego, wydało mi się więc 
zupełnie normalne, że do torebki wychowawczyni też mogę zajrzeć. 
W dodatku kiedy czekaliśmy na przesłuchanie do szkoły muzycznej, 
nie stałem grzecznie i bezczynnie, tylko na przykład zaczepiałem ko-
legę, zbiegałem na półpiętro. Już drugiego dnia swojej bytności w in-
ternacie zostałem karnie przeniesiony do sypialni trzecioklasistów. 
Wyszło mi to na plus, ale bynajmniej nie od razu. Historyjka o „dru-
gim domu” bardzo szybko się rozsypała.

Z  mojej perspektywy zupełnie absurdalne jest myślenie o  po-
tencjalnym partnerze życiowym w kategoriach widzenia czy braku 
wzroku. Oczywiście są ku temu przesłanki praktyczne, ale czy zwią-
zek powinien się opierać tylko na nich? Czy lepszy widzący partner, 
który wszystko za mnie zrobi, ale mnie nie zrozumie? A może lep-
szy będzie niewidomy, który zrozumie mnie w stu procentach, ale 
nie radzi sobie z większością codziennych czynności? Celowo nieco 
przerysowuję obie strony. Wydaje mi się po prostu, że jeśli mam spę-
dzić z kimś życie, to jest milion ważniejszych spraw niż to, czy ten 
ktoś widzi, czy nie. A jeśli widząca kobieta mówi mi – tak jak to mia-
ło miejsce jakiś czas temu – że może to i dobrze, że nie będziemy ra-
zem, bo znajdzie sobie widzącego faceta, to nie ja jestem bezwarto-
ściowy czy nieatrakcyjny, ale ona jest idiotką. Jasne, że to boli, kiedy 
się coś takiego usłyszy, ale kiedy będąc sześciolatkiem, wysłuchiwa-
ło się zupełnie nieuzasadnionych obelg od rok młodszego sąsiada, to 
jednak ma się tę odporność.

Mam taki charakter, że niespecjalnie dbam o to, czy jestem lu-
biany przez rodzinę swojej partnerki. To znaczy: jeśli jestem, to 
świetnie, ale jeśli nie, to mam to gdzieś. Niestety, wiąże się to rów-
nież z pewnymi oczekiwaniami względem niej – jeśli oni mnie nie 
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lubią, to określ się, czyją stronę trzymasz. Nie potrafię sobie wyobra-
zić związku z kobietą, która ma wątpliwości, bo jej rodzina mnie nie 
akceptuje. Logika jest prosta – nie akceptują Twojego wyboru, wy-
wierają na Tobie presję, abyś wbrew sobie zrezygnowała z ważnej dla 
Ciebie relacji, uważają, że wiedzą lepiej, co dla Ciebie dobre, a zatem 
w rzeczywistości wcale Cię nie kochają. A skoro Cię nie kochają, to 
kij z nimi. Tyle że oczywiście to nie jest mój dylemat, moja mama za-
wsze w pełni akceptowała moje dziewczyny, zatem łatwo mi mówić.

Życie osoby niewidomej nie należy do najłatwiejszych, przynaj-
mniej momentami, wydaje mi się jednak, że można ułożyć je sobie 
tak, aby je po prostu lubić. Ten nieco inny styl życia może nawet stać 
się wartością sam w sobie, taką oazą spokoju w pędzącym świecie. 
Gdybym więc miał dziś wybór, czy przyjść na ten świat, z całą pew-
nością powiedziałbym: „Tak”. Co za tym idzie, nie potrafię myśleć 
o ewentualnym niewidomym potomku jak o „skazanym na niewi-
dzenie”. Przecież i tak byłoby przed nim mnóstwo sposobów na czer-
panie radości z życia. Brak wzroku tej radości nie wyklucza.

Dopóki nie zostałem uświadomiony o tym przez innych ludzi, 
w dzieciństwie nie miałem pojęcia, że jestem „Inny”. Do dziś zosta-
ło mi przekonanie, że więcej problemów z moim niewidzeniem mają 
niektórzy widzący niż ja sam. Wydaje mi się, że nie tyle sam brak 
wzroku łączy nas, niewidomych, ile właśnie jego społeczne skut-
ki. Nie tyle niepełnosprawność, ile życie na uboczu społeczeństwa. 
Osobiście nie czuję, aby brak wzroku był jakimś ważnym elementem 
mojej tożsamości, jest raczej naroślą, czymś zewnętrznym.

Najpierw jestem ja, taki, jaki jestem, dopiero dalej moje niewi-
dzenie. Może dlatego dość swobodnie opowiadam ludziom o tym, 
jak się żyje bez zmysłu wzroku. Opowiadam o swoich doświadcze-
niach, problemach i rozwiązaniach, ale nie o sobie. Ja to moje pa-
sje, poglądy, wszystko, na co mam wpływ. Na niewidzenie wpływu 
nie mam.

Niestety moje zdanie jest moim zdaniem, a ludzie widzą to po 
swojemu. Podczas swojej pracy na wystawie nie raz i nie dwa po-
wtarzałem ludziom: „Nie ma ani jednej cechy, która byłaby wspólna 
wszystkim niewidomym, poza tym, że nie widzą. Przecież o widzą-
cych też nie można powiedzieć, że wszyscy są jacyś”. Wiem jednak, 
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że jeśli na przykład ktoś zaproponuje mi pomoc, a ja każę mu iść do 
wszystkich diabłów, prawdopodobnie ten sam człowiek nie zapro-
ponuje już pomocy kolejnej niewidomej osobie. Tak mi to wpojono 
i  tak mi zostało, co czasem przeszkadza. Czasem chciałoby się coś 
komuś powiedzieć do słuchu, ale najpierw włącza się wewnętrzna 
blokada, a potem jest już za późno.

Emilia Stalmach: Będąc osobą niewidomą, zdecydowanie sprze-
ciwiam się jakiejkolwiek formie ośrodków specjalnych, które mają 
na celu gromadzenie osób z dysfunkcją wzroku. Sama jestem absol-
wentką jednego z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci nie-
widomych i  słabowidzących i uważam, że straty, które poniosłam, 
przebywając w tejże placówce, są nieporównywalnie większe niż zy-
ski. Moim zdaniem każda izolacja sprzyja powstawaniu lęków i ni-
czym niepotwierdzonych stereotypów. Bo skąd bierze się stereotyp 
Żyda? Wiadomo powszechnie, że każdy Żyd to oszust ze smykałką 
do interesów. A przecież żyjąc w gettach, trzeba było sobie jakoś ra-
dzić. I ja, żyjąc w „getcie”, też sobie jakoś radziłam. Dziś uważam, że 
wyjście z ośrodka było dla mnie najlepszą rehabilitacją.

Nigdy nie czułam się w żaden sposób odpowiedzialna za środo-
wisko osób niewidomych. Chcę być odpowiedzialna tylko za to, co 
dotyczy mnie. Będąc kobietą, weganką, blogerką, teatromanką i nie-
widomą, należę do każdej z tych grup. Każdą wspieram, jeśli uznam, 
że działania przez nią podejmowane są zgodne z moją wizją świata. 
Ale każda z tych grup staje się mi daleka, kiedy prezentuje postawy, 
z którymi ciężko mi się utożsamić.

Jeśli chodzi o moją opinię dotyczącą związków i małżeństw, uwa-
żam, że ograniczanie się tylko do grupy widzących lub niewidzących 
jest czymś sztucznym. Ja chcę tworzyć relacje z  ludźmi, z którymi 
w jakiś sposób jest mi po drodze.

Konkludując, na pierwszym miejscu jestem człowiekiem, jed-
nostką posiadającą własną autonomię. I w taki właśnie sposób prag- 
nę być odbierana przez osoby, z którymi los łączy moje ścieżki.

Grzegorz Modrzyński: W rozdziale o ośrodku specjalnym piszesz: 
„Jednym ze sposobów na osłabianie tęsknoty i  samotności dzieci, 
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a  tym samym odbudowanie w  nich utraconego poczucia bezpie-
czeństwa, jest tworzenie w ośrodku atmosfery domowości i rodzin-
ności, kształtującej relacje między podopiecznymi i  wychowawca-
mi”. To byłoby dobre, gdybyś tworzył pracę o idealnych ośrodkach. 
Ciekaw jestem, czy ktoś z badanych doświadczył takiej rodzinnej at-
mosfery w ośrodkach, bo zabrakło mi cytatu uczestnika badań, któ-
ry by tę atmosferę rodzinną odczuł.

Piotr Franiek: Już na początku podrozdziału o  dzieciństwie wie-
działem, że będzie ciężko, trudno, mocno. Te rozważania o macie-
rzyństwie wywołują we mnie jakiś smutek. Taka niemiła refleksja – 
dopiero jak przeczytałem tytuł podrozdziału o ośrodku specjalnym, 
stwierdziłem, że to będzie coś o mnie. Z wcześniejszym podrozdzia-
łem nie poczułem związku. Pojawił się nawet jakiś żal, że tam nic 
o mnie nie mogło być, bo ja miałem od zawsze inaczej – bycie poza 
domem, nie pamiętam sytuacji wstydzenia się rodziny, że nie widzę 
i tak dalej.

Mam taką refleksję, że jestem opóźniony w życiu. Teraz mieszka-
jąc samodzielnie, nadganiam i nadrabiam umiejętności, które „nor-
malsi” wynoszą z domu. Z drugiej strony jak słyszę, że ktoś widzący 
czegoś nie umie – na przykład nie gotuje – to budzi się we mnie py-
tanie: „A dlaczego?”. Przecież mógł/mogła się tego nauczyć w domu.

Zastanawiam się też, czy kiedy do mojego mieszkania przyj-
dzie ktoś z chóru, w którym śpiewam, to czy będzie analizował, jak 
mieszkam i jak sobie radzę, czy przyjdzie tak po prostu.

Patrycja Bogdała: Podczas lektury rozdziału najbardziej poruszyła 
mnie kwestia związków małżeńskich czy partnerskich. Może to kon-
trowersyjne, ale według mnie, w ogólności rzecz biorąc, mimo szcze-
rych chęci i deklaracji osoby pełnosprawne jednak nie w pełni nas 
akceptują. Niezbitym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że prawie ża-
den pełnosprawny nie zdecyduje się na związek z osobą niewidomą. 
Jeżeli nawet zdarzy się inaczej, należy to do niezwykle rzadkich przy-
padków. W moim przekonaniu związek dwojga ludzi jest niezaprze-
czalnym dowodem pełnej akceptacji, której w tej sytuacji najczęściej 
brakuje, co jest dla mnie bardzo przykre, ponieważ całe życie chcia-
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łam dążyć do tego, żeby w końcu widzący zaczęli mnie traktować zu-
pełnie normalnie, jakbym była jedną z nich. Tymczasem, z powo-
dów nie do końca zależnych ode mnie, nie jest to możliwe. Smutno.

W  rozdziale przytoczona jest wypowiedź Róży Czackiej, któ-
ra moim zdaniem błędnie twierdziła, że małżeństwa osób niewido-
mych nie są wskazane. Bzdura. My z Pawłem łamiemy ten dziwny 
stereotyp i  świetnie przez wiele lat nam się razem żyje mimo bra-
ku wzroku.





część iii
(Nie)widzialność –  

osoby niewidome wobec norm i wartości  
kultury wizualnej





*

Ogólnym celem tej części jest opis wizualnej socjalizacji osób nie-
widomych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, a więc procesu, 
w ramach którego poznają one zasady i obowiązki panujące w świe-
cie „widzących”, wynikające bezpośrednio z wartości i funkcji przy-
pisanych zdolności widzenia. Mówiąc inaczej, ciekawi mnie, w jaki 
sposób uczestnicy badań zdobywają i interpretują informacje na te-
mat działania zmysłu wzroku, jak odnajdują się w gąszczu wizual-
nych wskazówek, obrazów i przedstawień, jak odnoszą się do kwestii 
wyglądu, urody, mimiki i gestykulacji.

Punktem wyjścia tak ukierunkowanych dociekań są reflek-
sje dotyczące kulturowych wzorów percepcji – a zwłaszcza znacze-
nia zmysłu wzroku dla gatunkowego, społecznego i jednostkowego 
rozwoju człowieka – podejmowane przez badaczy zajmujących się 
antropologią i  socjologią zmysłów oraz szeroko pojętą kulturą wi-
zualną. Rozwinięciem tych rozważań jest omówienie wpływu okre-
ślonego modelu zmysłowości – opartego na supremacji wzroku i wi-
dzenia – na potoczne i naukowe rozumienie fenomenu ślepoty oraz 
poznawczej sytuacji osób niewidomych.

W następnych rozdziałach opisuję proces stopniowego odkry-
wania widzialności przez poszczególnych uczestników badań – 
od poznawania ogólnych mechanizmów funkcjonowania zmysłu 
wzroku; przez naukę wizualnie nacechowanych zwrotów języko-
wych; po przyswajanie konkretnych obowiązków i zakazów zwią-
zanych z wyglądem i „mową ciała”. Ukazanie wizualnej socjaliza-
cji osób niewidzących jako zorganizowanego linearnie procesu jest 
w dużej mierze zabiegiem narracyjnym, w rzeczywistości bowiem 
informacje na temat świata „widzących” napływają do nich równo-
cześnie z wielu źródeł, przeplatając się ze sobą i uzupełniając wza-
jemnie. Jak jednak sądzę, zaproponowany porządek opisu oddaje 
w pewnym stopniu dynamikę wizualnych poszukiwań bohaterów 
pracy – początkowe zaskoczenie istnieniem dodatkowego i niedo-
stępnego im wymiaru świata; stopniowe odnajdywanie się wśród 
abstrakcyjnych, lecz coraz bardziej oswojonych reguł międzyludz-
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kiej widzialności; dogłębne wcielanie konkretnych praktyk, odru-
chów i przyzwyczajeń związanych z własnym wizerunkiem czy ko-
munikacją pozawerbalną1.

1 Niektóre z wymienionych wątków omówiłem pobieżnie w artykule w czasopi-
śmie „Lud” (Pietrowiak 2013).



rozdział 1
Widzialność świata

Celem rozdziału jest prezentacja ogólnych rozważań na temat kultu-
rowych i społecznych wzorców percepcji, znaczeń przypisanych po-
znaniu wzrokowemu oraz wynikających z nich definicji ślepoty. Mó-
wiąc dokładniej, pragnę prześledzić, w jaki sposób określony model 
ludzkiej zmysłowości – w szczególności przyjęta hierarchia zmysłów, 
na której szczycie znajduje się skojarzony z rozumem zmysł wzro-
ku – rzutuje na potoczne i naukowe wyobrażenia dotyczące życiowej 
sytuacji osób niewidomych.

Po zestawieniu teoretycznych rozważań antropologów i  socjo-
logów podejmujących problematykę poznania zmysłowego, a  tak-
że badaczy zajmujących się ogólnie pojętą kulturą wizualną, prze-
chodzę do omówienia najważniejszych założeń dwóch odmiennych 
koncepcji ślepoty, wyrażanych przez tyflologów i  autorów z  kręgu 
disability studies. Pierwsza z  nich, wyrastająca w  pewnym stopniu 
z inspiracji filozofią fenomenologiczną, podkreśla wyjątkowość per-
spektywy poznawczej osób niewidomych, ujmowanej jako równo-
prawny i w pełni wartościowy sposób bycia w świecie. Druga, wy-
wodząca się z klasycznej tyflopedagogiki i tyflopsychologii, ukazuje 
z kolei ich położenie w kategoriach fizycznego i poznawczego deficy-
tu, który ma jednoznacznie negatywny wpływ na ich życie i codzien-
ne funkcjonowanie. Dostrzegając zarówno możliwości, jak i ograni-
czenia tych teorii, staram się wykroczyć poza ich przeciwstawność, 
a ponadto ukazać je jako dopełniające się i  równie przydatne per-
spektywy badawcze.
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1.1. Wzory percepcji i znaczenie kultury wizualnej

Jak wyraziłem to w poprzedniej części książki, definiuję kulturę jako 
ludzki sposób odnajdywania się w  rzeczywistości czy dokładniej: 
wyodrębniania, porządkowania oraz używania poszczególnych ele-
mentów i wymiarów rzeczywistości. Tak rozumiana kultura pozwa-
la na wchodzenie w relacje z wybranymi składnikami świata, poj-
mowanie i stosowanie ich na własną miarę i dla własnych potrzeb, 
umiejscawianie siebie w stosunku do nich. Zgodnie z tymi założenia-
mi kultura umożliwia, a zarazem ogranicza postrzeganie, myślenie 
i  działanie ludzkiego podmiotu, stanowi konieczne i  jednocześnie 
elastyczne ramy życia, dzięki którym możliwe jest zadomowienie się 
w świecie, uczynienie go wspólnym, własnym, oswojonym.

Zakładam następnie, że ludzkie sposoby odnajdywania się w rze-
czywistości są zespolone z gatunkowymi możliwościami człowieka 
jako żywego organizmu – jego potrzebami i zdolnościami percep-
cyjnymi (por. Godlewski 2008: 41). Rodzaje relacji z innymi elemen-
tami świata są zależne zarówno od biologicznego potencjału czło-
wieka, jak i od sposobu jego realizacji i organizacji w ramach życia 
konkretnych grup czy jednostek. Postrzeganie, rozumienie i  dzia-
łanie ludzkiego podmiotu wymaga zatem z  jednej strony fizyczne-
go dostępu do poszczególnych wymiarów rzeczywistości, z drugiej 
zaś wypracowanych umiejętności poruszania się w ich obrębie oraz 
czerpania z ich zasobów (Ingold 2003; Wala 2016: 196–199).

Sposoby korzystania z  dostępnych możliwości percepcyjnych 
człowieka są kształtowane w zakresie międzyludzkiego życia, stano-
wiąc zasadniczą treść procesu socjalizacji, a także podstawę okreś- 
lonego sensorium, czyli wcielonego modelu zmysłowości (sensory 
model) (Classen 1990: 722) czy inaczej – „wspólnego, bardziej lub 
mniej podzielanego wzorca postrzegania świata” (Herzfeld 2004: 
336). Tak rozumiana organizacja rzeczywistości określa nie tylko to, 
jak należy postrzegać, ale także to, co w ogóle można postrzegać; wy-
znacza granicę między istnieniem a niebytem, prawdą a złudzeniem; 
ukierunkowuje uwagę na określone doznania i  informacje, jedno-
cześnie wykluczając lub marginalizując wrażenia innego typu (Kra-
jewski 2003: 251–253; Hall 2009: 78). W tym sensie pojęcie senso-
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rium można odnieść bezpośrednio do przywołanej wcześniej teorii 
habitusu Pierre’a Bourdieu (2006b: 197–198), zgodnie z którą 

systemy schematów postrzegania, oceny i działania pozwalają na do-
konywanie aktów praktycznego poznania, opartych na wychwytywa-
niu i  uznawaniu warunkujących i  zwyczajowych bodźców, ponieważ 
ukształtowane są tak, aby właśnie na nie reagować; bez świadomego 
ustalania celów i  racjonalnego doboru środków, pozwalają także na 
tworzenie dopasowanych i nieustannie odnawianych strategii, czynią 
to jednak w granicach przymusów strukturalnych, których są wytwo-
rem i które je określają.

Oprócz tego kultura zawiera ustalenia dotyczące podziału i zakresu 
aktów postrzegania, wytycza granice między poszczególnymi wła-
dzami poznawczymi, wyznacza hierarchię zmysłów i wrażeń. Jak pi-
sze Dorota Angutek (2013: 165–166), podsumowując rozważania 
kanadyjskich antropologów zajmujących się tematyką zmysłów:

Różnorodne kultury nie dysponują tym samym sensorium, które my 
posiadamy. Występują różnice zarówno w liczbie wskazywanych zmy-
słów, w  ich hierarchii, jak i  naturze. […] Zmysły „współdziałają” ze 
sobą i mają różną kulturową dynamikę. Ład sensoryczny nie jest trwa-
ły, dany „raz na zawsze”, przeciwnie – zmienia się w czasie […]. Zmysły, 
które są ważne z powodów praktycznych, nie muszą mieć takiej samej 
doniosłości w  systemie wierzeniowym, symbolicznym. […] Własno-
ści zmysłowe łączy się zwykle z określonymi częściami ciała, w sposób 
charakterystyczny, a odmienny w różnych społeczeństwach.

Historycznie i  przestrzennie zróżnicowane modele percepcyjne 
mają swe rozwinięcie w poszczególnych dziedzinach życia – warto-
ściach, normach, codziennych praktykach, formach ekspresji i ko-
munikacji, technologiach, podziałach i relacjach społecznych (An-
gutek 2003: 167; Vannini, Waskul, Gottschalk 2012: 127–129). Co 
jednak istotne, indywidualne doświadczanie i  postrzeganie świa-
ta nie jest całkowicie zdeterminowane przez wzorce właściwe da-
nemu sensorium, lecz raczej polega na odkrywaniu i poruszaniu się 
pośród dostępnych warunków i możliwości poznawczych (Blumer 
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2007: 68). W tym ujęciu konkretne sposoby orientowania się i dzia-
łania w  środowisku są wypadkową przyswojonych skryptów per-
cepcyjnych, które pozwalają jednostce dostrzegać i definiować po-
szczególne zjawiska czy zależności, a także jej osobistych preferencji 
i zdolności, które wpływają na odbiór dostępnych wrażeń oraz wy-
bór określonych dróg postępowania.

Powyższe uwagi stanowią podstawę do rozważań na temat wi-
dzialności1, którą rozumiem jako jeden z wymiarów rzeczywistości, 
dostępny organizmom wyposażonym w system wzrokowy, doświad-
czany i używany zgodnie ze specyfiką ich życia. Kluczem do optycz-
nego wymiaru świata są zatem z  jednej strony określone warunki 
fizyczne organizmu i środowiska, z drugiej zaś społecznie wypracowa-
ne sposoby widzenia, które umożliwiają ujrzenie czegoś jako czegoś, 
kształtują relacje między patrzącym a widzianym, ustanawiają zbiór 
oczekiwań względem tego, na co i po co się patrzy (Rydlewski 2016: 
179). Na złożoność tego procesu wskazuje Hal Foster (1988: IX):

Dlaczego mówimy o wzroku (vision) i widzialności (visuality), dlacze-
go stosujemy akurat te pojęcia? Mimo że taki podział sugeruje trakto-
wanie wzroku jako fizycznych operacji, zaś wizualności jako faktu spo-
łecznego, pojęcia te nie są przeciwstawiane sobie jak natura i kultura: 
wzrok także jest społeczny i  historyczny, a  widzialność wymaga cie-
lesności i psychiki. Jednocześnie pojęcia te nie są identyczne; różnica 
między nimi wskazuje na różnice między mechanizmem wzroku a hi-
storycznymi technikami widzenia, między danymi wzroku a ich dys-
kursywnymi przekształceniami. Słowem, istnieje wiele różnic między 
tym, jak widzimy, jak możemy widzieć, jak pozwala nam się widzieć, 
jak jesteśmy stworzeni do widzenia, jak widzimy samo widzenie albo 
to, co w nim niewidzialne.

W  naukach humanistycznych i  społecznych wzrokową aktywność 
człowieka opisuje się często za pomocą kategorii kultury wizualnej 

1 Celowo stosuję tutaj kategorię widzialności, nie zaś wizualności, ponieważ – 
jak sądzę – jest ona mocniej zakorzeniona w języku polskim, a przez to bardziej 
użyteczna w kontekście rozważań na temat norm i reguł związanych z byciem 
(nie)widzialnym widzem czy też związków między patrzeniem a wiedzą, ujaw-
niających się choćby w podobieństwie słów widzieć i wiedzieć.
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(visual culture), która – jak sądzę – jest użyteczna o  tyle, o  ile nie 
sprowadza widzialności wyłącznie do dziedziny wizerunków, przed-
stawień i obrazów (por. Ingold 2011: 316). Jej szeroką definicję for-
mułuje Nicholas Mirzoeff (2016: 25):

Kultura wizualna, tak jak historia, jest nazwą dyscypliny akademickiej, 
a zarazem nazwą przedmiotu jej badań. Kultura wizualna obejmuje to, 
co widzimy, wyobrażenie, jakie każdy z nas ma o tym, jak należy wi-
dzieć, i co w związku z tym możemy zrobić. Właśnie dlatego mówimy 
o kulturze wizualnej – kulturze tego, co wizualne. Kultura wizualna nie 
jest po prostu sumą tego, co wykonano z myślą o oglądaniu – rzeczy ta-
kich jak obrazy czy filmy. Kultura wizualna jest zbiorem relacji między 
tym, co widzialne, a nazwami, które nadajemy temu, co widzimy. Obej-
muje również to, co niewidzialne lub usunięte z pola widzenia. Jednym 
słowem, nie jest tak, że widzimy po prostu to, co jest do zobaczenia, 
i nazywamy to kulturą wizualną. Raczej składamy obraz świata zgod-
nie z tym, co wiemy i czego doświadczyliśmy.

Zgodnie ze słowami Williama Mitchella (2013: 364) celem tak zo-
rientowanej refleksji jest „zademonstrowanie pewnego paradoksu, 
który można sformułować na wiele sposobów: samo widzenie jest 
niewidzialne; nie widzimy, czym jest widzenie; gałka oczna nie jest 
przezroczysta […]”. Praca badawcza w tej dziedzinie polega zatem 
na ujawnianiu wcielonych sposobów patrzenia, ukazywaniu ich 
względności, śledzeniu związków między codziennymi praktyka-
mi a wartościami przypisanymi widzeniu. Jak celnie dodaje Mitchell 
(2013: 372), analizy dotyczące widzialności nie mogą ograniczać się 
do unaoczniania jej kulturowych uwarunkowań – „nie chodzi bo-
wiem jedynie o to, że widzimy tak, jak widzimy, ponieważ jesteśmy 
zwierzętami społecznymi, lecz także o  to, że nasze społeczne spo-
soby organizacji przybierają określone formy dlatego, że jesteśmy 
zwierzętami widzącymi” (por. Kurz 2012: 19).

Sprzężenie określonych form widzenia i patrzenia ze sposoba-
mi myślenia i  działania uwidacznia się w  wielu dziedzinach ludz-
kiego życia, co ma również odzwierciedlenie w mnogości i zróżni-
cowaniu tematycznym prac poświęconych kulturze wizualnej (por. 
Jenks 1995; Brennan, Jay 1996; Robins 1996; Heywood, Sandywell 
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1999; Mirzoeff 1999, 2002; Rampley 2005; Smith M. 2008; Stocchet-
ti, Kukkonen 2011; Kurz, Kwiatkowska, Zaremba 2012). Tym, co 
w pewnym stopniu dzieli, a zarazem inspiruje badaczy tej dziedzi-
ny, jest różnica zdań na temat statusu widzialności we współczesnym 
świecie. Jak ujmuje to Łukasz Zaremba (2016: 9), 

spór dotyczy tego, czy współczesność, późna nowoczesność lub nowo-
czesność w ogóle (począwszy od wynalezienia i rozpowszechnienia fo-
tografii) stanowi epokę wyjątkową pod względem wizualnym – czy jest 
zatem epoką kultury wizualnej, hegemonii czy choćby uprzywilejowa-
nia widzenia i wizualności. 

Negatywną odpowiedź na tak postawione pytanie daje między inny-
mi Mitchell (2013: 375), którego zdaniem

powinno być jasne, że rzekoma „hegemonia tego, co widzialne” w na-
szych czasach (albo w  nieustannie przesuwanej w  czasie „nowoczes- 
ności” czy też w  równie płynnych granicach „Zachodu”), jest pewną 
fantazją, która zatraciła już swoją użyteczność. Kultura wizualna, aby 
cokolwiek znaczyć, nie może ograniczać się do nowoczesności ani do 
świata zachodniego, lecz musi stać się ogólnym badaniem społecznych 
praktyk ludzkiej wizualności.

Odmienne stanowisko przyjmuje Mirzoeff, podkreślający niespo-
tykaną wcześniej dynamikę zmian w  zakresie odbioru, tworzenia 
i przetwarzania różnego rodzaju obrazów, a także ich wpływu na co-
dzienne praktyki, relacje międzyludzkie, kwestie tożsamości i wła-
dzy. Jak dowodzi ten badacz:

 
Czy nam się podoba czy nie, powstające właśnie społeczeństwo glo-
balne jest społeczeństwem wizualnym. Wszystkie fotografie i  filmy 
są naszymi próbami zobaczenia świata. Czujemy się zobowiązani, by 
tworzyć jego obrazy i dzielić się nimi. Jest to najważniejszy element wy-
siłków zmierzających do zrozumienia zmieniającego się świata i nasze-
go w nim miejsca (Mirzoeff 2016: 21).

Bez względu na propozycje rozstrzygnięcia tej kwestii trudno zna-
leźć argumenty zaprzeczające znaczeniu zmysłu wzroku i  zdolno-
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ści widzenia dla rozwoju ludzkiego świata – zarówno w kontekście 
ewolucji gatunku, jak i życia poszczególnych społeczeństw i jedno-
stek. W  tym sensie autorzy, którzy krytykują okulocentryczne zo-
rientowanie współczesności czy cywilizacji zachodniej, nie tyle ne-
gują wpływ widzialności na różne dziedziny życia, ile raczej próbują 
uzmysłowić istnienie odmiennych wymiarów i porządków ludzkiej 
percepcji (por. Howes 1991, 2005; Classen 1993; Classen, Howes, 
Synnott 1994; Geurts 2002; Howes, Classen 2014).

Tak określona zmiana perspektywy miałaby stanowić przeciw-
wagę dla analiz zaślepionych widzialnością badaczy, którzy nie do-
strzegają, w jak wysokim stopniu reprezentują i reprodukują zachod-
ni sposób myślenia o  percepcji (Classen 1998: 143; Howes 2003: 
XII–XIII; Angutek 2013: 159). Jednocześnie eksplorowanie wielo-
zmysłowych i pozawzrokowych dróg poznania ma na celu otrzeź-
wienie stale zapatrzonych i obserwowanych przedstawicieli kultury 
Zachodu, przywrócenie im psychofizycznej równowagi, zaś w osta-
teczności – ponowne zjednoczenie ich ze sobą i ze światem (Welsch 
2001; Pallasmaa 2012, 2015).

Zanim przejdę do dalszych rozważań na temat widzialności 
i ślepoty, odniosę się do powyższych propozycji przewartościowania 
„zachodniego” sposobu rozumienia i używania zmysłów – jak zakła-
dam, pozwoli to zredukować ewentualne niejasności w dalszym toku 
lektury, a także doprecyzować własną perspektywę badawczą.

Nie mam wątpliwości, że próby opisu odmiennych porządków 
sensorycznych są niezwykle wartościowe, odświeżające, porusza-
ją istotne kwestie wzajemnego zrozumienia i  przekładalności kul-
turowych perspektyw. Problem pojawia się w sytuacji, gdy motywa-
cją ich podjęcia jest podważenie „zachodniej” organizacji sensorium 
oraz detronizacja zmysłu wzroku, którego wartość traktuje się jako 
przeszkodę na drodze do wielozmysłowego bycia w świecie. Przykła-
dem podobnego nastawienia może być wypowiedź Marshalla McLu-
hana (2010: 96, 98), uznawanego za antenata kanadyjskiej antropo-
logii zmysłów (por. Classen 2005; Howes 2005: 3–4; Angutek 2013: 
154–155):
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O  nas, żyjących w  świecie odbitego świata, w  przestrzeni wizualnej, 
można powiedzieć, że żyjemy w stanie hipnozy. Od momentu upadku 
w dawnej Grecji (jeszcze przed Parmenidesem) tradycji przekazu ust-
nego cywilizacja zachodnia została omamiona obrazem wszechświa-
ta jako ograniczonego pojemnika, w  którym wszystko ułożono w  li-
nearnym porządku geometrycznym wyznaczonym przez niewidoczny 
punkt perspektywy. Koncepcja jest na tyle przemożna, że prowadzi 
u niektórych jednostek do nadzwyczajnego przytępienia zmysłów słu-
chu i  dotyku […]. Jeśli twoja kultura każe ci faworyzować oko, twój 
mózg ma problem z utrzymaniem równowagi między zmysłami. Wpa-
dasz w pułapkę czystej wizualności.

Kiedy zna się doniosłość i  oryginalność myśli McLuhana, można 
zbagatelizować osądzający ton, który pobrzmiewa w przytoczonym 
fragmencie. Nie trudno jednak wyobrazić sobie oburzenie antropo-
logów zmysłów wobec analogicznego stwierdzenia, zgodnie z któ-
rym australijscy Aborygeni lub Indianie Ameryki Południowej są 
omamieni własną wizją świata oraz uwięzieni w pułapce jednostron-
nego sensorium, odgradzającego ich od innych wymiarów rzeczywi-
stości. W tym kontekście idea równorzędności sposobów ludzkiego 
doświadczenia oferuje jedynie dwa rozwiązania – albo wszystkie for-
my percepcji są w równym stopniu skażone kulturowymi, społecz-
nymi i  środowiskowymi determinantami, a  tym samym zamykają 
swych „nosicieli” wewnątrz osobnych, nieprzekładalnych i prowizo-
rycznych rzeczywistości; albo odnoszą się one do różnych aspektów 
czy możliwości poznania tej samej rzeczywistości i jako takie są rów-
nie właściwe i wiarygodne.

Jak przypuszczam, ocena zmysłu wzroku jako zbyt dominują-
cego i  absorbującego może wynikać z  „opatrzenia się” widzialno-
ści, która po etapie badawczej fascynacji na powrót staje się czymś 
oczywistym, banalnym, nieciekawym. W moim odczuciu określanie 
badaczy koncentrujących się na temacie percepcji wzrokowej jako 
„epistemologicznych imperialistów” (Howes 2003: 239–240) jest 
więc przejawem etnomarginalizacji – pojmowanej jako przeciwień-
stwo etnocentryzmu – zmieniającej naukową obserwację w wielo-
zmysłową moralistykę. Jak komentuje to Ingold (2011: 316), który 
stał się celem tego typu zarzutów:
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Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wzrok jest ważny dla większości lu-
dzi, gdziekolwiek oni żyją. Z tej przyczyny oskarżanie kogoś, kto zde-
cydował się pisać na jego temat, o poddaństwo względem zachodnie-
go okulocentryzmu jest tak samo absurdalne, jak traktowanie badań na 
temat wytwarzania i  używania narzędzi w  kategoriach niecnego, po-
tajemnego wspierania modernistycznego projektu technologicznej do-
minacji nad światem.

Zgodnie z powyższymi rozważaniami znaczenie zmysłu wzroku dla 
gatunkowego, grupowego i indywidualnego rozwoju człowieka wy-
nika nie tylko z  biologicznych uwarunkowań ludzkiego ciała, lecz 
także ze społecznie wypracowanego porządku percepcji, który wy-
znacza ogólną hierarchię zmysłów oraz szczegółowe reguły ich sto-
sowania. To właśnie określone wzorce poznania ustanawiają zależ-
ność między widzialnością a  społecznymi normami i  praktykami, 
stanowiąc tym samym ważki, fascynujący przedmiot badań antro-
pologicznych i  socjologicznych. Jednocześnie, wbrew opinii części 
antropologów kulturowych, podkreślanie ewolucyjnego, społeczne-
go i funkcjonalnego znaczenia zmysłu wzroku nie musi prowadzić 
do negacji wielozmysłowego charakteru ludzkiej percepcji. Prze-
ciwnie – badania konkretnych praktyk wizualnych mogą prowadzić 
do ponownego ucieleśnienia widzialności, ujrzenia w niej jednego 
z wielu wymiarów ludzkiego poznania i działania, uzmysłowienia jej 
(nie)oczywistości.

1.2. Widzenie ślepoty

Społeczna sytuacja osób niewidomych zależy w  znacznym stop-
niu od wartości i funkcji, które w określonej wspólnocie kulturowej 
przypisuje się zdolności widzenia (Walthes 2007: 14). W tym sensie 
postrzeganie ślepoty w kategorii głębokiego upośledzenia, stanowią-
cego najważniejszą cechę danej osoby i radykalnie ograniczającego 
jej życiowe możliwości, wynika bezpośrednio z przekonania o do-
niosłym znaczeniu widzenia dla samodzielnego i efektywnego funk-
cjonowania w świecie. Jak wskazuje wielu autorów, założenie to jest 
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szczególnie istotne dla rozwoju kultury zachodniej, w której zmysł 
wzroku został zdefiniowany jako najdoskonalsze i  niezastąpione 
narzędzie poznania, dostarczające człowiekowi wierne odwzoro-
wanie rzeczywistości (Jay 1993; Warnke 1993; Sendyka 2011: 21). 
Rozwinięciem tego poglądu jest skojarzenie ze sobą widzenia i wie-
dzy, na-oczności i oczy-wistości, światła i świadomości, oka i rozu-
mu (Blumenberg 1993; Jenks 1995: 1; Młodkowski 1998: 9; Benedyk-
towicz 2005: 3; Pallasmaa 2012: 21–22). Natomiast jego logicznymi 
konsekwencjami stają się powszechny lęk przed utratą wzroku, trak-
towanie oślepienia jako jednej z  najcięższych kar, łączenie ślepoty 
z  ignorancją, duchową śmiercią, umysłową ciemnością (Monbeck 
1975: 135–142; Barasch 2001; Ferguson 2001: 37–47; Kinash 2006: 
4–5; Walthes 2007: 15; Wheatley 2010: 129–154). Jak podsumowuje 
tę zależność Georgina Kleege (2010: 61):

Ślepotę rozumie się zazwyczaj w kategoriach niedostatku, braku, pust-
ki. Odkąd ludzie utożsamiają ze sobą widzenie i wiedzę, ślepota jest de-
finiowana jako opozycja wiedzy, stan niewiedzy. Ludzie mówią o utra-
cie wzroku, nigdy o  zyskaniu ślepoty. Z  tego powodu niewidomi są 
postrzegani jako odcięci od rzeczywistości, oderwani, zagubieni. O ile 
zakłada się, że możemy używać naszych pozostałych zmysłów do po-
ruszania się i rozpoznawania napotykanych przedmiotów, o tyle nasza 
wiedza o świecie jest traktowana jako niekompletna, krucha, prowizo-
ryczna – biedna imitacja prawdziwej wiedzy.

Co istotne, podobne oceny są nie tylko wpisane w potoczne wyobra-
żenia na temat widzialności i ślepoty, ale też częściowo podzielane 
przez czołowych przedstawicieli polskiej tyflologii, a ponadto wyra-
żane wprost w podręcznikach z tej dziedziny. Jak stwierdza Tadeusz 
Majewski w  klasycznej Psychologii niewidomych i  niedowidzących 
(1983: 11–12), „wzrok zapewnia człowiekowi konkretną i  bezpo-
średnią wiedzę o świecie – o konkretnych przedmiotach i zjawiskach, 
która stanowi podstawę do tworzenia wiedzy uogólnionej. Potrafi on 
najwierniej odzwierciedlić otaczającą rzeczywistość, którą człowiek 
stale poznaje i z którą się styka” (por. Rydlewski 2016: 166). Przyję-
cie tej tezy z konieczności prowadzi do wniosku, zgodnie z którym 
brak wzroku automatycznie generuje zaburzenia i przekłamania 



207ROZDZIAŁ 1 .  WIDZIALNOŚĆ ŚWIATA

poznawcze, o czym przekonuje Maria Grzegorzewska (1968: 50; za: 
Doroszewska 1989: 196), założycielka polskiej szkoły tyflologicznej:

Wskutek całkowitego zniszczenia lub częściowego uszkodzenia anali-
zatora wzrokowego ma dziecko niewidome pewne ograniczenia i nie-
prawidłowości w poznawaniu otaczającego świata. Poznanie to jest zu-
bożone w zakresie treści i nieadekwatne z rzeczywistością. Niewidomi 
bowiem wypełniają sobie luki w  wyobrażeniach wyobrażeniami za-
stępczymi, wskutek czego w procesie poznawczym oprócz zubożenia 
procesu treści jest i pewne jej skażenie. 

Próby przełamania tak ukierunkowanej teorii nie-widzenia podej-
mują autorzy, którzy inspirują się fenomenologicznymi koncepcjami 
ludzkiego doświadczenia oraz założeniami konstruktywizmu społecz-
nego (Scott 1969; Karlsson 1996; Gobo 2009; Rzeźnicka-Krupa 2009: 
27–28; Friedman 2016). Ważną reprezentantką tego nurtu jest Renate 
Walthes (2007: 26–27) wyrażająca potrzebę reorganizacji i przewarto-
ściowania myślenia o poznawczej sytuacji osób niewidomych:

Zwolennicy starszej argumentacji pojmowali widzenie jako odbicie 
i  przez to tendencyjnie jako „autentyczną” wizję świata. Analogicz-
nie, niekompletne, wybrakowane, niedostateczne spostrzeganie przez 
osoby z  dysfunkcjami wzroku uważane było za wymagające korekty. 
[…] Chodzi raczej o to, żeby zrozumieć i docenić indywidualne sposo-
by spostrzegania i konstruowania świata jako specyficzne i wzajemnie 
się uzupełniające. Z  tej perspektywy każdy sposób spostrzegania jest 
sam w sobie kompletny. […] Nazwanie jednego elementu spostrzega-
nia patologicznym lub wybrakowanym, a drugiego prawidłowym, nie 
ma nic wspólnego ze swoistym charakterem jego percepcji, stanowi je-
dynie część historycznego, kulturowego i społecznego procesu etykie-
towania – naznaczania.

Podobną perspektywę przyjmuje część niewidomych pisarzy i bada-
czy, którzy starają się oddać specyfikę własnego doświadczenia oraz 
uchwycić jego pozawizualne niuanse (Michalko 1998; Kleege 1999). 
Jak pisze John Hull (2001: XII), autor często przywoływanej książki 
Touching the Rock: An Experience of Blindness (por. Vaughan 1998: 
55–60; Macpherson 2009; Sacks 2011: 231–272):
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Brak wzroku nie prowadzi w zasadzie do fragmentacji życia. Życie lu-
dzi niewidomych jest mniej lub bardziej zintegrowane, tak samo jak ży-
cie ludzi widzących. Jest prawdą, że skłaniamy się do myślenia o ludziach 
widzących jako o kimś, kto posiada coś, czego brakuje ludziom niewi-
domym. W tym sensie niewidzenie jest rozumiane w kategoriach nie-
dostatku czy ułomności. […] Życie osoby niewidomej jest przez nią do-
świadczane jako całe, pełne. Niewidomy nie myśli ciągle o braku czegoś.

Jak uważam, podejście fenomenologiczne otwiera ciekawe możliwo-
ści badawcze i interpretacyjne, szczególnie w odniesieniu do tych sy-
tuacji i wymiarów życia osób niewidomych, w których brak wzroku 
traci znaczenie, przestaje być dotkliwym utrudnieniem, co pozwala 
im działać zgodnie z własnymi umiejętnościami, potrzebami i pre-
ferencjami (por. Kleege 1999: 4). Oprócz tego akcentowanie specyfi-
ki i potencjału poznawczego osób niewidomych ma wyraźną funkcję 
emancypacyjną i antydyskryminacyjną – skoro bowiem poznają oni 
świat w odmienny czy specyficzny, lecz nie gorszy lub błędny spo-
sób, należy postrzegać ich w kategorii pozytywnie pojętej inności, 
nie zaś upośledzenia, nieprawidłowości bądź wybrakowania.

Jednocześnie twierdzę, że w przypadku omawianej tematyki per-
spektywa fenomenologiczna może być użyteczna tylko o tyle, o ile 
nie wyrywa osób niewidomych z faktycznego środowiska ich życia, 
to zaś jest kształtowane w znacznej mierze przez reakcje, uprzedze-
nia i wartości „widzących” (Vaughan 1998: 20–21; Kleege 2005). Mó-
wiąc inaczej – i nawiązując przy tym do cytowanych słów Walthes – 
bez względu na ocenę takiego stanu rzeczy, to właśnie „historyczny, 
kulturowy i społeczny proces etykietowania” wyznacza podstawowe 
ramy funkcjonowania i myślenia osób niewidomych, w nieuniknio-
ny sposób wpływając na treść ich doznań i doświadczeń.

Dodatkowo rozumienie ślepoty w kategoriach braku czy straty 
wynika nie tylko z wysokiej wartości, jaką przypisuje się zmysłowi 
wzroku, ale również z jego ogólnoludzkiego i biologicznego charak-
teru. Najogólniej rzecz biorąc, zdolność widzenia stanowi gatun-
kową normę i  wrodzoną własność człowieka, dzięki której ludz-
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kość ewoluowała w takim, a nie innym kierunku2. Tym samym, jak 
trafnie stwierdza Zaremba (2016: 8), „nie da się wypreparować wi-
zualności z kultury czy świata, przenika ona wszystkie ich wymiary 
i stanowi jedną z podstawowych materii. Bez niej świat »wyglądał-
by« zupełnie inaczej”.

W  tym świetle ślepota jawi się z  konieczności jako uszkodze-
nie określonej funkcji organizmu, które wyraźnie wpływa na życie 
osób niewidzących, jednak nie czyni z nich odrębnej grupy kulturo-
wej, żyjącej zgodnie z własnymi, autonomicznymi wzorcami percep-
cyjnymi. Wychodząc z tego założenia, Grzegorzewska (1964: 77, 79) 
dochodzi do następujących wniosków:

Niewidomi są stworzeni dla świata widzących, wypadek jedynie stał 
się bowiem przyczyną ich upośledzenia. Niewidomy nosi więc w so-
bie wszystkie cechy oddziedziczone po przodkach, jest jednym z ogniw 
wielkiego łańcucha jestestw, podobnie jak wszyscy jesteśmy produk-
tem wielowiekowej ewolucji i kultury, ma więc w sobie wszystkie zadat-
ki rozwojowe, nie wyłączając wzrokowych. […] Niewidomi chcą sami 
należeć do społeczności widzących, chcą być członkami czynnymi tej 
społeczności, interesują się światem widzących i ten świat rozumieją3.

2 Z  tej przyczyny także niektóre osoby niewidome mają pewne opory wobec 
interpretowania swojej sytuacji poznawczej w kategoriach pełnowartościowego 
i normalnego sposobu bycia w świecie. Potwierdza to komentarz jednej z czy-
telniczek blogu internetowego www.po-omacku.klangoblog.net, odnoszący się 
do przywołanych wyżej rozważań Hulla (2001: XII). Użytkowniczka o nicku Lo-
tos1982 pisze: „Jest to rzecz, z którą z jednej strony się zgadzam, a z drugiej nie. 
Dysfunkcja to dysfunkcja i jako taka sama w sobie jest patologią. Chcesz czy nie 
chcesz, punktem wyjścia dla normy jest zdrowy organizm, a mądre głowy po pro-
stu idą z duchem czasu i są otwarte na daleko posuniętą tolerancję. Lepiej brzmi 
»inny« niż »niepełny«, co właściwie jest prawdą, ale sporo w tym niedomówienia. 
Dobrze, że pojęcie normy tak się uelastyczniło. Wprawdzie jeszcze trochę nieswo-
jo mi się to czyta, ale miło, że wreszcie zostało powiedziane, iż kompensacja nie 
stawia nas w szeregu ludzi drugiej kategorii. Jedno jest pewne – tego typu roz-
ważania to tylko teoria liter; proza życia jest konkretna, prosta i nie ma zmiłuj – 
brak to brak, a że radzisz sobie bez wzroku, to chwała ci za to”.

3 Co warto podkreślić, również w pismach Grzegorzewskiej uwidacznia się tego 
rodzaju interpretacyjne rozdwojenie – z jednej strony traktuje ona ślepotę w ka-
tegoriach braku i upośledzenia, z drugiej zaś przedstawia ją jako specyficzny, 
odmienny sposób poznawania świata. Stąd też stwierdzenia o  „naturalnej” 
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Co istotne – podobnie jak podejście fenomenologiczne – tak-
że powyższa teoria ma wyraźny wymiar emancypacyjny i edukacyj-
ny. Po pierwsze, próbuje włączyć ludzi niewidomych do „naszego” 
świata oraz ukazać ich jako „swoich”; po drugie, jest sposobem walki 
z podzielanymi jeszcze w połowie XX wieku wyobrażeniami, które 
łączyły ślepotę z grzechem, zepsuciem moralnym, głupotą czy karą 
boską (Dolański 1954b; Lowenfeld 1975: 5–24; Monbeck 1975: 22–
65). W  tym jednak wypadku stwierdzenie „pełnoprawności” osób 
niewidomych nie jest efektem poszerzenia granic normalności oraz 
objęcia nimi patologizowanych wcześniej form doświadczenia (włą-
czenie dzięki dowartościowaniu inności), lecz wynika z potraktowa-
nia ich jako ludzi „jakby widzących”, „oślepionych widzących”, którzy 
pod pewnymi warunkami mogą stać się „tacy sami jak my” (włącze-
nie dzięki zaprzeczeniu inności)4 (por. Michalko 2002: 63; Douglas 
2007: 77–80).

Aby osiągnąć tak zdefiniowaną przystawalność i  akceptację, 
osoby niewidome muszą poddać się „wizualnej rehabilitacji”, w ra-
mach której uświadomią sobie własne ograniczenia poznawcze, 
a także wykażą pragnienie dostosowania się do właściwego porząd-
ku rzeczywistości (por. Scott 1969: 19; Barnes, Mercer 2008: 100–
101). Proces adaptacji z konieczności przebiega pod kontrolującym 
okiem „widzących”, obsadzonych w roli „normalsów”, reprezentan-
tów kultury dominującej, przedstawicieli normatywnej grupy odnie-
sienia (Ślęzak 2012: 97).

O  ile jednak – zgodnie z  powszechnym przekonaniem – brak 
wzroku stanowi najważniejszy wyznacznik tożsamości osób nie-
widomych, zaś „świat widzących” właściwą przestrzeń ich życia, 

i  dobrowolnej przynależności do „świata widzących” sąsiadują ze zdaniami 
typu: „Ludzie pozbawiani jednego z wyższych zmysłów przedstawiają ciekawy 
przykład istot, zmuszonych do przystosowania się do świata, który nie jest ich 
światem” (Grzegorzewska 1964: 80).

4 Odnosząc się do rozważań Zygmunta Baumana (2000: 35–67), można stwier-
dzić, że przedstawione propozycje teoretyczne stanowią reprezentacje dwóch 
postaw wobec obcości – z jednej strony „kanibalizmu kulturowego”, dążącego 
do asymilacji i tępienia odmienności; z drugiej natomiast heterofilii, wyrażają-
cej pochwałę różnorodności oraz podkreślającej jej nieredukowalność.
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o tyle „widzący” z reguły nie zdają sobie sprawy ze swej suprema-
cji, nie określają siebie w ten sposób, nie zastanawiają się nad warto-
ścią i użytecznością widzenia (Michalko 2002: 49; Titchkosky 2003: 
50). Podczas gdy osoby pozbawione wzroku są na ogół sprowadza-
ne do roli niewidomego/niewidomej, a zatem definiowane w odnie-
sieniu do braku pewnej własności, ludzie posługujący się wzrokiem 
uświadamiają sobie tę zdolność – i rozpatrują ją właśnie jako zdol-
ność – dopiero w sytuacji nagłych zaburzeń widzenia czy sporadycz-
nych kontaktów z nie-widzącymi (por. Jakubowska 2009: 278). Jak 
komentuje to Rod Michalko (2002: 38):

„Świat ludzi normalnych” jest miejscem, w którym stałem się niewido-
my. Nawet jeśli nie ma on obiektywnego i empirycznego charakteru, 
lecz został skonstruowany na podstawie konkretnych interesów i war-
tości, jest światem, w którym żyję. Postrzegam go jako „świat widzą-
cych” właśnie z  tej przyczyny, że sam jestem niewidomy. Oczywiście, 
świat zamieszkują zarówno ludzie widzący, jak i niewidomi, jednak od-
kąd w ramach „normalnego świata” określa się widzenie jako normal-
ny stan rzeczy, zaś ślepotę jako jego zaprzeczenie, pozostaje on właśnie 
„światem widzących”. 

W  tym kontekście podporządkowanie się ustalonym prawom wi-
dzialności staje się nie tylko biologicznym przeznaczeniem, ale rów-
nież powinnością ludzi niewidomych, o ile chcą oni zostać uznani 
za pełnoprawnych członków społeczeństwa. Fizyczny brak wzroku 
nie zwalnia ich z obowiązku uczestnictwa w kulturowej wspólnocie 
spojrzeń, wizerunków, barw i  obrazów. Przeciwnie – znajomość 
i  przestrzeganie wizualnych zakazów i  nakazów stanowi warunek 
ich społecznej akceptacji, miarę normalności i dojrzałości, a  także 
sposób „równania do widzących” czy „bycia jak widzący”.

Podsumowując, aktywność i  percepcja osób niewidomych są 
kształtowane z  jednej strony przez poznawcze możliwości ich ciał, 
z  drugiej zaś przez podzielany porządek rzeczywistości, którego 
istotnym elementem jest oczywistość, doniosłość i  wspólnota wi-
dzenia. Dwoistość ta pobrzmiewa w  potocznych wyobrażeniach 
i naukowych modelach ślepoty, które akcentują albo potencjał i wy-
jątkowość doświadczenia osób niewidomych, albo ich fizyczne upo-
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śledzenie i  konieczność redukowania jego negatywnych konsek- 
wencji. W  rezultacie wymaga się od nich zarówno wypracowania 
pozawizualnych sposobów działania i  zdobywania informacji, jak 
i znajomości oraz respektowania wartości obowiązujących w świe-
cie „widzących” (por. Deshen 1992: 24).



rozdział 2
Świat „widzących”

W tym rozdziale opisuję proces stopniowego odkrywania widzialno-
ści przez osoby niewidome od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, 
które w różnych sytuacjach uświadamiają sobie istnienie i znaczenie 
„najważniejszego”, niedostępnego im zmysłu. Na początku ukazuję 
sposoby, w jakie bohaterowie książki – na podstawie własnych zdol-
ności i  doświadczeń – rozumieją ogólne mechanizmy i  możliwo-
ści widzenia, takie jak rozpoznawanie barw, kształtów czy obiektów 
znajdujących się poza zasięgiem dotyku bądź słuchu. W następnym 
podrozdziale zastanawiam się nad wpływem „języka widzących” – to 
znaczy powszechnie używanych słów, zwrotów, metafor wywodzą-
cych się z wizualnego wymiaru świata – na poznawczą i społeczną 
sytuację osób niewidomych; w tym wypadku ukazuję, jak opanowu-
ją one „właściwe” znaczenia podobnych określeń, a jednocześnie ze-
spalają je z pozawizualnymi sposobami odczuwania i myślenia. Na 
zakończenie omawiam wybrane poglądy, praktyki i taktyki uczest-
ników badań odnoszące się do „kultury obrazkowej” – a dokład-
niej do wartości i zastosowań różnego rodzaju przedstawień, zdjęć 
czy filmów – zarówno w kontekście życia codziennego, jak i dziedzi-
ny sztuki czy rozrywki.

2.1. Zagadki widzialności

Konieczność życia w  świecie skonstruowanym przez i  dla „widzą-
cych” doprowadza do sytuacji, w której – jak zauważa Kleege (2005: 
179–180) – „przeciętna osoba niewidoma wie więcej na temat wzro-
ku i widzenia, niż przeciętna osoba widząca na temat ludzi niewi-
domych”. Choć wskazana dysproporcja jest w znacznej mierze wy-



214 CZĘŚĆ I I I .  (NIE)WIDZIALNOŚĆ

nikiem mniejszościowego statusu osób niewidomych, które muszą 
dostosować się do zasad „normalnej” i „widzącej” większości, waż-
ną przyczyną tego stanu jest również ich spontaniczna ciekawość 
i  dociekliwość, pobudzana przez jednoczesną wszechobecność 
i  niedostępność widzenia. Potwierdzają to rozważania Michalko 
(1998: 82):

Dla osób, które nie widzą, a szczególnie dla tych, które nie widzą od 
urodzenia, wzrok jest bardzo ciekawą rzeczą. W  rzeczywistości oso-
by niewidome znacznie bardziej zaciekawiają się widzeniem niż sami 
widzący, którzy traktują wzrok jak oczywistość, normalny stan rzeczy. 
[…] Ciekawość odnośnie do widzenia jest właściwa przede wszyst-
kim ludziom, którzy doświadczają „tajemnicy oka” poprzez „ciemność 
ślepoty”.

Jak okazuje się w praktyce, zgłębianie tajników widzialności stanowi 
niezwykle żmudne, skomplikowane, a niekiedy frustrujące zadanie. 
Brak lub znaczne ograniczenie zdolności widzenia sprawia, że wizu-
alna socjalizacja – przebiegająca zwykle bezproblemowo na podsta-
wie obserwacji i naśladowania innych ludzi – przybiera formę po-
znawczych łamigłówek, rozwiązywanych po omacku przy użyciu 
zasłyszanych informacji, analogii, domysłów i eksperymentów (Do-
roszewska 1989: 224–226; Saerberg 2010: 371–372; Friedman 2012: 
294). W  tym kontekście widzialność przestaje być przyswajanym 
w mgnieniu oka, naturalnym i rzeczywistym obrazem świata, a za-
miast tego staje się zbiorem nieczytelnych instrukcji i abstrakcji – 
wyblakłą mapą, którą w miarę przebytej drogi wypełnia się własny-
mi punktami i szlakami (por. Bourdieu 2007: 226).

Pierwszym krokiem tej podróży jest odkrycie własnej odmien-
ności względem pozostałych ludzi, która okazuje się mieć zasadni-
czy i jakościowy charakter. W niektórych przypadkach dzieje się to 
wskutek niezrozumiałych reakcji i  wypowiedzi bliższych lub dal-
szych osób, odnoszących się do „nienormalności”, „choroby”, „ka-
lectwa” czy „nieszczęścia” dziecka.
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Witold: Pamiętam taką scenkę z dzieciństwa – ktoś wymienia 
moje imię i dodaje dziwne słowo: „niewidomy”. Przy pierwszej 
okazji pytam mamę, o co chodzi. Ona tłumaczy mi, że nie wi-
dzę, więc dlatego ludzie tak o mnie mówią. Coś mi się jednak 
nie zgadza, więc dopytuję: „Ale, mamo, jak to? Przecież ja wi-
dzę”. I  dopiero wtedy doświadczam szoku. Mama odpowiada: 
„No tak, troszkę widzisz, ale tylko troszkę. My widzimy o wie-
le, wiele lepiej”. Do tej pory byłem przekonany, że wszyscy widzą 
tak jak ja. Kiedy spróbowałem sobie wyobrazić, jak to jest wi-
dzieć „o wiele lepiej”, okazało się niestety, że to wykracza poza 
moje możliwości.

Kiedy indziej źródłem zdziwienia staje się spostrzeżenie istotnych 
różnic między własnym ciałem a ciałami najbliższych osób – rodzi-
ców, rodzeństwa:

Paweł: Jako mały chłopiec myślałem, że mama też wyjmuje so-
bie oczy na noc. Kiedy dowiedziałem się, że ona nie musi tego 
robić, wtedy zapytałem, z czego te oczy są zrobione. Ona powie-
działa, że te oczy są żywe. A  jak chciałem ich dotknąć, to ona 
zamykała powieki, więc nie mogłem tego zrobić. Mama mówi-
ła, że ja też miałem kiedyś swoje oczy, ale one były chore. Takie 
stwierdzenie, że moje oczy były chore, zupełnie mi nie wystar-
czało, musiałem mieć więcej danych. Kiedyś ją przechytrzyłem 
i jakoś udało mi się dotknąć jej oka. Stwierdziłem wtedy, że to 
było miękkie i zrobione jakby z ciała. Pomyślałem, że takie oko 
jest trochę gorsze, bo przecież może się popsuć, nie można go 
wyjąć, dobrze wymyć. I pamiętam, że to mnie rozczarowało.

Ważnym momentem tego procesu jest uświadomienie sobie zdolno-
ści i korzyści, które wynikają z posiadania wzroku i jako takie są 
dostępne wyłącznie „widzącym”. Równocześnie odkrycie to wytwa-
rza silną potrzebę dalszych poszukiwań, poznawczych eksperymen-
tów i testów, mających odpowiedzieć na pozornie oczywiste pytania: 
Na czym dokładnie polega „widzenie oczami”? Co można zobaczyć? 
Kiedy coś widać? (por. Magee, Milligan 1995: 8–9).
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Paweł: Pamiętam, że miałem takie dziwne odczucie, kiedy ro-
dzice niby czytali sobie jakieś gazety, a ja patrzyłem na te gaze-
ty i widziałem tylko puste kartki. I pytałem: „Jak ty to czytasz? 
Czy tu jest coś napisane? Gdzie tu jest coś napisane?”. A mama 
mówiła, że ona to widzi i  czyta. Miałem wtedy pięć lat. Żeby 
to zrozumieć, robiłem różne eksperymenty, kiedy mama zno-
wu czytała gazetę. Zasłaniałem kartki, zabierałem, odwracałem. 
I to faktycznie powodowało, że ona nie mogła dalej czytać. Wte-
dy uświadamiałem sobie, że tam było coś takiego, czego ja nie 
mogę doświadczyć. Mama mówiła, że jak pójdę do szkoły, to też 
nauczę się czytać.

Obrazowym przykładem tego rodzaju eksploracji jest historia przy-
wołana przez Walthes (2007: 9), opowiadająca o spotkaniu z sześcio-
letnim niewidomym chłopcem, który podczas ich wspólnej wyciecz-
ki zafascynował się działaniem aparatu fotograficznego: 

On: Ach, wiesz co, szkoda, że nie mogę fotogra fować. Tak bym 
chciał móc fotografować.

Ja: Kto mówi, że nie możesz? Chcesz, spró bujemy? 
On: A jak?
Ja: Popatrz, jak będziesz chciał coś sfoto grafować, to musisz się temu 

przedtem dokładnie przyjrzeć – to znaczy dotknąć – potem weźmiesz 
aparat, zbliżysz się do tej rzeczy i zrobisz zdjęcie. A póź niej, jak już bę-
dzie wywołane, twoja ma ma albo koleżanka opowie ci, co na nim jest.

On: No tak, to powinno się udać; więc najpierw chcę sfotografo-
wać powietrze.

Ja: Słuchaj, tego nie da się zrobić, powietrza nie da się sfotografo-
wać, nie da się go też zobaczyć. Fotografować można tylko to, co moż-
na dotknąć i poczuć.

On: No to sfotografuję wiatr.

Dostrzegłszy autentyczność i  potencjał poznawczej pasji chłopca, 
autorka – ku zdumieniu i  oburzeniu otoczenia – podarowała mu 
aparat fotograficzny. Jak okazało się po niedługim czasie, niespo-
dziewany prezent stał się dla niego przydatnym narzędziem, dzię-
ki któremu mógł ustalać możliwości i ograniczenia zmysłu wzroku:
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Nastąpiło coś, czego nikt z nas się nie spodziewał. Ulrich – tak na-
zywał się ów nie widzący chłopiec – z zachwytem robił zdję cia swoim 
nowym aparatem. Jednocześnie ciągle domagał się odpowiedzi od swo-
ich rodziców. Trzymał aparat tuż koło ściany i pytał:

– Czy jak tu sfotografuję, to będzie widać, co jest po drugiej stronie?
– Nie, przez ścianę nie da się zrobić zdjęcia.
– A tu, co tutaj będzie widać?
– Tu jest okno, przez nie widać ogród.
Gdy stał w drzwiach i słyszał dzieci bujające się na huśtawce za do-

mem, chciał wiedzieć:
– Mogę je teraz sfotografować?
– Nie, tam na rogu stoi beczka z wodą i je zasła nia.
Sytuacje, które rodzicom od dawna wydawały się wy jaśnione, 

stawiał nagle pod znakiem zapytania. Dla czego można patrzeć przez 
okno, a  przez ścianę nie, przecież jedno i  drugie jest równie twarde 
i sztywne? Przez jakie kraty coś się widzi, a przez jakie nie, i jak to jest 
ze słyszeniem i widzeniem? Czy ludzie widzą cy widzą wszystko to, co 
ja słyszę, czy jeszcze więcej? Okazało się na przykład, że Ulrich myślał, 
że gdy jest w swoim pokoju, można go widzieć przez ścia ny i zamknię-
te drzwi (Walthes 2007: 11).

Choć podobne poszukiwania pozwalają osobom niewidomym gro-
madzić konkretne informacje na temat widzenia – jego zakresu, 
uwarunkowań i zastosowań – nie czynią go jednak mniej zagadko-
wym, nie zapewniają im poczucia pewności i zrozumienia. Dotyczy 
to również podstawowych możliwości wynikających z  posiadania 
wzroku, takich jak rozpoznawanie na odległość przedmiotów i  lu-
dzi czy swobodne poruszanie się w nieznanych przestrzeniach1 (por. 
Steinberg 1955: 51; Magee, Milligan 1995: 8; Hall 2009: 97–98).

Barbara: Ja sobie nie wyobrażam widzenia. Mnie to zastanawia, 
że ludzie widzą coś, co jest tak daleko. Moja mama widzi, co się 
dzieje na przystanku, mimo że stoimy na drugim końcu ulicy. 
Jeśli ja tego nie słyszę, to jest dla mnie daleko.

1 Zagadnienia związane z  samodzielnym poruszaniem się w  przestrzeni oma-
wiam dokładnie w czwartej części książki (Rozdział 3. Mobilność i  orientacja 
przestrzenna osób niewidomych). 
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Katarzyna: W ogóle nie rozumiem, że się widzi. Dla mnie to jest 
abstrakcja. Czasami mam wrażenie, że wy robicie nas w konia. 
Jak można iść i kogoś widzieć z drugiej strony ulicy. I widzieć, 
że to on, nawet jeśli się nie odezwie. Jak to jest możliwe? Mam 
z tym problem.

Oprócz umiejętności „wzrokowego przewidywania przyszłości” 
(Czykwin 2008: 107) równie zagadkowe są kwestie związane z poję-
ciem perspektywy, a także możliwością przedstawiania trójwymiaro-
wych przedmiotów w formie dwuwymiarowych obrazów (por. Hel-
ler, Ballesteros 2006: 6; James, James, Humphrey, Goodale 2006):

Katarzyna: Dalej nie rozumiem, jak to jest, że leci w  telewizji 
mecz piłkarski i  tam w  takim małym pudle biega dwudziestu 
dwóch facetów. Widać ich, piłkę, widzów, komentatora. Jak oni 
się tam mieszczą? Jeśli facet ma dwa metry, to ile ma w telewi-
zorze – też dwa czy mniej? […] I w ogóle nie rozumiem tego, że 
można przedstawić trójwymiarowy przedmiot na płaskiej kart-
ce. Jak można narysować na przykład kota? Przyniosę ci kota 
i posadzę na kolanach. I teraz – jak to jest, że ty go namalujesz 
na kartce? Czy ty go namalujesz bez przednich łap? Bez tylnych? 
Który bok mu odkroisz? Ja tego nie chwytam. Masz kartkę i tu 
malujesz głowę, tu nogi, grzbiet i ogon. Ale czemu go rysujesz od 
boku? A co z oczami i nosem?

Dla wielu uczestników badań tajemniczym zjawiskiem pozostaje 
również odbieranie i rozpoznawanie kolorów:

Barbara: Kolory też mnie zastanawiają. Próbuję to zrozumieć, 
ale nie umiem tego opisać. Zdarza się, że zapominam, jaki ko-
lor mają moje ubrania. A  jak ktoś mówi o tak dziwnych kolo-
rach jak na przykład koralowy, to już zupełnie tego z niczym nie 
kojarzę. Nie łączę tego z koralami, bo przecież kolor to co inne-
go niż korale.
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Katarzyna: Proszę bardzo, powiedz mi, co to jest niebieski? Jak 
wygląda kolor niebieski? Tym się zagina wszystkich ludzi. Jak 
wygląda kolor pomarańczowy? Oprócz tego, że kojarzy mi się 
z pomarańczą, której mogę dotknąć. Ale jak on wygląda? Jak po-
wiesz, że jest ciepły, to i tak dalej nic mi nie mówi. Według mnie 
tego nie da się wyjaśnić komuś, kto nie widzi. Ja zadaję podobne 
pytania większości ludzi, których znam, i nikt nie był mi w stanie 
wytłumaczyć żadnego koloru. Mówili mi, że niebieski to taki zim-
ny kolor, tak jak woda. No dobrze, ale jak on wygląda? To jest 
ciągłe grzebanie się w czymś, co jest dla mnie czystą abstrakcją.

Co istotne, mimo swej abstrakcyjności i nieczytelności, to właśnie 
„świat kolorów” wyraźnie pobudza wyobraźnię poszczególnych roz-
mówców, w szczególności kobiet – porusza ich emocje, w nieoczeki-
wany sposób wpływa na wybory i zachowania:

Barbara: Jak byłam małym dzieckiem, to nie cierpiałam rzeczy 
czerwonych. Nienawidziłam tego koloru. I nawet nasz wycho-
wawca, który miał też wykłady dla studentów pedagogiki, po-
dawał mój przykład na zajęciach. Stwierdził, że niby nie można 
oszukiwać niewidomych, ale można by mi powiedzieć, że czer-
wona bluzka jest na przykład niebieska i  ją bym wtedy ubrała. 
Tak naprawdę to nie wiem, dlaczego nie lubiłam tego czerwone-
go. A teraz mi się zmieniło i jest wręcz przeciwnie – lubię mieć 
czerwone rzeczy.

Podstawowym sposobem przełamywania nieprzejrzystości i zawiło-
ści widzialności jest zatem tłumaczenie jej na język własnych od-
czuć i doznań (por. Grzegorzewska 1964: 80–83). Co niezwykle waż-
ne, osoby niewidome częściej próbują zrozumieć zjawiska wizualne 
przez analogię do zmysłu dotyku, nie zaś – jak mogłoby się zda-
wać – zmysłu słuchu, który podobnie jak wzrok pozwala rozpozna-
wać przedmioty znajdujące się w znacznej odległości od podmiotu.

Emilia: Ja sobie nie wyobrażam widzenia. Wiem, że ktoś ma ja-
kiś zmysł, ma oczy, którymi dotyka przedmiotów. Może je do-
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tknąć oczami. Ja czegoś dotykam dłonią, a oni dotykają to ocza-
mi. Ludzie widzący też mogą dotykać jakąś rzecz rękami, ale 
podejrzewam, że nie czują przy tym tego samego, co ja czuję, 
ponieważ wcześniej dotykali ją właśnie oczami i przez to mają 
już jakieś wyobrażenie. Mogą wiedzieć bez dotknięcia rękami, 
czy coś jest gładkie, czy chropowate. Ja tego nie widzę oczami, 
więc odbieram to inaczej przez dotyk. To, że możecie dotknąć 
czegoś oczami, daje wam już jakiś obraz tego przedmiotu, wy-
twarza obraz w głowie2.

Podobne skojarzenia uzmysławiają wagę dotykania, gładzenia, mu-
skania, trzymania, chwytania i obejmowania w kontaktach osób nie-
widomych z ich fizycznym otoczeniem (Majewski 1983: 40–51; Pa-
terson 2006). Równocześnie przywodzi to na myśl intuicje filozofów 
i badaczy percepcji, według których wzrok – jak wszystkie pozostałe 
zmysły – stanowi subtelną formę dotyku, będącego pierwotną, nie-
redukowalną cechą żyjących organizmów, a nawet warunkiem ludz-
kiego myślenia (Howes 2003: 12; Hall 2009: 90; Klekot 2015). Jak pi-
sze na ten temat Juhani Pallasmaa (2015: 110):

Nasz kontakt ze światem zachodzi poprzez skórę za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych części obejmującej nas membrany. Wszystkie 
zmysły, w tym wzrok, są ekstensjami zmysłu dotyku; zmysły są specja-
lizacjami tkanki skórnej, a wszystkie doświadczenia zmysłowe są spo-
sobami dotykania, związanymi tym samym z taktylnością.

„Myślenie dotykiem” czy „myślenie dłońmi” uwidacznia się także 
w sytuacjach, gdy poszczególni rozmówcy próbują wyrazić, w  jaki 
sposób wyobrażają sobie widzialność w kontekście ruchu i pozna-
wania przestrzeni:

2 Innym przykładem ukazującym „dotykowe myślenie” o widzeniu jest sytuacja, 
w której jeden z uczestników badań udawał dla żartów, że czyta gazetę jak „wi-
dzący” – w tym celu przyłożył sobie kartkę bezpośrednio do oczu i przesuwał 
głową od lewej do prawej strony.
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Piotr: Wyobrażam sobie, że jak widzisz i idziesz, to zmienia ci 
się krajobraz przed oczami. Zmienia się to, co mijasz. Nie wy-
obrażam sobie, że świat jest dookoła widoczny. Myślę raczej, 
że on się staje widoczny dopiero wtedy, kiedy się na nim skon-
centruję. Wyobrażam sobie, że jak patrzę na przykład w prawą 
stronę, to widzę mijane rzeczy, ale nie widzę wtedy tego, co jest 
dalej, bo to się pokazuje dopiero po chwili, kiedy się do tego zbli-
żam. Nie wiem, czy ogarnąłbym to wszystko, gdybym widział 
wszystko naraz – tutaj coś bliskiego, tam coś dalekiego, jeszcze 
coś innego z tyłu. Chociaż nie, z tyłu bym nie widział. Ale moż-
na przecież widzieć coś kątem oka. Dla mnie to by było zupeł-
ne przeciążenie mózgu i brak możliwości skupienia się na czym-
kolwiek. Skoro widzisz wszystko, to na czym masz się skupić?

Podobne skojarzenia można odnieść wprost do sekwencyjnego cha-
rakteru poznania dotykowego, które – jak pisze Majewski (1983: 44) – 
„ujmuje kolejno poszczególne cechy percypowanego przedmiotu. 
W  ten sposób wiedza o przedmiocie stopniowo narasta, a nie jest 
przekazywana jednocześnie, jak to ma miejsce w przypadku percep-
cji wzrokowej” (por. Hollins 1989: 57–58). W związku z tym „widze-
nie wszystkiego naraz” jest kojarzone przez rozmówców z niemoż-
liwym do opanowania natłokiem wrażeń wizualnych, a tym samym 
uznane za niepojęte i nieprzekładalne na własne sposoby doświad-
czania świata. Poczucie tej niekompatybilności ujawniło się między 
innymi w  wyznaniu Pawła, wypowiedzianym podczas integracyj-
nych regat żeglarskich:

Paweł: Ja rozumiem teoretycznie, co wy mówicie o tych punk-
tach orientacyjnych przy wchodzeniu do portu albo kiedy obie-
ramy kurs na jakąś wyspę. Ale pojąłbym to do końca, gdyby ręce 
wydłużyły mi się na 20 metrów i mógłbym to wszystko dotknąć.

Co znamienne, pokrewną wypowiedź przytacza Denis Diderot (2003: 
177–178) w słynnym Liście o ślepcach dla użytku tych, co widzą:
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Ktoś z nas zagadnął ślepego, czy byłby zadowolony z posiadania wzro-
ku. „Gdyby nie powodowała mną ciekawość, wolałbym raczej posia-
dać dłuższe ręce; wydaje mi się, że pouczyłyby mnie one doskonalej 
o tym, co dzieje się na księżycu, niż wasze oczy i teleskopy; a poza tym 
raczej oczy przestają widzieć, niż ręce tracą zdolność dotyku. Lepiej 
byłoby więc udoskonalić organ, który posiadam, niż obdarzyć mnie 
brakującym”.

Jak wynika z zebranych materiałów, podobne podejście jest podzie-
lane przez część uczestników badań, którzy – mając świadomość ko-
rzyści płynących ze zdolności widzenia – nie traktują swego stanu 
w kategoriach braku czy zubożenia. Zarazem – ku niedowierzaniu 
„widzących” – nie odczuwają oni nieustannego pragnienia, by od-
zyskać wzrok i „przejrzeć na oczy”. Zamiast tego wolą poprzestać na 
własnych sposobach poznawania i opisywania rzeczywistości – wy-
pracowanych, sprawdzonych w praktyce, zapewniających poczucie 
kontroli.

Emilia: Mam świadomość, że wzrok ma kluczowe znaczenie dla 
większości ludzi. Niektórzy potrafią powiedzieć, że lepiej mieć 
raka niż nie widzieć. Może to dlatego, że patrzenie jest łatwe, 
ułatwia życie. Widzi się od razu. Przy różnych okazjach ludzie 
mówią mi: „Ja widzę” i to jest coś, co ma mi wszystko wyjaśnić. 
I co z tego, że widzisz? Skąd ja mam wiedzieć, co i jak widzisz? 
Czasami na wszelki wypadek wolę tłumaczyć różne rzeczy tak, 
jakby wszyscy byli niewidomi. Na przykład kiedy tłumaczę dro-
gę do mojego akademika, to nigdy nie mówię: „Wysiądziesz na 
przystanku i  zobaczysz wielki napis PIAST na szarym, dużym 
budynku”. Bo przecież nie wiem, od kiedy ten napis będzie wi-
doczny. Nie mam pojęcia, jak go widać. Dlatego mówię, że obok 
przystanku jest słup ogłoszeniowy, który na pewno widać z ta-
kiej odległości, a za nim trzeba skręcić w prawo. I dla mnie to jest 
bardziej adekwatne.

Grzegorz: Nie chciałbym teraz odzyskać wzrok. Chciałbym cza-
sami coś sprawdzić, ale tak na zasadzie włącznika i wyłącznika 
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widzenia. Sprawdzałbym, jak coś wygląda po widzącemu, a po-
tem wracałbym do normalnego stanu.

Dodatkowo poszczególni rozmówcy wyobrażają sobie hipotetyczną 
sytuację odzyskania wzroku jako bardzo ryzykowną, grożącą utra-
tą pewności i bezpieczeństwa, oznaczającą wejście w  świat chaosu 
i niezrozumiałych wrażeń. Co istotne, podobne skojarzenia są zbież-
ne z opisanymi przypadkami rzeczywistego odzyskania wzroku, któ-
re prowadziły do poznawczych i psychicznych zaburzeń, trudności 
i niepewności „uleczonych” pacjentów (Sacks 1999: 142–193; Pater-
son 2007: 33–34; de Rosa 2011).

Piotr: Nie wiem, czy chciałbym ogólnie widzieć. Chciałbym je-
dynie zobaczyć kilku ludzi, kilka miejsc, które mi utkwiły w pa-
mięci. To bym chciał zobaczyć. Ale ogólnie nie wiem, czy chciał-
bym widzieć cały czas, bo to wywróciłoby mi życie do góry 
nogami. Musiałbym się wszystkiego od nowa uczyć. Także rze-
czywiście nie wiem, czy chciałbym widzieć.

Aleksandra: Ja nie potrzebuję wyrabiać sobie zdania na temat 
widzenia. Nie mam takiej potrzeby. Czasami ludzie mnie pyta-
ją, czy chciałabym widzieć. I wiesz, że ja nie potrafię jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to pytanie. Głupio mi powiedzieć, że nie, 
bo pewnie pomyśleliby sobie, że jestem jakąś głupią babą, która 
nie wie, o czym mówi. A z drugiej strony wydaje mi się, że gdy-
bym teraz w jakiś cudowny sposób odzyskała wzrok, tobym tego 
nie ogarnęła, byłabym w absolutnym szoku. Nie byłabym w sta-
nie normalnie funkcjonować. Boję się, że może bym nawet zwa-
riowała od tego.

Podsumowując powyższe przykłady, abstrakcyjność i nieczytelność 
widzialności może wywoływać w osobach niewidomych jednoczes- 
ną fascynację i  rezygnację, pragnienie zgłębienia tajemnicy „naj-
ważniejszego” zmysłu i  potrzebę poprzestania na własnych sposo-
bach poznawania rzeczywistości, zapewniających poczucie kontroli 
i względnej samodzielności. Jednocześnie, mimo świadomości ko-
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rzyści i  przewagi „widzących”, część rozmówców nie wyraża jed-
noznacznej chęci odzyskania wzroku; w  pewnym stopniu wyni-
ka to z właściwego im rozumienia widzialności w kategorii natłoku 
i chaosu wrażeń, które w ostateczności prowadzą do dekoncentracji 
i osłabienia pozostałych zmysłów.

2.2. Język „widzących”

Jak wyraziłem to w poprzedniej części pracy, nauka języka „znaczą-
cych innych” – a  szerzej: własnej społeczności – jest jednocześnie 
istotnym środkiem i celem procesu socjalizacji oraz jednym z wa-
runków życia we wspólnym, realnym świecie (por. Sapir 2003b: 81; 
Godlewski 2008: 82–83). O ile jednak ogólna umiejętność mówie-
nia stanowi podstawę ludzkiego odnajdywania się w  rzeczywisto-
ści, o tyle przyswojenie konkretnego języka wyznacza kierunek i za-
kres tych poszukiwań, pozwala ująć świat za pomocą ograniczonych, 
choć elastycznych form wyrazu, wpisać jednostkowe przeżycia we 
wspólne i zrozumiałe dla innych kategorie (Berger, Luckmann 2010: 
57). Jak pisze na ten temat Benjamin Lee Whorf (2002: 177), „widzi-
my, słyszymy i w ogóle doświadczamy tak, a nie inaczej, ponieważ 
nawyki językowe naszej społeczności predysponują nas do określo-
nych wyborów interpretacyjnych”. Inaczej rzecz biorąc, nauka dane-
go języka oznacza przyjęcie określonej perspektywy, która wpływa 
na myślenie, odczuwanie i  działanie ludzkich podmiotów, otwie-
rając, a  zarazem ograniczając ich percepcyjne i  twórcze możliwo-
ści (Wierzbicka 2007: 15–71; Gurczyńska-Sady 2013: 108; Rydlew-
ski 2016: 181).

Powyższe uwagi odnoszą się również do socjalizacji osób niewi-
domych – w tym jednak przypadku proces ten ma dodatkowe zna-
czenia. Po pierwsze, to właśnie stopniowe przyswajanie języka danej 
grupy uświadamia im własne „wybrakowanie” wobec „widzących”, 
których wypowiedzi dotyczą często wizualnych wrażeń, informacji 
czy umiejętności. Po drugie, brak możliwości wzrokowego pozna-
wania ludzi, przedmiotów i zjawisk – a przez to także naśladowania 
wielu zachowań – wzmaga potrzebę językowego uzupełniania wie-
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dzy o  tych elementach świata, które są oczywiste dla „widzących”, 
lecz niedostępne własnemu bezpośredniemu poznaniu (Majewski 
1983: 39).

To zatem przede wszystkim mówienie językiem „widzących” 
pozwala osobom niewidomym orientować się w świecie „widzą-
cych”, zdobywać wiedzę na temat panujących w  nim zasad, praw 
i  obowiązków, słowem: zgłębiać tajemnicę widzialności (Kleege 
2005: 184–185). Tak ukierunkowana nauka przebiega na dwóch po-
ziomach. Po pierwsze, osoby niewidome otrzymują bezpośrednie 
i  celowe wskazówki dotyczące ogólnego działania zmysłu wzroku, 
a  także poszczególnych zjawisk wizualnych. W tym wypadku źró-
dłem informacji są najczęściej ludzie z  ich najbliższego otoczenia, 
którzy próbują wyjaśnić, co to znaczy „widzieć”, odpowiadają na 
nurtujące pytania, zmniejszają poczucie poznawczego zagubienia, 
zaszczepiają przyjęte normy i zachowania w sferze wyglądu czy wi-
zerunku3 (por. Koster-Hale, Bedny, Saxe 2014: 75).

Po drugie, wiedza na temat znaczeń i wartości przypisanych wi-
dzeniu jest zawarta w samym języku, który stanowi odzwierciedle-
nie współdzielonego sensorium, a szerzej – na co wskazuje Wojciech 
Burszta (1998: 67) – „myślowego, konstrukcyjnego schematu danej 
kultury” (por. Sendyka 2011). W tym przypadku kluczowe okazu-
je się uważne słuchanie wypowiedzi „widzących”, rejestrowanie sy-
tuacji, w których pojawiają się zdania związane z oglądaniem, wy-
glądem, oczami, światłem czy kolorem, chwytanie sensu wizualnych 
wyrażeń w odniesieniu do sposobów ich użycia (Landau, Gleitman 
1985: 97, 171; Magee, Milligan 1995: 9; por. Wittgenstein 2011: 157).

Żmudność tego zadania wynika w znacznej mierze z  wielości 
i różnorodności wizualnych skojarzeń i metafor, charakterystycz-
nych nie tylko dla języka polskiego czy angielskiego, ale i dla innych 
języków europejskich (por. Denesi 1990; Libera 2002: 41–47; Fron-
tisi-Ducroux 2005; Cazzato, Lardinois 2016; Zaremba 2016: 12–15). 
Obrazowo prezentuje to Martin Jay (1993: 1):

3 Kwestie związane z wyglądem i wizerunkiem podejmuję w następnym rozdzia-
le tej części książki (Rozdział 3. Posługiwanie się widzialnym ciałem). 
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Wystarczy rzucić szybkie spojrzenie na język, którego używamy każde-
go dnia, aby przekonać się o wszechobecności wizualnych metafor. Jeśli 
aktywnie zogniskujemy na nich uwagę, czujnie utrzymując wzrok za-
równo na tych, które tkwią głęboko, jak również na tych, które znajdują 
się na powierzchni, możemy osiągnąć wyraźny wgląd w złożone, wza-
jemne odzwierciedlenia percepcji i języka. Zależnie, rzecz jasna, od na-
szych poglądów czy punktu widzenia, dominacja tego typu metafor bę-
dzie traktowana jako przeszkoda bądź jako pomoc dla naszej wiedzy na 
temat rzeczywistości. Tak czy inaczej, twierdzenie, że przeoczenie ich 
wartości może oznaczać dla nas utratę zdolności oglądu zewnętrznego 
świata oraz wglądu w świat wewnętrzny, nie jest jedynie czczą speku-
lacją lub rojeniem wyobraźni. Nasze widoki na ucieczkę spod ich nie-
woli, jeśli w ogóle można przewidzieć taką szansę, są bardzo niewyraź-
ne. Zamiast drobiazgowego przeglądu tych metafor, których spektrum 
jest zdecydowanie zbyt szerokie dla uproszczonych oględzin, powyż-
szy akapit powinien wskazać na nieuchronność modalności wizualnej, 
przynajmniej w naszych językowych praktykach.

Co istotne, przyjęta hierarchia zmysłów ujawnia się nie tylko w bo-
gactwie podobnych wyrażeń, ale także w  niedoborze potocznych 
metafor i  sformułowań, które pozwalałyby na równie szczegółowy 
opis doświadczeń dotykowych, słuchowych czy węchowych (Grze-
gorzewska 1964: 89; Kaziów 1968: 79; Krajewski 2003: 249–253).

Emilia: Czasami mam jakieś doświadczenia, ale nie umiem 
ich wyrazić, bo brakuje mi języka. To często dotyczy zapachów. 
Może nikt nie miał potrzeby wymyślania takich słów, bo być 
może mało kto wizualizuje sobie zapach, kiedy słyszy czyjś głos. 
Czasami rzeczywiście brakuje mi tych słów. Można na przykład 
coś komuś unaocznić, ale nie można unausznić. Nie ma takiego 
słowa, a szkoda, bo wiele rzeczy można by unausznić.

Jak jednak dowodzą prowadzone rozmowy i  obserwacje, poznane 
przeze mnie osoby niewidome nie przejawiają wyraźnej potrzeby 
tworzenia i używania słów, które pozwalałyby im omijać wizualne 
konwencje językowe czy też precyzyjniej wyrażać własne odczucia 
i doznania. W trakcie badań spotkałem się jedynie z kilkoma inwen-
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cjami w  tym zakresie, będącymi przeważnie modyfikacjami zasta-
nych określeń: „obrajlowić” – dokładnie zbadać dotykiem; „rzucić 
na coś uchem”; „zaniewidzieć” – stracić wzrok; „szata dźwiękowa” 
zamiast „szata graficzna” programu komputerowego. Co ważne, po-
dobnie jak określenia typu: „ślepaki”, „krety” „nietoperze”, „blindy”, 
„słabowidze” czy „widzaki”, mają one w większości charakter slan-
gowy i jako takie są używane przede wszystkim w zaufanym gronie 
osób niewidomych i „zorientowanych widzących”.

Brak potrzeby tworzenia nowych słów lub stosowania istnieją-
cych, lecz niepopularnych zamienników ujawnia dwie zasadnicze 
kwestie. Po pierwsze, osoby niewidome wrastają w obowiązujący 
język w takim samym stopniu jak widzący członkowie danej wspól-
noty, przez co traktują go jako oczywisty i adekwatny sposób wyra-
żania siebie i określania świata.

Sandra: Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się tych słów, bo one są 
tak bardzo zagnieżdżone w  słownictwie i  w  potocznej mowie. 
Właściwie dlaczego mielibyśmy się ich pozbyć? Przecież „do zo-
baczenia” brzmi fajnie. Dla mnie to nie jest obcy język.

Patryk: Jeśli człowiek od urodzenia wychowuje się w takim języ-
ku, w którym mówi się „zobacz”, „widziałeś”, to staje się tak natu-
ralne, jak słowa typu „poniedziałek” czy „obiad”. Ja też oglądam 
filmy, mimo że ich słucham. Dla mnie to jest równoznaczne.

Po drugie – co podkreślają niektórzy rozmówcy – używanie języka 
„widzących” wiąże się z pragnieniem „normalności” i akceptacji 
ze strony „pełnosprawnej” większości. W praktyce nie oznacza to 
jednak, że osoby niewidome stosują wizualnie nacechowane okreś- 
lenia w instrumentalny i zaplanowany sposób, sprowadzając je do 
roli narzędzia w walce o uznanie i inkluzję. Chodzi raczej o świa-
domość społecznych uwarunkowań i  oddziaływań języka, który 
z jednej strony przypomina im o własnej odmienności czy nieprzy-
stawalności, z drugiej zaś daje możliwość jej przełamania lub zre-
dukowania.
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Katarzyna: Używanie słów związanych z widzeniem to jest na-
wyk. Mówię tak, bo wszyscy tak mówią. Czy mam mówić, że ob-
macałam cztery pary spodni w sklepie i żadne mi nie pasowały? 
Dlaczego nie mogę powiedzieć, że je obejrzałam? To przecież le-
piej brzmi. A czy ty chciałbyś się wyróżniać, gdybyś nie widział, 
a wszyscy dokoła ciebie mówiliby w ten sposób? Czy chciałbyś 
być inny i mówić, że słyszałeś w telewizji fajny film? Dla nas to 
brzmi inaczej, a my nie chcemy aż tak bardzo się wyróżniać. My 
chcemy być tacy jak inni.

Aleksandra: My nie chcemy być izolowani także w tym aspekcie 
językowym. Nie chcemy, żeby mówiono, że to jest nasz dotyko-
wy i słuchowy świat, a to jest wasz świat widzenia. My przez ten 
język czujemy się też bardziej w tym waszym świecie. Już przez 
to, że nie widzimy, jesteśmy wyłączeni z części poznania świata, 
i nie chcemy być dodatkowo wyłączeni poprzez język.

Aby jednak osoby niewidome od urodzenia lub wczesnego dzieciń-
stwa mogły swobodnie i  skutecznie stosować tego rodzaju zwroty 
językowe, muszą nauczyć się rozróżniać i dobierać ich treść w za-
leżności od kontekstu użycia. Z  jednej strony wymaga to od nich 
opanowania „poprawnych” znaczeń, jakie wizualnym składnikom 
świata przypisują „widzący”, a także znajomości relacji i zależności 
między poszczególnymi pojęciami. Jak pisze o  tym Diderot (2003: 
173–174):

Nasz ślepy mówi często o lustrze. […] Naturalnie, że nie wie, co znaczy 
słowo „lustro”. A jednak nie postawi on zwierciadła pod światło. Wypo-
wiada się równie rozsądnie jak my o zaletach i brakach organu, które-
go jest pozbawiony; jeśli zaś nie wiąże żadnych pojęć z wypowiadany-
mi terminami, ma przynajmniej tę wyższość nad innymi ludźmi, że nie 
używa ich nigdy nie w porę. Rozprawia tak dobrze i słusznie o tylu rze-
czach, które są mu zupełnie nieznane.

Tego rodzaju mapowanie widzialności sprawdza się szczególnie 
w odniesieniu do dziedziny barw i kolorów, których czysto wizual-
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ny charakter nie przeszkadza osobom niewidomym w odpowiednim 
kojarzeniu konkretnych przedmiotów i zjawisk z właściwymi im ko-
lorami (na przykład bezchmurne niebo, krew, trawa, cytryna), po-
rządkowaniu ich według jasności czy też rozumieniu ich symbolicz-
nych zastosowań (Landau, Gleitman 1985: 157–173):

Renata: Weźmy na przykład całą oprawę kolorystyczną, która 
do wielu niewidomych jednak przemawia, a którą w rzeczywi-
stości mamy i będziemy mieć zapożyczoną od innych. To, że na 
poziomie podstawowym potrafimy się w  tym jakoś odnaleźć, 
jest sprawą czysto teoretyczną i sporo w tym intuicji oraz zapa-
miętanych zestawień. Sama nigdy nie widziałam koloru, ale wie-
lobarwne teksty chłonę jak gąbka i wiele z nich dosyć prawidło-
wo we mnie zapada.

Z drugiej strony osoby niewidome mogą przyswoić – czy dosłow-
niej: uczynić swoimi – wizualne zwroty i  skojarzenia jedynie wte-
dy, gdy zdołają powiązać ich znaczenia z  własnymi doświadcze-
niami i  metodami poznawania świata. Jak okazuje się w  praktyce, 
zadanie to nie sprawia im większych trudności, ponieważ wiele po-
dobnych wyrażeń ma wieloznaczny lub metaforyczny charakter, co 
umożliwia czy nawet prowokuje ich stosowanie w pozawizualnych 
kontekstach (Gallup, Cameron 1992; Pérez-Pereira 2006: 358). Z tej 
przyczyny uczestnicy badań nie mają problemów z  rozumieniem 
i używaniem sformułowań, które dotyczą jasności i ciemności, kolo-
rów i bezbarwności, patrzenia i przeoczenia, a także zwrotów typu: 
„jestem tak zmęczona, że nie widzę na oczy”, „przejrzałem na oczy 
po ostatniej rozmowie”, „rzuciło mi się to w oczy”.

Umiejętność stosowania podobnych wyrażeń – czy inaczej: wy-
bierania z  ich pola semantycznego znaczeń użytecznych w  danej 
sytuacji – jest szczególnie przydatna w  odniesieniu do najbardziej 
powszechnych słów odnoszących się do dziedziny wzroku. Cho-
dzi mianowicie o  takie wyrazy, jak: „widzieć”, „patrzeć”, „oglą-
dać”, które w zależności od kontekstu oznaczają również: „postrze-
gać”, „poznawać”, „rozumieć”, „mieć świadomość”, „zwrócić uwagę”, 
„mieć kontakt”, „spotkać się” (Leung, Hollins 1989: 148–149). Jak 
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dowodzą prowadzone obserwacje i  rozmowy, uczestnicy badań 
świadomie korzystają z wieloznaczności tych określeń, co z  jednej 
strony pozwala im na sprawną komunikację z „widzącymi”, z dru-
giej zaś stanowi skuteczną taktykę oporu wobec wizualnej dominacji 
(por. de Certeau 2008: 31; Machtyl 2016: 160–161).

Sandra: Mówienie o oglądaniu i o widzeniu tylko w odniesie-
niu do jednego narządu, czyli do wzroku, jest zbytnim spłaszcze-
niem. Te słowa wywodzą się ze wzroku, ale znaczą też coś inne-
go, mają szerszy kontekst. Więc to byłoby pozbywanie mnie tego 
dodatkowego sensu.

Patryk: Przecież ja też oglądam jakiś przedmiot w  rękach. To 
byłoby nienaturalne, gdyby powiedzieć, że go obmacuję albo do-
tykam. Dotykanie czegoś nie oznacza oglądania, bo dotykanie to 
raczej jeden ruch, a nie bardziej szczegółowa analiza.

Co istotne, zgodnie z wynikami badań Barbary Landau i Lili Gleit- 
man (1985: 54–82) zdolność rozróżniania znaczeń czasowników 
„widzieć” i „patrzeć” jest właściwa już kilkuletnim dzieciom niewi-
domym, które inaczej pojmują i stosują te słowa w odniesieniu do 
poznawczych zdolności „widzących”, inaczej zaś gdy określają za ich 
pomocą własne formy aktywności. Tym samym – jak podsumowu-
ją autorki – zarówno dzieci widzące, jak i niewidome rozumieją „pa-
trzenie” jako „badanie przedmiotów za pomocą najważniejszego 
zmysłu”; jednocześnie dzieci niewidome mają świadomość, że „wi-
dzenie i patrzenie oczami” jest ważniejsze dla „widzących” i ozna-
cza co innego niż „widzenie i patrzenie dłońmi”4 (por. Magee, Mil-
ligan 1995: 11).

4 W zanotowanych przeze mnie wypowiedziach osób niewidomych pojawiają się 
także takie zwroty, jak „widzieć wzrokowo” czy „zobaczyć po widzącemu” (por. 
Boguszewska 1948: 30–31; Zajączkowska 2005: 49). Co warto dodać, w  kilku 
przypadkach uczestnicy badań używali też kategorii „widzenia” w odniesieniu 
do aktywności słuchowej: „Mało widziałem ją na tym spotkaniu, bo prawie nic 
nie mówiła”.
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O ile zatem osoby niewidzące z reguły nie mają problemu ze sto-
sowaniem określeń, które odnoszą się do widzialności czy zmysłu 
wzroku, o tyle jednak podobne praktyki językowe nierzadko budzą 
wątpliwość czy nawet opór „widzących”. Dotyczy to także części 
tyflologów, zdaniem których rozwój dzieci niewidomych jest zagro-
żony przez tak zwany werbalizm, czyli nieadekwatne używanie pojęć 
związanych z  widzeniem, wypowiadanie „pustych słów”, bezmyśl-
ne „papugowanie” niezrozumiałych zwrotów, prowadzące w  osta-
teczności do trwałych błędów poznawczych i  komunikacyjnych 
(por. Majewski 1983: 39; Dunlea 1989: 15; Warren 1994: 139–142). 
W skrajnych przypadkach powyższa koncepcja stawała się podsta-
wą praktycznych zaleceń specjalistów, według których rodzice i wy-
chowawcy dzieci niewidomych powinni unikać w ich obecności tego 
typu wyrazów i sformułowań (Landau, Gleitman 1985: VIII–IX; War-
ren 1994: 139).

Jak jednak dowodzą zebrane materiały, a  także wyniki innych 
badań na ten temat (Landau, Gleitman 1985; Pérez-Pereira 2006; 
Koster-Hale, Bedny, Saxe 2014), teoria „werbalizmu” jest raczej wy-
razem pewnych założeń dotyczących natury i funkcji języka niż cel-
nym opisem poznawczych i  językowych zdolności osób niewido-
mych. Po pierwsze, słowa i  zwroty odnoszące się do widzialności 
nie sprowadzają się do jednego, „prawdziwego” i ściśle wizualnego 
znaczenia, lecz z reguły mają wieloznaczny i metaforyczny charak-
ter, zaś ich konkretny sens zależy od kontekstu wypowiedzi. Po dru-
gie, brak empirycznego dostępu do wybranych znaczeń tego typu 
wyrażeń nie oznacza, że osoby niewidome z  konieczności stosują 
je w bezsensowny czy nierozumny sposób. Po trzecie wreszcie, je-
śli poszczególni ludzie mogliby mówić jedynie o  rzeczach i  zjawi-
skach, z którymi mają lub mieli bezpośredni zmysłowy kontakt, ich 
słownik straciłby większość swej zawartości. Jak bowiem wskazują 
Berger i  Luckmann (2010: 55), zasadniczą własność języka stano-
wi dokładnie to, że „mogę mówić o niezliczonej ilości spraw, które 
w kontaktach bezpośrednich w ogóle nie występują, łącznie z taki-
mi, których nigdy osobiście nie doświadczyłem ani nie doświadczę”.

Co jednak ważniejsze w kontekście codziennego życia uczest-
ników badań, przekonanie o nieadekwatności czy niestosowalno-
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ści wizualnych zwrotów w  kontaktach z  osobami niewidomymi 
podziela także znaczna część „normalsów” – zarówno nieznajo-
mych czy niemających styczności z tym środowiskiem, jak i osób 
z bliższego otoczenia. W sytuacji rozmowy założenie to ujawnia się 
pod postacią niepewności i skrępowania „widzących”, którzy albo 
starają się za wszelką cenę unikać wizualnych sformułowań i odnie-
sień, albo karkołomnie zastępują je słuchowymi czy taktylnymi od-
powiednikami.

Aleksandra: Niektórzy mają takie dylematy podczas kontak-
tów prywatnych, czy do mnie można powiedzieć „do widzenia”. 
Albo ktoś mówił „zobacz”, a potem się peszył, przepraszał mnie 
i poprawiał się na „dotknij”. To chyba wynika z takiej nadmier-
nej poprawności politycznej. Ludziom się to wydaje paradok-
sem, że można mówić do niewidomego „zobacz”. Może myślą, 
że ktoś z nas poczuje się przez to urażony.

Patryk: Ludzie na początku nie wiedzą nawet, jak się do nas od-
zywać. Nie wiedzą, na ile jesteśmy normalni. Mamy taką znajo-
mą, z którą znamy się od kilku lat. Ostatnio ona powiedziała coś, 
co mnie zaszokowało, choć spotykałem się z  tym wcześniej, ale 
nie myślałem o tym głębiej: „Czy ja mam wam powiedzieć »do zo-
baczenia«, skoro się przecież nie zobaczymy? Albo zapytać, czy 
oglądaliście film w  telewizji, kiedy wy przecież nie możecie go 
obejrzeć?”. Okazało się, że ona zawsze miała takie dylematy. Do 
tej pory ciągle się zastanawiała, jak do nas pisać, żeby unikać ta-
kich słów. Myślę, że ludzie często mają problemy z takimi drobiaz- 
gami, nie wiedzą, czy nas czymś nie urażą, a szczególnie ci, któ-
rzy nigdy nie mieli kontaktu z niewidomymi. Bo co mamy mówić: 
„do pomacania się”? [śmiech] Przecież nigdy nie macasz się od 
razu z ludźmi, których spotykasz. Albo „do usłyszenia”? Usłyszeć 
można się przecież przez telefon. To są dla mnie normalne słowa.

Jak wskazuje Goffman (2005: 51), wzrost językowej samokontroli 
jest częstą reakcją „normalsów” podczas bezpośrednich kontaktów 
z „napiętnowanymi”, niezależnie od tego, jaka cecha wywołuje spo-
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łeczną nieprzystawalność tych ostatnich. Bez względu na kontekst 
rozmowy, podobne zachowania prowadzą zazwyczaj do obustron-
nego zakłopotania, a w konsekwencji nieuchronnie zakłócają „nor-
malny” przebieg interakcji (Goffman 2012: 97–113).

Sandra: Najważniejsze jest to, żeby nie komplikować sobie ży-
cia. Po co jakiś człowiek ma się zastanawiać, czy ma do mnie po-
wiedzieć „zobacz”, czy coś innego? Już nawet nie chodzi o to, że 
ja jestem inna i się wyróżniam. Ale on musiałby cały czas się za-
stanawiać, ciągle o tym myśleć. I przez to nie mógłby zachowy-
wać się naturalnie. To jest dla mnie bez sensu, bo takie podejście 
od razu spłyca relację. 

Tym samym – wbrew empatii i szlachetnym intencjom „widzących” 
unikających zranienia czy obrażenia rozmówcy – niechybnym efek-
tem tych działań jest podkreślenie odmienności osób niewidomych, 
sprowadzenie ich do roli „niepełnosprawnych”, ustanowienie mil-
czącego, lecz czytelnego dystansu. Stąd też dla większości uczestni-
ków badań jednym z dowodów otwartości i partnerskiego nastawie-
nia jest właśnie używanie w kontaktach z nimi „normalnego”, nie zaś 
specjalnie „odwizualnionego” języka.

Joanna: Jeżeli ty powiesz do mnie: „Asia, zobacz sobie rzeźbę”, 
to ja wiem, że jest między nami w porządku. Kiedyś, jak byłam 
mała, ktoś w rodzinie powiedział do mnie: „Chodź, Asiu, coś so-
bie pomacasz”. Odpowiedziałam, żeby tak do mnie nie mówić, 
bo nie ma takiej potrzeby. Pamiętam też sytuację, gdy wchodząc 
kiedyś do klasy, w której grał telewizor, zapytałam nauczyciela, 
co będziemy oglądać. Moja widząca koleżanka obruszyła się na 
to, stwierdzając: „Ty nie będziesz oglądać, ty będziesz słuchać”. 
Czy to ma znaczenie, jak będę to robić?!

Podsumowując powyższe wątki: język stosowany przez członków 
danej wspólnoty stanowi odbicie przyjętego i  odtwarzanego przez 
nich porządku rzeczywistości, w tym określonej hierarchii zmysłów, 
która w przypadku ogólnie pojętej kultury zachodniej zakłada nad-
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rzędną wartość wzroku oraz jego istotną rolę dla ludzkiej percepcji 
i aktywności. Jednym z dowodów tego „zapatrzenia” jest różnorod-
ność i powszechność słów, porównań i przenośni, które wywodzą się 
z dziedziny widzialności, a także łączą zdolność widzenia ze świado-
mością, z rozumem i wiedzą. W tym kontekście język, którym po-
sługują się osoby niewidome, nie tylko pozwala im porządkować 
rzeczywistość czy komunikować się z innymi ludźmi, ale też staje się 
dla nich przewodnikiem po świecie „widzących”, uzmysławiającym 
jego złożoność i panujące w nim zasady. Aby swobodnie poruszać 
się w tak wyznaczonych ramach, uczestnicy badań muszą z  jednej 
strony opanować wizualne znaczenia poszczególnych pojęć i zwro-
tów językowych, z drugiej zaś odnieść je do własnych doświadczeń 
i zdolności percepcyjnych, potraktować jako oczywiste i adekwatne 
środki wyrazu, umiejętnie korzystać z ich wieloznacznego i metafo-
rycznego charakteru. Co istotne, o ile przyswajanie i stosowanie tych 
określeń jest „naturalnym” elementem ich socjalizacji i codziennego 
życia, o tyle podobne praktyki językowe rodzą wątpliwość części wi-
dzących, którzy unikają tego rodzaju sformułowań w towarzystwie 
osób niewidomych, a tym samym zakłócają „normalny” przebieg in-
terakcji i podkreślają „nienormalność” swych rozmówców.

2.3. Język obrazów

Choć warto zachować ostrożność wobec oczywistości twierdzenia, 
zgodnie z  którym współczesna cywilizacja zachodnia została zdo-
minowana przez przedstawienia, media i aktywności o charakterze 
wizualnym (Mitchell 2013: 372; Olechnicki 2013), trudno zaprze-
czyć istotnej roli, jaką w  codziennym życiu jej przedstawicieli od-
grywa odbieranie, tworzenie i przetwarzanie różnorakich obrazów, 
widowisk i wizerunków (Robins 1996; Frosh 2003; Stocchetti, Kuk-
konen 2011). Z uwagi na zawężone ramy podrozdziału ograniczę się 
do wskazania trzech wymiarów tego złożonego zjawiska.

Po pierwsze, bez względu na czas, przestrzeń i  warunki życia 
ludzkich społeczności, wizualne przedstawienia „od zawsze” zajmo-
wały szczególne miejsce w ich codziennym i odświętnym funkcjo-
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nowaniu (por. Leakey 2012; Porębski 2012; Preziosi 2012). Wiąże 
się to z wieloznacznym i fascynującym charakterem obrazów, które 
są zarazem materialne i symboliczne, aktualne i odnoszące do prze-
szłości lub przyszłości, dokumentujące i kreujące, martwe i ożywa-
jące, bezsilne i wszechwładne, nieme i pełne wyrazu, ludzkie i poza-
ziemskie. Zgodnie ze słowami Mitchella (2013: 134):

Obrazy są zdolne do wprowadzania nowych wartości do świata, a tym 
samym do zagrażania wartościom dotychczasowym. Na dobre i na złe, 
ludzie ustanawiają swoją zbiorową, historyczną tożsamość, wytwarza-
jąc wokół siebie drugą naturę złożoną z obrazów, które nie ogranicza-
ją się do oddawania wartości, jakie miały zawierać zgodnie z intencją 
ich twórców, lecz wydają z  siebie nowe formy wartości kształtowane 
w zbiorowej, politycznej nieświadomości ich widzów. Jako przedmioty 
posiadające wartość dodatkową, przedmioty jednoczesnego przeszaco-
wania i niedoszacowania, znajdują się w punkcie przecięcia najważniej-
szych konfliktów społecznych. Są fantazmatycznymi, niematerialnymi 
bytami, które, gdy pojawią się w  świecie, zdają się posiadać spraw-
czość, aurę, „własny rozum”, stanowiące projekcje zbiorowego pragnie-
nia […].

Po drugie, ważnym rysem współczesności jest niespotykana wcześ- 
niej wielość ludzkich wytworów, które służą przede wszystkim do 
oglądania, przyciągania spojrzeń, skupiania na sobie wzroku, wła-
dania uwagą widzów. Jak pisze na ten temat Pallasmaa (2011: 5), 
„dominacja wzroku i przemożnej wyobraźni na niej opartej nigdy 
wcześniej nie była mocniejsza niż w  obecnej epoce technologicz-
nie rozszerzonego oka i produkowanych na skalę przemysłową wi-
zualnych wyobrażeń, zalewającego nas »nieprzerwanego strumienia 
obrazów«”. „Obrazkową” intensyfikację widać wyraźnie na przykła-
dzie popularności i globalności internetu, będącego obecnie głów-
nym źródłem informacji i rozrywki, a także przestrzenią komunika-
cji, usług i handlu. Dowodzą tego dane przytaczane przez Mirzoeffa 
(2016: 20):

Jedną z  najważniejszych praktyk związanych z  globalną siecią jest 
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tworzenie, wysyłanie i oglądanie wszelkiego rodzaju obrazów – od fo-
tografii po wideo, komiks, sztukę i animację. Liczby są oszałamiające: 
w ciągu każdej minuty w serwisie YouTube zamieszczanych jest 100 go-
dzin nagrań wideo. Na stronie tej każdego miesiąca zostaje obejrzane 
sześć miliardów godzin nagrań, godzina przypada zatem na każdego 
mieszkańca Ziemi […]. W ciągu dwóch minut sami Amerykanie robią 
więcej zdjęć, niż wykonano przez cały dziewiętnasty wiek. 

Po trzecie, kolejne technologie i  „maszyny (do) widzenia” – druk, 
fotografia, film, telewizja, komputery osobiste, smartfony – nie tyl-
ko umożliwiają masowe rozpowszechnianie wizerunków czy infor-
macji wizualnych, ale stanowią też rodzaj „wirtualnych okien”, któ-
re profilują ludzkie sposoby patrzenia, myślenia, komunikowania 
i działania (Virilio 2001; McLuhan 2010; Banaszkiewicz 2011: 10–
12; Friedberg 2012; Howes, Classen 2014: 1). Jak podsumowuje tę 
zależność Edyta Stawowczyk (2002: 42–43): 

Współcześnie to właśnie technologie wyznaczają określone porząd-
ki widzenia, a zatem dostarczają nowych sposobów nadawania światu 
znaczeń. Technologie pozwoliły nie tylko wedrzeć się w ciało człowieka, 
w głąb ziemi, oceanów, w Kosmos, ale umożliwiły również mierzenie 
i wizualizowanie takich danych, które znajdują się poza możliwościa-
mi percepcyjnymi człowieka […]. Pytanie fenomenologiczne o zmianę 
naszego widzenia, jego maszynizację, wiąże się nierozerwalnie z pyta-
niem o mechanizmy sterowania informacją, ponieważ nowe percepcje 
związane są z technologią komputerową, która przede wszystkim sta-
nowi technologię kontroli.

W związku z powyższym, jednym z przystosowawczych zadań osób 
niewidomych jest zdobycie wiedzy na temat znaczeń i powszech-
ności przedstawień wizualnych, które stanowią ważny składnik 
świata „widzących”, popularny i skuteczny środek wyrazu i komuni-
kacji, nieodłączny element zarówno codziennego życia, jak i wąsko 
pojętej kultury. Jak jednak wykazują prowadzone rozmowy i obser-
wacje, uczestnicy badań w  różnym stopniu i  z  różnym zaangażo-
waniem wypełniają tak określony obowiązek. Poznane przeze mnie 
osoby niewidome przyjmują dwie zasadnicze postawy względem 
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dziedziny obrazów i  wizerunków, zależne od ich indywidualnych 
preferencji oraz konkretnych potrzeb i sytuacji.

Podstawą pierwszej z  nich jest dobrowolne i  autentyczne za-
ciekawienie, a także samodzielne dążenie do poznania treści i funk-
cji różnego rodzaju obrazów. Impulsem dla tych dociekań może być 
uświadomienie sobie wszechobecności i  różnorodności informacji 
reklamowych w przestrzeni publicznej – rażących w oczy, tworzą-
cych wizualną mozaikę miasta, przyciągających spojrzenia i uwagę 
przechodniów (por. Berger 2008: 129–154; Springer 2013: 171–242). 
Jak pisze o tym Sandra Tworkowska (Pietrowiak, Tworkowska, Zdo-
bylak 2013: 37):

Kolejnym przykładem wizualnej sfery, której przez długi czas nie by-
łam świadoma, są reklamy. Sły szałam, że w miejskiej przestrzeni jest 
ich dużo, poprosiłam więc znajomych, by podczas przechadzki mówili mi, 
gdzie jest jakaś reklama, nieistotne w  jakiej formie. Po dwóch space-
rach w centrum dałam sobie z tym spokój i kategorycznie zabroniłam 
mówić mi o reklamach. Aby naprawdę doświadczyć zja wiska obrekla-
mowania miasta, musiałabym znaleźć się w tunelu, w którym z każdej 
strony dobiegały by głosy: „weź to”, „kup mnie”. Widzącym ludziom też 
przydałby się pewnie taki tunel, by zwrócić ich uwagę na to, jakie mo-
rze nachalności ich otacza. Chyba że w ogóle źle to pojmuję, a reklamy 
nie są na trętne…

Oprócz tego „obrazkowa” aktywność osób niewidomych może zna-
leźć swój wyraz w  samodzielnym posługiwaniu się aparatem fo-
tograficznym, a  także chętnym udostępnianiu własnych zdjęć na 
portalach społecznościowych. Choć nie jest to regułą, podobne dzia-
łania podejmują raczej ci, którzy stracili wzrok w wieku dorosłym:

Sebastian: Nasi niewidomi znajomi bardzo się zdziwili, że my 
sami robimy zdjęcia iPhonem. Wiedzieli, że telefon podpowia-
da, że na przykład twarz jest blisko lewej krawędzi, ale general-
nie byli w wielkim szoku. A ja mam przecież poczucie przestrze-
ni. Wiem, gdzie ludzie stoją, bo słyszę głosy, i tam właśnie celuję 
obiektywem. I te zdjęcia naprawdę wychodzą. Osobom niewido-
mym od urodzenia trudno to wytłumaczyć. One wiedzą, że ist-
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nieje coś takiego jak aparat, ale tak naprawdę nigdy nie tego wi-
działy. Wiedzą teoretycznie, jak to działa, ale nigdy nie widziały 
efektu. A ja widziałem i potrafię to sobie dokładnie wyobrazić.

Druga zaobserwowana postawa rozmówców przyjmuje z kolei naj-
częściej postać obojętności i dystansu, niekiedy zaś jawnej niechęci 
wobec dziedziny obrazów, których kulturową dominację traktuje się 
w kategoriach „zła koniecznego”, zaś kontakt z nimi odczuwa jako 
męczący obowiązek. Osoby niewidome, które na stałe lub tymczaso-
wo przyjmują takie nastawienie, z pewnym znudzeniem uczestniczą 
w narzuconych im praktykach wizualnych, z udawanym zaintereso-
waniem słuchają opowieści na temat fotografii czy filmów, jednak 
zazwyczaj nie dążą do udziału w tego rodzaju sytuacjach.

Aleksandra: Są takie dwie sytuacje wzrokowe, które mnie de-
nerwują. Strasznie nie lubię chodzić na zakupy z ludźmi, którzy 
zatrzymują się przed każdą witryną i oglądają wszystko, co jest 
na niej wystawione. Irytuje mnie to, bo stoję i  czekam. Nawet 
jak ktoś opowiada mi to, co tam widać, to i tak mnie to nie inte-
resuje. Nie lubię również, jak na wyjazdach czy spotkaniach lu-
dzie za długo robią zdjęcia. Wiem, że to dla nich jest ważne, ale 
mnie to męczy – to pozowanie, ustawianie się. Ostatnio, jak by-
liśmy w górach, to każdy po kolei dawał swój aparat do zdjęcia 
grupowego. Stoisz tam i czekasz, aż piętnaście osób po kolei zro-
bi sobie takie samo zdjęcie. Dla mnie to nie ma żadnej wartości.

Kinga: Była jedna rzecz, która denerwowała mojego niewido-
mego chłopaka. Niekiedy zapraszaliśmy różnych znajomych, 
także moich widzących znajomych ze szkoły i z pracy. Czasami 
oglądaliśmy zdjęcia, które ktoś akurat przyniósł, bo chciał poka-
zać, jak było na wakacjach. I to go strasznie irytowało. A potem 
mówił: „Ty widzisz, a ja nie. I co z tego, że mi powiesz, co jest 
na tym zdjęciu, kiedy ja w ogóle tego nie czuję i nie rozumiem”.

Przełamanie niechęci osób niewidzących do różnego rodzaju 
obrazów następuje najczęściej w wyniku dostrzeżenia osobistej ko-
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rzyści z ich znajomości czy używania. Dotyczy to szczególnie foto-
grafii, które mogą okazać się dla nich przydatnym elementem ko-
munikacji ze znajomymi, narzędziem kreacji własnego wizerunku, 
pamiątką przywołującą wspomnienia ważnych chwil czy ludzi, ma-
terialnym dowodem przeszłych wydarzeń – a zatem tym wszystkim, 
czym są również dla „widzących” (por. Sontag 2012).

Aleksandra: Nie lubię, jak ludzie opowiadają mi zdjęcia, chyba 
że jest na nich ktoś znany. Albo zdjęcia rodzinne. To jest śmiesz-
ne, bo ogólnie nie cierpię pozować do zdjęć, ale jak kogoś lubię, 
to chcę mieć z nim zdjęcie. Nawet czasami sama marudzę, że-
byśmy zrobiły sobie zdjęcie z moimi przyjaciółkami. Jak kogoś 
lubię, to lubię też mieć jego zdjęcie. To jest takie emocjonalne. 
Mam coś, co mnie wiąże z tą osobą, nawet jeżeli tego nie widzę. 
Może to jest głupie, ale jak mam zdjęcie jakiejś osoby, to czu-
ję jej obecność. Ona jest gdzieś daleko, ale ja mam tutaj jej zdję-
cie. Dlatego wolę zdjęcia papierowe, bo można je sobie wziąć do 
ręki. A co mi da to, jak otworzę sobie w komputerze jakiś plik, 
którego i tak nie widzę.

Zróżnicowanie postaw osób niewidomych wobec dziedziny przed-
stawień wizualnych ujawnia się na przykładzie zjawiska audiode-
skrypcji, czyli tworzonego na ich potrzebę opisu obrazów, filmów, 
fotografii, budynków, przedstawień teatralnych czy innego rodza-
ju widowisk, a dokładniej tych elementów danego dzieła czy obiek-
tu, które są dostępne jedynie poznaniu wzrokowemu5. Jak zakłada-
ją Izabela Künstler, Urszula Butkiewicz i Robert Więckowski (2012), 
przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, która promuje ideę 
sztuki dostępnej, czyli uwzględniającej ograniczenia i predyspozycje 
różnych grup odbiorców:

Audiodeskrypcję tworzy się, by umożliwić osobom z dysfunkcją wzro-
ku jak najpełniejszy, samodzielny i  satysfakcjonujący odbiór dzieła 

5 Na temat teoretycznych kwestii i praktyczny problemów związanych z tworze-
niem audiodeskrypcji zob. Fryer 2010; Vandaele 2012; Fryer, Freeman 2013.
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wizualnego / audiowizualnego. Osiąga się to, gdy osoby niewidome 
i niedowidzące otrzymują przemyślany, zrozumiały, odpowiadający ich 
kompetencjom poznawczym, atrakcyjny i poprawny językowo opis tre-
ści wizualnych, składających się na dzieło sztuki, obiekt architektury, 
na daną przestrzeń.

Wątek przełomowości, równouprawnienia i  uczestnictwa w  bo-
gactwie kultury wizualnej akcentuje w innym miejscu Więckowski 
(2010: 5), który jest osobą słabowidzącą:

„Wiem, wiem! Przeżyłem tę całą historię do początku do końca, znam 
jej detale, niuanse, potrafię opowiedzieć o tym, czego nie zobaczyłem, 
czego już od kilkunastu lat nie mam szansy zobaczyć. Grają w mych 
myślach kolory, jest w nich światło, są prawdziwe obrazy, te same, które 
tak bardzo poruszyły ludzi siedzących z boku, za mną, wszędzie doko-
ła. Jest pięknie, pięknie” – cieszę się w duchu, ogromnie, entuzjastycz-
nie, z nieskrępowaną radością odkrywcy spraw nieznanych, a przecież 
wielkich, naprawdę wielkich. Trochę ociągam się z wyjściem, z opusz-
czeniem kina, które znowu nabrało sensu, stało się bliskie, interesują-
ce, zaczęło mówić zrozumiałym dla mnie językiem, przestało bawić się 
w tak irytujące, czasem bolesne niedopowiedzenia, sekrety, uniki.

Podobną argumentację i poetykę podziela zdecydowana większość 
organizacji zajmujących się tworzeniem i propagowaniem audiode-
skrypcji, przedstawiając ją jako skuteczne narzędzie walki z wyklu-
czeniem osób niewidomych6. Zgodnie z tym poglądem zastosowanie 
tego rodzaju opisu przełamuje ich dotychczasową nieświadomość 
i niewiedzę, udostępnia cenne informacje wizualne, wzbogaca od-
biór danego obrazu czy dzieła. Skutkiem zdobycia tej wiedzy ma być 
również dostęp do wspólnej kultury i  sztuki, który zapewnia im 

6 Zob. między innymi: Fundacja Audiodeksrypcja, Fundacja na rzecz Rozwoju 
Audiodeskrypcji KATARYNKA, Fundacja Siódmy Zmysł, The Audio Descrip-
tion Project, Audio Description Associates. Oprócz tego warto wymienić od-
dolną inicjatywę osób niewidomych i  słabowidzących, której celem jest opis 
treści memów internetowych oraz innych ciekawych i popularnych grafik do-
stępnych w internecie – www.opisujemy.pl.
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pełniejszy udział w społeczeństwie oraz funkcjonowanie na równych 
prawach z „widzącymi”.

Jak wynika z  prowadzonych rozmów i  obserwacji, znacz-
na część uczestników badań podziela entuzjazm dla idei audiode-
skrypcji, a także dostrzega jej pozytywny wpływ na własną sytuację 
poznawczą.

Joanna: Filmy z  audiodeskrypcją oglądam namiętnie. Bardzo 
wzruszają mnie opisy tańca, nie spodziewałabym się tego. Na 
przykład taneczne sceny w Skrzypku na dachu albo opis tanga 
w Zapachu kobiety. Wiadomo, że dużo zależy od samej audio-
deskrypcji, od głosu lektora, sposobu opowiadania. Oglądałeś 
Fridę? Mnie się ten film tak spodobał, że skłoniło mnie to do 
przeczytania jej autobiografii. Film jest piękny, a audiodeskryp-
cja jest niesamowita. Opisy cierpienia są przejmujące. Mnie to 
bardzo wzbogaca, daje mi dużo wiedzy. Ja sobie uświadomiłam, 
o ile człowiek był gdzieś tam uboższy przez ten brak informacji 
wizualnych.

Jednocześnie, o czym pisze Joanna Zdobylak (Pietrowiak, Tworkow-
ska, Zdobylak 2013: 40), efektywne korzystanie z  audiodeskrypcji 
wymaga jednak pewnego treningu oraz odpowiedniego nastawia-
nia słuchu i uwagi – w przeciwnym razie opis wizualnych elemen-
tów dzieła staje się ciągiem niezrozumiałych i rozpraszających ko-
munikatów.

Moje pierwsze doświadczenia z audiodeskrypcją były dość trudne, a to 
dlatego, że ciężko było mi skupić się nagle na tylu wizualnych szczegó-
łach, którymi zwykle nie zaprzątałam sobie głowy. Miałam wraże nie, 
jakby mój mózg nie nadążał za dialogami i wizualnymi opisami – zwy-
czajnie szybko się męczyłam. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż jedna 
z zasad audiodeskrypcji nakazuje, by osoba czytająca opis dla niewido-
mych widzów nie wyrażała swojego własnego punktu widzenia i opinii 
na temat stroju czy wy glądu zewnętrznego bohatera. Opisuje jedynie 
sytuację, akcję, w  której osoba niewidoma musi się od naleźć, wycią-
gnąć wnioski i wyrobić opinię.
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W  ocenie części rozmówców największą wartością audiode-
skrypcji jest możliwość samodzielnego i bogatszego odbioru tych fil-
mów czy widowisk, które odpowiadają ich indywidualnym gustom 
i zainteresowaniom. W tym sensie przygotowanie specjalnego opi-
su wystawy malarstwa czy meczu piłkarskiego nie jest wystarczającą 
zachętą dla potencjalnych odbiorców, którzy nie pasjonują się tymi 
dziedzinami sztuki lub sportu. Z drugiej strony brak audiodeskryp-
cji nie powstrzymuje uczestników badań przed obejrzeniem intere-
sującego ich filmu czy spektaklu – w takich wypadkach korzystają 
oni z pomocy widzących towarzyszy, którzy opowiadają im na żywo 
o scenerii czy wizualnych elementach fabuły.

Jak pokazują doświadczenia części rozmówców, w  przypad-
ku konkretnych przestrzeni czy eksponatów muzealnych audiode-
skrypcja jest przydatnym i ciekawym elementem zwiedzania tylko 
o  tyle, o  ile towarzyszy jej możliwość dotykowego eksplorowania 
opisywanych obiektów – oryginałów, kopii, miniatur – w przeciw-
nym razie szybko staje się nużąca i abstrakcyjna (por. Candlin 2004; 
Pietrowiak, Tworkowska, Zdobylak 2013: 41). Co ważne, podobne 
metody adaptacyjne mają sens jedynie w przypadku, gdy zwiedza-
jący nie są zobowiązani do stosowania specjalnych rękawiczek, za 
sprawą których – jak wyraża to jedna z uczestniczek badań – ogląda-
nie danego przedmiotu czy dzieła „daje tyle przyjemności i wrażeń, 
co lizanie lizaka przez papierek”.

Piotr: Podoba mi się audiodeskrypcja w  muzeach, bo mogę 
przez nią wyobrażać sobie wiele rzeczy. Nie wszyscy to lubią, ale 
mnie to kręci. Oprócz tego są jeszcze płaskorzeźby do dotyka-
nia. Mam kontakt dotykowy i sobie to obejrzę, ale mam jeszcze 
opis kolorów, które oczywiście są dla mnie abstrakcją, ale jednak 
mam przez to pełniejszą świadomość. Chociaż to nie za dużo mi 
daje, bo przecież nie rozumiem stuprocentowo, co to znaczy, że 
coś jest zielone czy czerwone, ale czuję się lepiej, kiedy to wiem, 
niż jakbym tego nie widział. To daje wrażenie pełniejszego do-
stępu.
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Oprócz wymienionych korzyści – emocji, przeżyć i wiedzy – za-
sadniczą wartość audiodeskrypcji stanowi jej funkcja emancypa-
cyjna czy rehabilitacyjna, związana z potrzebą przynależności do 
„świata widzących”. Jak przyznaje część rozmówców, oglądanie fil-
mów z audiodeskrypcją – w przeciwieństwie do czytania książek czy 
słuchania muzyki – nie przynosi im wyraźnej przyjemności, nie po-
budza wyobraźni, lecz służy raczej przystosowaniu się do panują-
cych tendencji i  wymogów, a  także zbieraniu wspólnych tematów 
rozmów z widzącymi znajomymi (por. Deshen 1992: 33).

Michał: Jak jest jakieś grono ludzi widzących, to oni prędzej czy 
później zaczynają gadać o filmach. Kto co widział, na czym był 
w kinie i tak dalej. Nie wiem, czy to potwierdzisz, ale mi się wy-
daje, że niewidomi czytają dużo więcej książek. Ja na przykład 
czytam przynajmniej kilka książek w miesiącu. Moi znajomi po-
dobnie. Ale ludzie widzący nie czytają tak dużo, więc nie poroz-
mawiasz sobie z nimi na ten temat. Oczywiście mówię ogólnie 
o średniej krajowej. Jak nie chcesz siedzieć z boku jak ten kołek, 
to musisz oglądać te popularne filmy, żeby wiedzieć, o czym oni 
mówią i pokazać, że też masz jakąś opinię na ten temat.

Na zakończenie tych rozważań warto wskazać, że niektórzy uczest-
nicy badań wprost wyrażają obojętność czy nawet niechęć do zjawi-
ska audiodeskrypcji, tłumacząc swoją postawę na kilka sposobów. 
Po pierwsze, opisy filmów czy dzieł malarskich są dla nich zbyt for-
malne, bezduszne i szczegółowe, przez co wykluczają emocjonalny 
i intymny odbiór, stanowiący jeden z zasadniczych celów obcowania 
ze sztuką. Po drugie, wspólne oglądanie filmów z widzącymi zna-
jomymi, którzy opowiadają na żywo o wizualnych elementach po-
szczególnych scen, dostarcza więcej zabawy każdej ze stron, a tym 
samym stanowi bardziej naturalne narzędzie integracji. Po trzecie, 
skoro filmy są stworzone do „oglądania oczami”, nawet najlepsza au-
diodeskrypcja nie jest w stanie zapewnić osobom niewidomym ich 
pełnego i adekwatnego odbioru; w związku z tym lepiej zaspokajać 
własne potrzeby kulturalne za pomocą wartościowych książek, słu-
chowisk, albumów muzycznych czy koncertów.
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Rafał: Oglądam programy na National Geographic. Kocham 
programy podróżnicze. Staram się wyobrażać sobie to, co po-
kazują na ekranie. Mnie audiodeskrypcja rozprasza. Nie prze-
padam za opisem, bo lubię wyobrażać sobie samemu to, co się 
dzieje. No chyba że to jest naprawdę coś trudnego, cały czas jest 
muzyka, nie ma dialogów ani lektora. Wtedy proszę, żeby ktoś 
mi opowiadał. Ale jeżeli leci jakiś polski serial, to ja nie potrze-
buję audiodeskrypcji, bo tam jest dużo dialogów, a resztę można 
sobie wyobrazić. Uważam, że wyobraźnia kształtuje mózg. Au-
diodeskrypcja jest w porządku, jeżeli film jest trudny. Ale jeżeli 
film jest łatwy do wyobrażenia, to audiodeskrypcja wszystko 
niszczy. Trzeba kształtować swoją wyobraźnię, a nie czekać, aż 
ktoś zrobi mi do filmu audiodeskrypcję.

Jak pokazują omówione przykłady, wielość i różnorodność przedsta-
wień wizualnych oraz ich rola w dziedzinie komunikacji i rozrywki 
wywołują odmienne interpretacje i reakcje osób niewidomych, któ-
re lokują się między dwoma naczelnymi postawami. Pierwsza z nich 
charakteryzuje się ciekawością odnośnie do treści i sposobów użycia 
różnego rodzaju obrazów, aktywnością w  zdobywaniu wizualnych 
informacji czy umiejętności, a także przekonaniem, że stanowią one 
cenne źródło wiedzy na temat świata „widzących” oraz przydatne 
narzędzie w procesie osiągania „normalności”. Druga z nich cechuje 
się wyraźnym sceptycyzmem wobec możliwości adekwatnego rozu-
mienia przedstawień wizualnych oraz włączenia ich w obręb własne-
go życia – emocji, potrzeb, zainteresowań; w tym wypadku wszech-
obecność obrazów jawi się jako forma symbolicznej przemocy ze 
strony „widzących”, którzy wymagają od osób niewidomych przy-
stosowania się do ich abstrakcyjnych zwyczajów i fascynacji. Od-
mienność tych postaw widać wyraźnie na przykładzie opinii doty-
czących idei audiodeskrypcji, która z jednej strony jest traktowana 
jako skuteczne narzędzie walki przeciw „wykluczeniu z  kultury”, 
z drugiej zaś jako sposób przymusowego „wkluczania do kultury 
widzących”.



rozdział 3
Posługiwanie się widzialnym ciałem

Oprócz omówionych już elementów świata „widzących” największą 
zagadką dla osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzieciń-
stwa – a zarazem źródłem ich praktycznych trosk – jest widzialność 
ludzkiego ciała, mająca kardynalne znaczenie dla poczucia tożsamo-
ści, klasyfikacji innych ludzi oraz przebiegu codziennych interakcji. 
Celem tego rozdziału jest przedstawienie procesu, w ramach którego 
uczestnicy badań odkrywają najważniejsze prawa i obowiązki zwią-
zane z własną, ogólnodostępną widzialnością, a także próbują zapa-
nować nad jej kluczowymi elementami – wyglądem, urodą, ubio-
rem, gestykulacją czy mimiką.

Jak sądzę, użytecznym narzędziem opisu tych kwestii jest spe-
cyficznie pojęta kategoria komunikacji wizualnej1, do której włą-
czam z jednej strony wszelkie sposoby posługiwania się widzialno-
ścią własnego ciała2 wobec wyobrażonej lub aktualnej publiczności, 
z drugiej zaś reakcje zamierzonych i przypadkowych widzów tych 
prezentacji. Innymi słowy, tak sprecyzowana perspektywa pozwala 
analizować zarówno treści, które dana osoba pragnie wyrazić za po-
mocą swego widzialnego ciała, jak i  interpretacje jego odbiorców, 
czyli to, co można zobaczyć, gdy patrzy się na innych ludzi (por. 
Ziółkowski 1981: 250–251; Goffman 2008a: 32).

1 Kategoria komunikacji wizualnej służy najczęściej przedstawicielom medio-
znawstwa, historii sztuki czy psychologii do analizy procesu kodowania i de-
kodowania różnego rodzaju obrazów i przedstawień (reklam, filmów, fotogra-
fii, dzieł sztuki, produktów i tak dalej) (por. Sarzyńska-Putowska 2002; Francuz 
2012; Wolny-Zmorzyński 2013).

2 Określenie to stanowi celowe nawiązanie do rozważań Marcela Maussa (2001) 
dotyczących wpajanych, przyswajanych i podzielanych sposobów posługiwania 
się ciałem.
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Wyodrębnienie tej kategorii z  szerszej dziedziny komunika-
cji niewerbalnej czy języka ciała jest nie tylko przydatne, ale wprost 
niezbędne dla dalszego opisu wyników badań; „mówienie bez słów” 
nie sprowadza się bowiem do informacji wzrokowych, ale obejmu-
je również ekspresje o  charakterze słuchowym, dotykowym, zapa-
chowym czy przestrzennym (Brocki 2001: 74–75; Leathers 2007: 
111–209; Hall 2009: 65–110). Stąd też – jak zakładam – proponowa-
ne zawężenie perspektywy pozwala z jednej strony uniknąć poten-
cjalnych nieporozumień czy definicyjnych nieścisłości, z drugiej zaś 
skoncentrować się na czysto wizualnych elementach interakcji i au-
toprezentacji, które nie są dostępne zmysłowemu poznaniu bohate-
rów tej książki.

3.1. Bycie widzialnym

Dynamika i treść wizualnej socjalizacji – a także socjalizacji w ogóle – 
zależą w znacznym stopniu od zwrotnego, wzajemnego i lustrzane-
go charakteru widzialności. Odnajdywanie się we wspólnej rzeczy-
wistości przebiega więc w taki, a nie inny sposób, ponieważ ludzie 
nie tylko posługują się zmysłem wzroku, ale też stają się przedmiota-
mi własnych i cudzych spojrzeń, obiektami do oglądania, jednoczes- 
nymi widzami i elementami widowiska (Lacan 1981: 74–75; Fronti-
si-Ducroux 2005: 7–8). Tym samym wiele aktywności i doświadczeń 
człowieka wiąże się z poczuciem własnej przynależności do widzial-
nego świata, o  którym pisze Maurice Merleau-Ponty (1995: 174):

Ruchome moje ciało wchodzi w  skład widzialnego świata, tworzy 
jego cząstkę i dlatego mogę nim kierować w sferach widzialnego. […] 
Wszystkie moje przemieszczenia z  zasady figurują w  jakimś zakątku 
mojego pejzażu, są nanoszone na mapę widzialnego. Wszystko, co wi-
dzę, znajduje się z zasady w moim zasięgu, a przynajmniej w zasięgu 
mego wzroku, naniesione na mapę mojego „mogę”. […] Zagadka za-
sadza się na tym, iż moje ciało jest widzące i  widzialne równocześ- 
nie. Spogląda ono na wszystkie rzeczy i może także spojrzeć na siebie, 
a w  tym, co widzi, rozpoznać wówczas „drugą stronę” swej widzącej 
mocy.
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Wizualna samoświadomość nie sprowadza się jednak do ob-
serwacji swego patrzącego, a zarazem wtopionego w krajobraz cia-
ła. W kontekście codziennego życia „bycie widzialnym” oznacza bo-
wiem przede wszystkim wyjście na jaw, wystawienie się na widok 
innych ludzi, ukazanie się ich oczom (Berger 2008: 9). To właśnie 
cudze spojrzenia, które odczuwa na sobie patrzący podmiot, oble-
kają go w  wygląd, zmieniają w  obraz, wyrywają z  wygodnej prze-
zroczystości (por. Barthes 1996: 19). Znalezienie się w zasięgu czyje-
goś wzroku wyraźnie wpływa na zachowania i emocje obserwowanej 
osoby, wzmaga jej czujność i  samokontrolę, rodzi pragnienie uka-
zania się w korzystnym świetle, a  także dostosowania swego wize-
runku do wymagań i gustów publiczności (Goffman 2008a; Pfatthei- 
cher, Keller 2015). W  niektórych przypadkach sytuacja „bycia na  
widoku” może wzbudzać znacznie mocniejsze reakcje i uczucia – od 
lęku, chęci ukrycia się i obrony własnej intymności, po dreszcze sek-
sualnego podniecenia czy impulsywny ekshibicjonizm (Jay 1993: 11; 
Poprzęcka 2008: 6).

Co niezwykle istotne, to właśnie możliwość jednoczesnego pa-
trzenia na innych ludzi oraz bycia przedmiotem ich oglądu stanowi 
fundament wspólnej widzialności, a tym samym otwiera przestrzeń 
wizualnej komunikacji. Wyjątkowość i wartość tego rodzaju relacji 
podkreśla Georg Simmel (2006: 188–190):

Pośród wszystkich organów zmysłów bardzo szczególną funkcję socjo-
logiczną pełni oko: patrzenie na siebie ustanawia związek i wzajemne 
oddziaływanie między jednostkami. Jest to może najbardziej bezpo-
średni i czysty rodzaj wzajemnego oddziaływania, jaki w ogóle istnie-
je. […] Intymność tej relacji wynika stąd, że skierowane na kogoś, po-
strzegające go spojrzenie samo jest pełne wyrazu, wyraża mianowicie 
nasz sposób widzenia tego kogoś. Spojrzenie, którym ogarniamy inne-
go, odsłania nas samych; podmiot stara się poznać przedmiot, ale tym 
samym zdradza się wobec niego. W  spojrzeniu akt brania zbiega się 
z aktem dawania. Oko obnaża przed innym duszę, która chce go ob-
nażyć. Dzieje się tak tylko przy bezpośrednim patrzeniu sobie w oczy 
i  jest to przykład najdoskonalszej wzajemności w całej sferze stosun-
ków między ludźmi.
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W  tym ujęciu „bycie widzialnym” nie ogranicza się do fizycz-
nej widoczności; w potocznym doświadczeniu widzi się bowiem nie 
tyle ludzkie, własne czy cudze ciało, ile właśnie ludzi – siebie, ciebie, 
innych – współdzielących wizualny wymiar świata i  ukazujących 
się we wzajemnej naoczności. Tak rozumiana widzialność ustana-
wia pole międzyludzkich zerknięć i spojrzeń – nieustannie rzuca-
nych, odczuwanych, wymienianych, przyciąganych, podtrzymywa-
nych lub ignorowanych podczas codziennych interakcji.

O ile jednak wizualna zwrotność stanowi „naturalny” warunek 
socjalizacji „widzących”, o  tyle traci swą oczywistość w  przypadku 
osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, któ-
re nie miały okazji lub nie zdążyły zakotwiczyć własnych ciał i toż-
samości we wspólnym, bezpośrednio dostępnym krajobrazie świa-
ta. W tym kontekście świadomość „bycia widzialnym” nie rodzi się 
wskutek wzajemnych spojrzeń i  spotkań ze wzrokiem innych lu-
dzi, lecz jest wytwarzana za pomocą słownych informacji i instruk-
cji przekazywanych przez widzących opiekunów, a także pośrednich 
wskazówek na temat ich zdolności poznawczych (por. Bourdieu 
2007: 226). Tym samym, aby jakkolwiek zorientować się w tej dzie-
dzinie, uczestnicy badań musieli znaleźć odpowiedzi na następujące 
pytania: W jakich sytuacjach znajduję się w zasięgu cudzego wzro-
ku? Kiedy „widzący” nie mogą mnie zobaczyć? Co to znaczy, że mnie 
widać? Co dokładnie widać, kiedy się na mnie patrzy? Co należy ro-
bić w takiej sytuacji? Dlaczego to, że mnie widać, jest takie ważne?

Jak wynika z prowadzonych rozmów i obserwacji, brak bezpo-
średniego dostępu do widzialności swego ciała oraz naocznego kon-
taktu z  innymi ludźmi wyraźnie wpływa na emocje i  taktyki osób 
niewidomych, które – w zależności od okoliczności – mogą rozwi-
jać się w dwóch przeciwległych kierunkach. Z jednej strony poszcze-
gólni uczestnicy badań dla własnej wygody – a czasem też bezpie-
czeństwa – chwilowo zapominają o istnieniu wizualnego wymiaru 
świata, przestają odbijać się w wyobrażonych spojrzeniach „widzą-
cych”, zadowalają się pozawizualnymi wrażeniami i  informacjami. 
Abstrakcyjne komunikaty dotyczące dziedziny wzroku okazują się 
więc bezużyteczne w wielu sytuacjach ich codziennego życia, które 
wymagają koncentracji oraz zaufania do własnych możliwości po-
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znawczych i  wypracowanych sposobów działania (por. Hull 2001: 
48–52). O momencie wyrwania ze stanu tak rozumianej niewidzial-
ności pisze Sandra Tworkowska (Pietrowiak, Tworkowska, Zdoby-
lak 2013: 37):

Kiedyś bardzo zdziwiło mnie stwierdzenie pana, który zdecydował się 
do mnie podejść i pomóc, mówiąc przy tym: „Ja cię tu widuję prawie 
codziennie”. Wydało mi się to bardzo dziwne, jak on może mnie co-
dziennie widywać, skoro ja go słyszę pierwszy raz? Ile osób tak mnie 
„widuje” każdego dnia, nie podchodząc do mnie? I kim są ci ludzie? 
W jakim są wieku, jaki mają głos, sposób wysławiania się, jak chodzą 
i co o mnie sobie myślą? 

Z drugiej strony brak wzrokowej kontroli może prowadzić do mę-
czącego wrażenia, a niekiedy nawet głębokiego przeświadczenia, że 
podlega się nieustannej obserwacji ze strony „widzących”, którzy 
bez skrupułów korzystają z wizualnej bezbronności osób niewido-
mych, potwierdzając w ten sposób swoje dyskryminujące nastawie-
nie i poczucie wyższości (Żemis 1973: 31; Tuttle, Tuttle 1996: 36; Ło-
wińska 1997; Garland-Thomson 2009: 4; Fannon 2016).

Barbara: Ja generalnie nie lubię jeść przy ludziach, bo ludzie się 
na mnie patrzą i mnie to denerwuje. Mnie się wydaje, że wszy-
scy się na mnie gapią, jak jem. Zamiast patrzeć sobie w talerz, to 
gapią się na mnie. Ja się zaraz zaczynam denerwować i boję się, 
że zaraz mi coś wypadnie, że coś rozleję. Wydaje mi się, że ci lu-
dzie nawet czekają, aż coś rozleję. Ja jestem tym człowiekiem, 
którego się obserwuje. „Ona nie widzi, więc zobaczymy, jak so-
bie poradzi”. 

Emilia: Myślę, że osoby widzące dają sobie przyzwolenie na to, 
żeby na nas patrzeć. Skoro ona nie widzi, to ja sobie popatrzę. 
Czasem mam takie poczucie, że ktoś się na mnie bezczelnie gapi, 
myśląc, że ja w ogóle tego nie wiem. […] Jeżeli ktoś patrzy się na 
mnie bardzo natarczywie, bardzo wścibsko i  chamsko, bo na-
prawdę są takie spojrzenia, to wtedy mam ochotę się odwrócić 
i powiedzieć: „Co się tak gapisz?!”. Powstrzymuję się przed tym. 
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Ludzie w ogóle nie są przygotowani na to, że mogę im coś takie-
go powiedzieć. Natarczywe spojrzenie odczuwam tak, jakby ktoś 
mnie macał bez mojego pozwolenia. Bo dla mnie to, że ktoś się 
na mnie gapi, nie patrzy z takim zainteresowaniem, jak ty teraz, 
ale gapi się złośliwie, jest tym samym, jakby mnie ktoś rozbie-
rał oczami. Ja sobie nie życzę, żebyś się na mnie gapił. Ja cię nie 
znam. Dlaczego mnie dotykasz oczami. Ja cię nie dotykam ręka-
mi, więc ty mnie nie dotykaj oczami!

Jedną z przyczyn tego wyczulenia – a zarazem obowiązkową lekcję 
o wizualnej władzy i podległości – stanowią sytuacje, w których oso-
by niewidome faktycznie odkrywają milczącą obecność i niecne za-
miary swych podglądaczy, ujawniających się dobrowolnie po uzy-
skaniu cennych informacji lub też zdradzanych przypadkowo przez 
zbyt głośny oddech, chrząknięcie, ruch, zapach potu czy perfum. Jak 
wynika z opowieści rozmówców, tego rodzaju kamuflaż był stoso-
wany przez część wychowawców w  ośrodkach specjalnych, którzy 
celowo podsłuchiwali rozmowy podopiecznych, chcąc poznać ich 
„prawdziwe” opinie na swój temat lub przyłapać na zakazanych za-
chowaniach3. Podobny charakter i skutek mają sytuacje, w których 
„widzący” próbują uniknąć interakcji z napotkanymi osobami nie-
widomymi, nie ujawniają im swej obecności lub tożsamości, nie wi-
tają się z  nimi, mijają bez słowa na ulicy czy korytarzu, zaś w  ra-

3 Spotkania z uczestnikami badań w ogólnie pojętej przestrzeni publicznej sta-
nowiły znakomitą okazję do notowania tego rodzaju reakcji i zachowań widzą-
cych przechodniów czy współpasażerów. Z reguły ich intensywne i długotrwałe 
spojrzenia rzucane na osobę niewidomą były urywane i onieśmielane za spra-
wą mojej obecności, która uniemożliwiała zachowanie wizualnej premedyta-
cji i niewidzialności. W kilku przypadkach mogłem jednak bezpośrednio za-
obserwować nachalność, a nawet przemoc widzących, którzy pozwalali sobie 
na bezkarne podglądanie osób niewidomych. Było tak chociażby w momen-
cie, kiedy umówiłem się na następną rozmowę z Sandrą. Kiedy zbliżałem się do 
wyznaczonego miejsca spotkania (schody do przejścia podziemnego), zauwa-
żyłem z daleka Sandrę w towarzystwie obcej kobiety, która przez dłuższy czas, 
w odległości kilku metrów, konsumując loda i podpierając się za bok, przyglą-
dała się jej w skupieniu niczym muzealnej rzeźbie. Sandra stała spokojnie, nie-
mal bez ruchu, nie podejrzewając obecności kobiety, która poderwała się i ode-
szła w pośpiechu, gdy tylko powiedziałem pierwsze słowa przywitania. 
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zie dekonspiracji tłumaczą się zamyśleniem lub patrzeniem w innym 
kierunku (Majewski 1973: 100).

Wanda: Mieliśmy w ośrodku taką wredną wychowawczynię. Nie 
pamiętam, żeby ktoś z uczniów ją lubił. Ona nigdy nie przywi-
tała się pierwsza na korytarzu, czasami nawet nie odpowiada-
ła na „dzień dobry”. Tacy ludzie też tam pracują. Pamiętam, że 
raz zakradła się do damskiej łazienki i podsłuchiwała dziewczy-
ny. W pewnym momencie zaczęły mówić o niej, że taka wredna, 
niemiła i tak dalej. Ona to wszystko wysłuchała i na koniec po-
wiedziała na głos: „Dziękuję dziewczynki”.

W tym kontekście poznawcze ograniczenia osób niewidomych po-
zwalają „widzącym” na spełnienie skrywanego pragnienia, by choć 
na chwilę zmienić się w  niewidzialnych – a  zatem pozbawionych 
odpowiedzialności – obserwatorów, zawiesić restrykcyjne zakazy 
dotyczące patrzenia na innych ludzi, nasycić się własną wizualną 
władzą i bezkarnością (Kleege 2001: 48; Titchkosky 2003: 190; Gar-
land-Thomson 2009: 5). Jak uważam, tego rodzaju praktyki stano-
wią dosłowną realizację opisywanej przez Michela Foucaulta (2009: 
191–220) idei panoptyzmu – z jednej strony podkreślają wizualną 
dominację „widzących”, z drugiej zaś wytwarzają w osobach niewi-
domych poczucie ciągłej obserwacji i kontroli, bez względu na fak-
tyczną obecność i  intencje nadzorującej widowni (por. Rogowski 
2009: 167). Jak pisze francuski myśliciel:

To główny efekt Panoptykonu: wzbudzić w  uwięzionym świadome 
i  trwałe przeświadczenie o  widzialności, które daje gwarancję auto-
matycznego funkcjonowania władzy. Spowodować, by nadzór był nie-
przerwanie skuteczny, nawet jeśli będzie nieciągły w działaniu; by do-
skonałość władzy czyniła zbędnym jego stałe sprawowanie; by ten 
architektoniczny aparat stał się mechanizmem do tworzenia i podtrzy-
mywania zależności od władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawuje; 
słowem, by więźniowie podlegali władzy, której sami są nosicielami 
(Foucault 2009: 196).
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Choć wyobrażone lub faktyczne akty wizualnej agresji stano-
wią codzienny i  – jak przypuszczam – niezbywalny element życia 
osób niewidomych, warto zaznaczyć, że część „widzących” świado-
mie rezygnuje ze swej przewagi, a  także zawczasu zabezpiecza się 
przed ewentualnymi pokusami dominacji. Dotyczy to między inny-
mi sąsiadów i współpracowników, którzy zawsze jako pierwsi wita-
ją się ze spotkaną osobą niewidzącą, dla pewności przypominając 
jej swoje nazwisko czy rolę („Dzień dobry, tu sąsiadka spod piątki”). 
Podobnym wyczuleniem cechuje się również część wychowawców 
i nauczycieli w ośrodkach specjalnych, którzy celowo stosują wy-
raźne perfumy, brzęczącą biżuterię czy charakterystyczne obcasy, 
pełniące w tym kontekście funkcję pozawzrokowych znaków roz-
poznawczych („Nie możecie poznać mnie z daleka z wyglądu, więc 
macie chociaż to”). Niekiedy jednak zdarza się, że wybrane formy 
samodekonspiracji rodzą początkowo więcej konsternacji niż poro-
zumienia:

Aleksandra: Mam taką sąsiadkę, która zawsze, gdy tylko spoty-
kamy się na klatce, zaczyna głośno mówić do swojego psa. Tak 
nienaturalnie głośno. Nie wita się ze mną, tylko zaczyna do nie-
go mówić. Najpierw to mnie wkurzało i  też nie mówiłam jej 
„dzień dobry”. Uniosłam się honorem. Myślałam sobie, że sko-
ro ona gada do tego psa, to widocznie nie chce się ze mną witać. 
Ale w pewnym momencie zrobiło mi się trochę głupio. Pomyśla-
łam, że to jest starsza babka, więc może wypadałoby się jej kła-
niać. Najpierw nie mówiłam nic, potem też zaczęłam mówić do 
tego psa, a na końcu zaczęłam jej mówić „dzień dobry”. I wtedy 
się okazało, że ona zaczęła ze mną normalnie rozmawiać. Myślę, 
że ona nie umiała tak wprost do mnie podejść. Może zakłada-
ła, że jak powie mi „dzień dobry”, to i tak jej nie poznam. Może 
chciała, żebym poznała ją przez tego psa, bo ona jedyna na klat-
ce ma psa. Może myślała, że dopiero jak zacznie gadać do psa, 
to będę wiedziała, że to ona. I wtedy ona będzie miała problem 
z głowy, bo nie będzie się zastanawiać, czy ją poznam po głosie, 
czy będzie się musiała przedstawiać.



253ROZDZIAŁ 3 .  POSŁUGIWANIE SIĘ  WIDZIALNYM CIAŁEM

Oprócz wsparcia ze strony przychylnych lub wtajemniczonych 
„widzących” osoby niewidome posiłkują się także własnymi sposo-
bami oporu wobec wizualnej nierówności i podległości, pozwala-
jącymi im sprytnie odwrócić wyznaczone role i przejąć tymczasowe 
panowanie4 (de Certeau 2008: 37). W tym miejscu warto wskazać 
szczególnie dwa rodzaje taktycznych wybiegów, które bywają stoso-
wane przez uczestników badań i zazwyczaj przynoszą spodziewane 
rezultaty. Po pierwsze, zrozumiawszy mechanizmy ukrytej obser-
wacji i zamierzonej niewidzialności – a przede wszystkim płynące 
z nich korzyści – poszczególne osoby zaczynają ukrywać się przed 
swymi niewidzącymi znajomymi, dostrzegając w tym zarówno na-
rzędzie własnej władzy i kontroli, jak i formę obrony przed nachal-
nością innych ludzi (por. Pietrowiak 2013: 284).

Alicja: Czasami to zdarza się wśród niewidomych… Niestety 
sama też tak robię, choć nie chciałabym, żeby ktoś robił to wo-
bec mnie. A mianowicie sami niewidomi uciekają przed innymi 
niewidomymi, których bardzo nie lubią. Miałam raz w życiu ta-
kie przeżycie. Byłam na wczasach i w grupie był mężczyzna, któ-
ry strasznie kleił się do dziewczyn. Był już naprawdę nachalny. 
I my z moją widzącą kuzynką, czy nawet jak szłam z innym nie-
widomym, kiedy słyszałyśmy, że on jest w pobliżu, to po prostu 
specjalnie się nie odzywałyśmy. Bo on jak kogoś słyszał, to od 
razu zaczepiał, zagadywał. Myślałam sobie, że ja sama nie chcia-
łabym, żeby ktoś się wobec mnie tak zachowywał, ale z nim już 
nie dało się inaczej. 

Po drugie, w sporadycznych, lecz niezwykle znaczących sytuacjach 
poszczególni rozmówcy celowo udają nieznajomość obowiązujących 

4 Jak uważam, dokładnie taki charakter mają inicjatywy społeczne czy eduka-
cyjne, których podstawą jest zapraszanie „widzących” do udziału w sytuacjach 
kontrolowanych przez niewidomych przewodników, kelnerów czy szkoleniow-
ców, a tym samym zaburzających „normalny” porządek ról i zależności. Dosko-
nały przykład podobnych działań przynosi Niewidzialna Wystawa, działająca 
w Warszawie i kilku innych miastach Europy, po której – w zupełnych ciemno-
ściach – oprowadzają niewidomi przewodnicy (www.niewidzialna.pl). 
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reguł interakcyjnej gry, by w ostateczności z premedytacją obnażyć 
ich arbitralność i groteskowość, a tym samym ukazać siłę skrywają-
cą się w wizualnej bezbronności osób niewidomych (por. Bourdieu 
2008: 91–92; Kościańczuk 2016c: 8).

Emilia: Mam takie ciekawe spostrzeżenie na temat moich wi-
dzących znajomych. Kiedy jesteśmy gdzieś razem na mieście i ja 
głośno się śmieję albo opowiadam coś z emocjami, to oni pra-
wie zawsze mnie uciszają i mówią: „Emilia, ludzie patrzą”. A ja 
wtedy myślę sobie: „Ludzie patrzą… Ale co to znaczy?”. I  py-
tam, czy to jakoś ich boli, że oni patrzą? – Nie, ale patrzą. – Ale 
co ci robi to, że oni patrzą. Wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozu-
miem. – No, nie wiem, po prostu patrzą… To jest taka płaszczy-
zna, na której nie ma między nami porozumienia. Usiłowałam 
dowiedzieć się, co ma mi dać taka informacja, że ludzie patrzą. 
Czy ja mam się speszyć? Jak powinnam się zachować, żeby było 
adekwatnie? Bo to, że oni patrzą, niewiele mi robi. Mają oczy 
i patrzą. Ja mam uszy i słucham. To jest naturalne. Wolę komu-
nikat: „Bądź ciszej, bo mi to przeszkadza”. To jest jasne. Ja oczy-
wiście wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale chcę, żeby oni 
mi wytłumaczyli. I nikt tego nie potrafi zrobić. Doskonale wiem, 
że tu chodzi o ocenianie, że inni oceniają moich znajomych po-
przez moje zachowanie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest jed-
na z tych rzeczy, które uwielbiam robić. Czasami tylko czekam, 
aż ktoś powie, że ludzie patrzą. Ja się wtedy świetnie bawię. I tyl-
ko raz w życiu pewna znajoma odpowiedziała mi w taki reflek-
syjny sposób: „Rzeczywiście… Co z tego, że oni patrzą? Przecież 
to bez znaczenia”. I to jest wolność. Oni patrzą i to nic w tobie 
nie zmienia.

Jak dowodzą przytoczone przykłady, świadomość własnej widzial-
ności, a także jej kluczowego znaczenia w sferze relacji międzyludz-
kich, stanowi obowiązkowy element wizualnej socjalizacji, wcielany 
w trakcie codziennych kontaktów z innymi ludźmi. Lustrzany cha-
rakter widzenia kształtuje również praktyki i emocje osób niewido-
mych, które nie mogąc odwzajemnić i  kontrolować cudzych spoj-
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rzeń, stają się doskonałymi obiektami do bezkarnego i napastliwego 
oglądania. Dostrzegając swą wizualną podległość, wykorzystywaną 
przez spojrzenia „widzących”, bohaterowie tej pracy próbują zrozu-
mieć jej podstawy i konsekwencje oraz wypracować własne metody 
oporu wobec tego rodzaju przemocy i kontroli.

3.2. Widzialność piętna

Bycie widzialnym – dla siebie i innych ludzi – stanowi podstawę wi-
zualnej tożsamości, klasyfikacji i komunikacji. Innymi słowy, przy-
należność do współdzielonego krajobrazu świata kształtuje rozu-
mienie i odczuwanie własnej osoby, a  także pozwala ukazywać się 
w  taki czy inny sposób, wysyłać i  odbierać informacje wzrokowe, 
nadawać kierunek i podlegać cudzym spojrzeniom. Jak pisze Jacek 
Migasiński (1995: 52), prezentujący filozoficzne intuicje Maurice’a 
Merleau-Ponty’ego:

Samo ciało jest ekspresją w świecie, bo o ile z jednej strony „każdy pod-
miot ucieleśniony jest niejako otwartym rejestrem”, w który wpisują się 
treści czerpane ze świata, to z drugiej, kiedy się już pojawia, „jest zmu-
szony coś powiedzieć”, stać się jakimś językiem, mieć jakiś sens. Gesty 
ekspresyjne są jakby „pierwszą mową”, a zjawisko ekspresji ma odpo-
wiednią strukturę: do jej istoty należy to, że zawsze jest ktoś, kto wyra-
ża, że jest coś, jakaś treść, która jest wyrażana; i że są inni, wobec któ-
rych i dla których następuje owo wyrażanie.

W tym sensie ludzkie ciało, które znajduje się w polu widzenia in-
nych ucieleśnionych podmiotów, nie tylko otwiera możliwość na-
ocznego kontaktu, ale też samo staje się wyrazem i obrazem danego 
człowieka, formowanym i odczytywanym w zależności od sytuacji, 
intencji, umiejętności i wiedzy uczestników tej wymiany (por. Broc-
ki 2001: 38).

Aby zatem osoby niewidome od urodzenia lub wczesnego dzie-
ciństwa mogły przejść przez kluczowe etapy wizualnej socjaliza-
cji, muszą nie tylko uświadomić sobie własną przynależność do wi-
dzialnego świata, ale również poddać się oceniającej mocy ludzkich 
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spojrzeń oraz uznać zasadniczą wartość, jaką „widzący” przypisują 
kategorii wizerunku i wyglądu. Jak bowiem przekonują się w trakcie 
codziennych interakcji, to właśnie ciało – ukazujące się oczom jaw-
nych lub ukrytych obserwatorów – stanowi wizualny emblemat da-
nej osoby, wyznacznik i miarę jej społecznej atrakcyjności, pozycji 
i roli, zapis jej życiowej drogi.

Przełomowym momentem tego procesu jest odkrycie naocz-
ności własnych fizycznych ograniczeń, prowadzące do pozornie 
niewinnej konstatacji: „Ludzie od razu widzą, że nie widzę”. Jak 
jednak okazuje się z  biegiem doświadczeń, widoczność tej cechy 
pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, co wynika bezpośred-
nio ze społecznej stygmatyzacji ślepoty, którą traktuje się z  reguły 
jako coś „nieprawidłowego”, tragicznego, budzącego jednoczesną li-
tość i trwogę (Monbeck 1975; Tuttle, Tuttle 1996). W tym kontekś- 
cie osoby niewidome są nie tylko łatwe do rozpoznania za sprawą 
wyraźnych zniekształceń oczu, odmiennych ruchów ciała czy właś- 
ciwych sobie atrybutów (biała laska, pies asystujący). Oprócz tego 
znajdują się one w centrum publicznej uwagi, przyciągają spojrze-
nia „normalsów”, którzy z jednej strony są zaciekawieni ich „nienor-
malnością” i „egzotycznością”, z drugiej zaś kuszeni wizualną władzą 
i bezkarnością wobec obiektów swej obserwacji (por. Deshen 1992: 3; 
Michalko 1998: 47; Kościańczuk 2016b: 24). Tym samym – zgodnie 
z wnioskami Goffmana (2005: 34) – to nie tyle ogólne napiętnowa-
nie ślepoty, ile właśnie jej wizualna oczywistość przesądza o auto-
matycznej kategoryzacji i dyskredytacji uczestników badań, wpły-
wa na przebieg ich interakcji z „widzącymi”, a także wyznacza im 
właściwe sposoby zarządzania własnym wizerunkiem (por. Belzyt 
2015b: 186).

Jak jednak dodaje Goffman (2005: 84–87), należy rozróżnić wi-
doczność czy oczywistość piętna od innych pokrewnych pojęć, któ-
re bywają z nią mylone – chodzi mianowicie o wiedzę o piętnie, jego 
natarczywość oraz percepcyjne zagęszczenie. Wiedza o piętnie nie 
musi wynikać z jego bezpośredniej widoczności, lecz może pocho-
dzić z innych źródeł informacji – wyznania jego „nosiciela”, plotek, 
relacji innych ludzi, sytuacji, w których zauważono aktualnie zakry-
tą skazę. Natarczywość piętna odnosi się nie tyle do jego wizualnej 
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ewidentności, ile raczej do stopnia, w jakim zakłóca ono normalny 
przebieg interakcji, wprawiając w zakłopotanie jej uczestników – na 
przykład wózek inwalidzki, choć widoczny, nie zwraca uwagi „nor-
malsów” podczas wspólnego siedzenia przy stole, może natomiast 
niepokoić ich w innych sytuacjach. Percepcyjne zagęszczenie pięt-
na dotyczy z kolei liczby dziedzin życia, z których odruchowo wy-
klucza się jego „nosicieli” – na przykład intensywne jąkanie się może 
uniemożliwić rozpoczęcie kariery nauczyciela czy utrudnić kontak-
ty interpersonalne, jednak traci znaczenie w  tych obszarach życia, 
które nie wymagają płynnego mówienia. Powyższe rozróżnienie jest 
niezwykle istotne w kontekście prezentowanych badań, to bowiem 
właśnie wymienione, sprzężone ze sobą aspekty widzialności i świa-
domości piętna stanowią o dynamice wizualnych taktyk ich zasad-
niczych uczestników.

Widoczność wymienionych wyróżników ślepoty umożliwia „widzą-
cym” natychmiastowe definiowanie spotykanych osób jako „niewido- 
mych”, a tym samym ustalanie wzajemnych możliwości, oczekiwań 
i obowiązków w obrębie konkretnej interakcji (Goffman 2008a: 31). 
O ile jednak fizyczny brak wzroku cechuje się z reguły wizualną jed-
noznacznością, o tyle już konsekwencje tego faktu różnią się w za-
leżności od sytuacji i  postaw uczestników spotkania, wywołując 
w nich odmienne emocje i pragnienia.

W  kontekście codziennego życia osób niewidomych widocz-
ność ich fizycznych limitów – a ściślej: świadomość, że są one czytel-
ne i zrozumiałe dla „widzących” – zapewnia im względne poczucie 
komfortu i  interakcyjnego bezpieczeństwa, a  także daje nadzieję 
na uniknięcie potencjalnych nieporozumień czy niemożliwych do 
spełnienia oczekiwań w zakresie mobilności lub komunikacji (por. 
Strauss 2013: 47–48). Naoczność ślepoty w pewnym stopniu ułatwia 
i porządkuje ich kontakty, pozwala wyprzedzić zbędne wyjaśnienia 
i wzajemną niepewność (Reich 2006: 259; Piątek 2012: 182).

Joanna: Jak zamawiam taksówkę, to zawsze informuję o tym, że 
jestem niewidoma, bo wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej. Bo 
przecież my z taksówkarzem możemy się nie znaleźć, ja nie mu-
szę wiedzieć, że to właśnie on podjeżdża, może to akurat inny sa-
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mochód, on nie musi wiedzieć, że to właśnie ja czekam na tak-
sówkę. Mówię, że jestem osobą niewidomą i będę stała z białą 
laską przy bloku, i  bardzo proszę, żeby taksówkarz podszedł. 
I nigdy nie miałam z tym problemu.

Tak rozumiana rozpoznawalność osób niewidomych traci swą uży-
teczność w  momencie, gdy przestaje pełnić wyłącznie funkcję ko-
munikatu na temat ich specyficznych potrzeb i ograniczeń, a zamiast 
tego koncentruje całą uwagę „widzących” na ślepocie, traktowanej 
w kategoriach upośledzenia czy niezwykłości, uznanej za ich głów-
ny, niemożliwy do przemilczenia wyróżnik.

Małgorzata: To, że jestem niewidoma, jakoś mnie określa. To 
jest ważna cecha mojej osoby. Ale przecież nie muszę od razu 
wszystkich o  tym informować: „Dzień dobry, jestem niewido-
ma, chciałabym zapiekankę i hot-doga. Dzień dobry, jestem nie-
widoma, piwo jasne” [śmiech]. Pamiętam, jak kiedyś zrobiłam 
taki błąd… Nie, to nie był błąd, ale to było strasznie głupie. Je-
den z moich nowych znajomych zapytał, czy może mnie przed-
stawiać innym jako osobę niewidomą. Zgodziłam się, ale to był 
pierwszy i ostatni raz. On mówił po prostu: „Dzień dobry, to jest 
Gosia, osoba niewidoma”. Na co to komu potrzebne? To jakiś 
absurd. Przecież jak podaję komuś rękę, to najczęściej widać, że 
coś jest nie tak. A jeśli nie, to po prostu mówi się to tak zwyczaj-
nie w trakcie rozmowy.

Szczególną inwazyjnością cechują się sytuacje, w których „widzący” – 
zaintrygowani rzucającą się w oczy „nienormalnością” osób niewi-
domych – przyznają sobie prawo do zadawania im bezpośrednich 
pytań o przyczyny „choroby”, możliwe sposoby jej leczenia, sytuację 
rodzinną czy finansową. Jak wskazuje Goffman (2005: 48–49), tego 
rodzaju zaczepki, bezpardonowo naruszające prawo do prywatno-
ści i intymności, stanowią powszechny element życia „nosicieli” ja-
kiegokolwiek widocznego – a zatem automatycznie dyskredytujące-
go – piętna.
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Sandra: Ludzie są po prostu genialni. Nie zdarzyło mi się – no 
może raz albo dwa – żeby ktoś zapytał mnie, czym się zajmuję 
w życiu i co robię. Zwykle ludzie pytają – w zasadzie często bez 
oporów – od kiedy nie widzę, czy całkiem nie widzę i czy da się 
z tym coś zrobić. To sakramentalne pytania. Czasami te pytania 
padają przy okazji pomocy przy znalezieniu miejsca w autobu-
sie albo przejściu przez ulicę. Czasami zadają je ludzie siedzący 
obok w pociągu, którym wydaje się, że to jest ich sprawa. Gene-
ralnie rozmowy zaczynają się od tego tematu. I to mnie ostatnio 
zszokowało, że jak dotąd prawie nikogo nie zainteresowało to, co 
ja w życiu robię i kim jestem.

Tego rodzaju ambiwalencja wpisana w  widoczność ślepoty kształ-
tuje także stosunek uczestników badań do podstawowego narzę-
dzia ich samodzielnej mobilności i  orientacji, a  mianowicie białej 
laski, której przypisuje się niekiedy zupełnie przeciwstawne znacze-
nia. Z jednej strony przedmiot ten stanowi czytelny i powszechnie 
znany atrybut osób niewidomych, dzięki któremu „widzący” mogą 
automatycznie zdefiniować kontekst danej sytuacji oraz dostosować 
do niego swoje działania, na przykład zachować szczególną ostroż-
ność na ulicy lub chodniku czy też pomóc podczas przejścia przez 
pasy. Dostrzegając te korzyści, również niektóre osoby niedowidzące 
decydują się na stosowanie tak zwanych lasek sygnalizacyjnych, któ-
re w  większej mierze informują otoczenie o  ograniczeniach wzro-
kowych ich użytkowników, w mniejszej zaś służą do odnajdywania 
i omijania fizycznych przeszkód (Borecka 2006a, 2006b).

Sandra: Ja generalnie zabieram ze sobą laskę nawet wtedy, kiedy 
idę z kimś widzącym, bo wtedy inni ludzie widzą tę laskę i czę-
ściej ustępują nam drogę. To jest bardzo wygodne w tłumie, bo 
wtedy przewodnik nie musi tak manewrować. Częściej też za-
trzymują się samochody na przejściach. Ogólnie ludzie są wte-
dy bardziej wyrozumiali, bo wiedzą, że to jest osoba niewidoma. 
A jakbym szła bez laski, to każę ludziom się domyślać. A przecież 
w tłumie czy w pośpiechu ktoś może się nie domyśleć, że jestem 
osobą niewidomą, i może się zdenerwować, gdybym go potrąciła.
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Z drugiej strony biała laska bywa postrzegana jako rażący sym-
bol piętna, zdradzający swego posiadacza, odbierający poczucie 
anonimowości i prywatności, sprowadzający do roli kaleki (Deshen 
1992: 25; Pacholec 2006). Podobne nastawienie pojawia się naj-
częściej wśród osób niedowidzących lub systematycznie tracących 
wzrok, dla których użycie tego środka pomocy oznacza przyznanie 
się do słabości i niepełnosprawności. W przypadku osób niewido-
mych tego rodzaju emocje występują niekiedy podczas młodzień-
czych lub cyklicznych okresów niezgody na własną sytuację.

Agata [osoba niedowidząca]: Ja mam białą laskę i wiem, że po-
winnam ją nosić. Ale z  drugiej strony mam przed tym opory. 
Ja się jej jeszcze boję. Staram się być w pełni samodzielna, sta-
ram się być osobą w pełni sprawną, a jak już będę szła z laską, 
to znaczy, że jest już coś nie tak, że już przypisałam sobie tę nie-
pełnosprawność. To jest jeszcze mój lęk. Jeszcze mi się wyda-
je, że na tyle widzę i sobie radzę, że mogę sobie bez tej laski po-
radzić. Choć coraz częściej jest inaczej. I wtedy budzi się złość 
i frustracja.

Wiktor: Każdy na studiach mnie widzi i zna, a ja znam zaledwie 
kilka osób z roku. Ja w ogóle nie czuję się anonimowy. Ta laska 
mnie zdradza. Zawsze będę rozpoznawany jako niewidomy. Lu-
dzie przez białą laskę mają mnie na widelcu.

Warto dopowiedzieć, że tego typu negatywne skojarzenia nie odno-
szą się z kolei do psów asystujących, które stanowią przecież równie 
widoczny i z reguły czytelny atrybut osób niewidomych5. Jak wnios- 
kuję na podstawie obserwacji, zasadniczą przyczyną tego stanu jest 
ogólna sympatia do tych zwierząt, a także wizualna atrakcyjność po-
szczególnych ras, które z racji swego usposobienia są najczęściej wy-
bierane do pełnienia tej funkcji (golden retriever, labrador retriever). 
W tym wypadku to właśnie psy, nie zaś „defekty” czy ograniczenia 

5 Kwestię współpracy osób niewidomych i psów asystujących omawiam dokład-
niej w czwartej części książki (Rozdział 3.2. Pies przewodnik).
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fizyczne ich właścicieli, przyciągają spojrzenia przechodniów, zachę-
cają do rozpoczęcia rozmowy, słowem: „ocieplają” wizerunek osób 
niewidomych czy też – co zabrzmi paradoksalnie – czynią go bar-
dziej ludzkim w odbiorze „widzących” (por. Sperber 1976: 235; Dzie-
wa 2006: 105).

Sandra: Odkąd dostałam psa przewodnika, gdziekolwiek się te-
raz nie pojawię, ludzie zaczynają rozmawiać ze mną o  psach. 
Opowiadają swoje psie historie – jakiego to nie mają albo nie 
mieli psa. Kiedyś ludzie pytali mnie głównie o to, dlaczego nie 
widzę, od kiedy nie widzę i czy to się da uleczyć, a teraz pyta-
ją przede wszystkim o psa. Ja lubię psy, lubię tego słuchać, ale 
pewnie gdybym nie przepadała za psami, to miałabym już tego 
dosyć. Zaczynam rozmawiać z tymi ludźmi, wypytuję ich, jaki 
to pies, jaka rasa i tak dalej. I tak sobie rozmawiamy. Czytałam 
też trochę na temat szkoleń, więc mogę rozmawiać z nimi o róż-
nych podejściach do tresury i metodach pracy z psem. Fakt, że to 
wciąż nie są pytania dotyczące mojej osoby czy zainteresowań, 
ale myślę, że to już jednak poziom wyżej.

W niektórych przypadkach negatywne emocje związane z widocz-
nością ślepoty prowadzą do próby całkowitego zasłonięcia czy za-
maskowania tej cechy, „udawania kogoś innego”, zachowywania się 
tak, „jakby” się widziało (Tuttle, Tuttle 1996: 120; Goffman 2008a: 
87–99; Belzyt 2015b: 197–199). Jak jednak okazuje się w praktyce, 
podobne taktyki – stosowane najczęściej przez osoby stopniowo tra-
cące wzrok w okresie młodości lub dorosłości – nie mają większych 
szans powodzenia podczas bezpośrednich interakcji, a przez to skut-
kują raczej ciągłym lękiem przed dekonspiracją niż poczuciem kon-
troli czy anonimowości (por. Kotowski 1994: 54–55; Bednarczyk  
et al. 2013: 109–111).

Edwin: Jak zacząłem tracić wzrok, to na samym początku wręcz 
unikałem jak ognia ludzi z  dysfunkcją wzroku. Nie chciałem 
i  nie potrafiłem postawić znaku równości między sobą – nie-
zależnym i wysportowanym mężczyzną, a  tym stereotypowym 
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kretem z  ciemnymi okularami na pół twarzy i  białym kijem 
w ręce. Jednak po pewnym czasie zacząłem powoli się przesta-
wiać, wreszcie przestałem oszukiwać samego siebie, przestałem 
żyć w wiecznym stresie, że gdzieś będę musiał coś podpisać albo 
nie daj Boże przeczytać, że znowu będę musiał coś ściemniać 
i w rzeczywistości wychodzić na kretyna. Przez jakiś czas wo-
lałem być brany na mieście za pijanego albo naćpanego niż za  
ślepego.

Odmienny charakter mają sytuacje, w których uczestnicy badań nie 
zostają rozpoznani jako „niewidomi” nie tyle wskutek celowej mi-
styfikacji, ile z przyczyny nieuwagi lub niewiedzy „widzących”, a tak-
że tymczasowej nieobecności lub nieczytelności wizualnych przeja-
wów ślepoty. Podobne przeoczenia mogą następować w przypadku, 
gdy osoby niewidome noszą starannie dobrane ciemne lub przy-
ciemniane okulary bądź też poruszają się w towarzystwie widzącego 
przewodnika, nie stosując przy tym laski orientacyjnej czy sygnali-
zacyjnej (por. Goffman 2005: 112). Jak ukazują opowieści rozmów-
ców, tego rodzaju niewidoczność ślepoty – a raczej moment jej na-
głego przełamania zmuszający „widzących” do radykalnej redefinicji 
sytuacji – stanowi dla nich szczególną okazję do taktycznego od-
wrócenia ról i  wykorzystania swej chwilowej wizualnej przewagi  
(de Certeau 2008: 37).

Joanna: Kiedyś do mojego przedziału w  pociągu dosiadła się 
kobieta, która powiedziała coś takiego: „Dzień dobry. Ja mam 
pierwszą grupę inwalidzką. Ja tu będę siedzieć. Ja muszę siedzieć 
sama z  wnuczką, więc proszę wyjść”. Więc mówię na to: „Ma 
pani prawo tu siedzieć, ale tak się składa, że ja też mam pierwszą 
grupę, więc nie zamierzam stąd wychodzić”. Trochę sobie po-
mruczała i usiadła. Jechałam wtedy na egzamin i wyjęłam sobie 
notatki w brajlu. Jak ona to zobaczyła, to od razu zmieniła swo-
je nastawienie: „Ojej, niech pani się w życiu wiedzie. Niech pa-
nią pan Bóg strzeże”. A jej wnuczka mówi do mnie, bo chyba jej 
się głupio zrobiło: „Babcia nie wiedziała, że pani nie widzi”. Mó-
wię, że nie szkodzi. A ona takim tekstem: „Bo pani tak normal-
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nie wygląda”. Więc mówię jej: „Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. To, 
że ktoś nie widzi, nie znaczy, że ma wyglądać nienormalnie”. To 
było dziecko, więc należało ten temat bardzo delikatnie wyja-
śnić, żeby nikogo nie zrazić.

Grzegorz: Byłem raz na festynie z kolegą. Wypiliśmy po piwie 
czy dwóch. I szliśmy pod rękę. A wiadomo, niektórzy ludzie tam 
byli już bardziej pijani. No i co chwilę słyszałem zaczepki: „peda-
ły”, „zobacz, ale pedały”. Nie miałem ze sobą laski, tylko szedłem 
razem z kolegą. I jak za którymś razem podszedł kolejny podpity 
gościu i powiedział: „Złap go za tyłek”, to już nie wytrzymałem. 
Wyjąłem moją legitymację inwalidzką i mu ją pokazałem: „Prze-
czytaj to sobie”. On tak patrzy, czyta i staje wryty. A ja go jesz-
cze dobijam i mówię: „Widzisz, co ty gadasz, człowieku”. Miałem 
tego dosyć. Nic nie odpowiedział, tylko bardzo mnie przepra-
szał. […] Zdarzało mi się reagować gwałtownie, kiedy ktoś uży-
wał w stosunku do mnie wulgarnego języka. Na przykład wcho-
dzę raz do sklepu i wpadam na jakiegoś podpitego człowieka. 
I on do mnie: „Co ty, kurwa, ślepy jesteś?!”. A ja na to: „Tak, kur-
wa, ślepy jestem”. I on musiał to jakoś przetrawić. Od razu na-
skoczył, bo myślał, że jest na wygranej pozycji, bo ktoś go potrą-
cił. A tu nagle taka konsternacja. Są takie sytuacje.

Jak dowodzą powyższe przykłady, zasadniczą troską osób niewido-
mych jest zatem nie tyle zatajanie własnych ograniczeń fizycznych, 
ile raczej minimalizacja ich natarczywości i  wyrazistości, które 
wywołują zazwyczaj nieprzychylne reakcje ze strony „widzących”. 
Stąd też jednym z ich wizualnych obowiązków – wyznaczanym i eg-
zekwowanym najczęściej przez członków rodziny – jest zasłanianie 
lub korygowanie zniekształconych oczodołów i gałek ocznych, któ-
rych widok robi „nieprzyjemne wrażenie” na przygodnych obserwa-
torach, a przez to zniechęca do bliższego kontaktu (Szuman 1961: 69; 
Żemis 1973: 32).

Żaneta: Ja wstydzę się swoich zapadniętych oczu. Chciałabym 
mieć soczewki kosmetyczne. Chciałabym, żeby nie było tak wi-
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dać tego, że nie widzę. Oczywiście mówiłabym ludziom, że nie 
widzę, ale chciałabym, żeby to się tak nie rzucało w oczy.

Potrzeba zakrywania nieestetycznych przejawów ślepoty rodzi się 
zazwyczaj w okresie dorastania lub wczesnej dorosłości, co w nie-
których przypadkach wiąże się z zakończeniem pobytu w ośrodku 
specjalnym, podczas którego rozmówcy nie odczuwali z reguły swej 
wizualnej odmienności czy nieprzystawalności (por. Zajączkowska 
2005: 34).

Monika: Nie myślę dużo o swoim wyglądzie, ale zauważyłam, 
że z wiekiem zaczęłam bardziej zwracać na to uwagę. To wszyst-
ko zaczęło się wtedy, kiedy wyszłam z ośrodka dla niewidomych 
i zaczęłam chodzić do szkoły z widzącymi. W szkole dla niewi-
domych było mi wszystko jedno, bo i tak nikt mnie nie widział. 
Nie myślałam o  tym. Dopóki byłam w  ośrodku, to nie nosi-
łam sztucznych oczu. Miałam okulary, które zasłaniały mi oczy, 
i  wszystko było w  porządku. Dopiero w  tym liceum zdecydo-
wałam się na szklane oczy. Najbardziej przeszkadzało mi to na  
WF-ie, bo musiałam ćwiczyć bez okularów. Stwierdziłam, że to 
jest nieestetyczne. Ja sama zaczęłam się tym stresować i źle czuć, 
nikt mi nic nie mówił.

Warto dodać, że protezy oczne i ciemne okulary – stosowane przez 
znaczną część uczestników badań – z biegiem czasu przestają pełnić 
funkcję jedynie estetycznego dodatku, maskującego zniekształcenia 
twarzy czy przebarwienia i rozmycie tęczówek. Oprócz tego stają się 
stałym elementem publicznego wizerunku, wpisanym w codzien-
ną rutynę i wpływającym na ogólne samopoczucie ich posiadaczy 
(por. Zajączkowska 2005: 58).

Kamil: Mam zapadnięte oczy i nie chcę, żeby było je widać. Dla-
tego noszę te okulary. Tak mi jest wygodniej. Nie wyobrażam so-
bie wyjścia na miasto bez okularów. W domu to co innego. Dla 
mnie bycie bez okularów jest jak obnażenie się. Kiedy mam je na 
sobie, czuję się inaczej, nawet tak fizycznie. Czuję się pewniej. 
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Beata: Sztuczne oczy traktuję raczej jako swoje ciało, mimo że 
wyjmuję je codziennie na noc. To jest dziwne, bo z jednej stro-
ny traktuję je jako swoje ciało, ale z drugiej strony jak już za dłu-
go w  nich jestem, to mi zaczyna przeszkadzać. I  jestem zado-
wolona, jak już mogę je sobie wyjąć. Od kiedy zaczęłam studia 
i zamieszkałam w akademiku, to jeszcze bardziej traktuję je jako 
swoje oczy, bo teraz to właściwie od rana do nocy w nich cho-
dzę, bo wiesz, ciągle są gdzieś ludzie, kręcą się na korytarzach.

Co niezwykle istotne, potrzeba korzystania z tych rekwizytów male-
je lub znika w towarzystwie zaufanych „widzących” – bliskich znajo-
mych, członków rodziny – przy których można chodzić bez okula-
rów, wyjmować i przemywać protezy, a także żartować na ich temat 
(por. Goffman 2005: 52–66). 

Beata: Jak mieszkałam z rodzicami, to było inaczej. Kiedy wra-
całam ze szkoły i wiedziałam, że nie mamy w planach żadnych 
odwiedzin, że będę tylko z rodzicami do wieczora, to wyjmowa-
łam je już po obiedzie. A teraz chodzę w nich od rana do wieczo-
ra, więc rzeczywiście stały się takie bardziej moje.

Ewa: Drażni mnie dzisiaj jedno oko. Od rana mnie swędzi i dra-
pie. Może je sobie wyciągnę i pójdę tak jutro na egzamin? To by 
było, nie? Wykładowca padłby z wrażenia. A może pożyczysz mi 
swoje na jeden dzień? Nie bądź taki, masz przecież drugie. Albo 
sama ci wydłubię i będę widzieć. Daj na chwilę.

To nie tyle spojrzenia czy obecność „widzących”, ile raczej ich inten-
cje i nastawienie decydują o wizualnych praktykach osób niewido-
mych. Mówiąc dramaturgicznym językiem Goffmana (2008a: 135–
167), to właśnie stopień wzajemnej akceptacji wyznacza granicę 
między ich scenicznymi, świadomymi i kontrolowanymi występami 
przed oceniającą publicznością a zakulisowymi momentami odpo-
czynku od własnej widzialności, spędzonymi w towarzystwie zaufa-
nych i przychylnych osób, z dala od gapiów i podglądaczy.
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Zgodnie z powyższymi analizami ważnym momentem wizual-
nej socjalizacji osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzie-
ciństwa jest odkrycie osądzającej funkcji ludzkich spojrzeń, dzięki 
której „widzący” już po pierwszym „rzucie oka” nie tylko rozpoznają 
płeć czy wiek spotykanych osób, ale też przypisują im określone noty 
w zakresie atrakcyjności i sprawności fizycznej. Zdolność ta pozwa-
la również spostrzegać konkretne atrybuty ślepoty – białą laskę, psa 
asystującego, obecność przewodnika, zapadnięte lub rozwodnione 
oczy. Widoczność tych elementów może zarówno usprawnić prze-
bieg spotkania, dostarczając jego uczestnikom przydatne wskazówki 
interakcyjne, jak i koncentrować uwagę „widzących” na odmienno-
ści i „nienormalności” osób niewidomych, a także wywoływać nie-
uprawnione i  piętnujące komentarze. Owa dwuznaczność wpływa 
na wizualne obowiązki i  taktyki uczestników badań, którzy z  jed-
nej strony są obligowani do czytelnego sygnalizowania swych fizycz-
nych ograniczeń, z drugiej zaś nakłaniani do zakrywania „szpecą-
cych” oznak ślepoty, jednocześnie przyciągających i odpychających 
spojrzenia przypadkowych gapiów (por. Kleege 1999: 19).

3.3. Wygląd i uroda

Jak przekonują się osoby niewidome w  ramach procesu wizualnej 
socjalizacji, „widzący” nie tylko z  łatwością rozpoznają ich fizycz-
ne ograniczenia, ale też traktują widzialne aspekty ciała jako mia-
rę wielu kluczowych cech i stanów człowieka: płci, wieku, przyna-
leżności klasowej i etnicznej, zamożności, atrakcyjności seksualnej, 
inteligencji, walorów i  braków moralnych, nastroju czy intencji 
(Ziółkowski 1981: 253; Dziuban 2007: 56; Featherstone 2010: 195; 
Vigarello 2011). W tym kontekście to właśnie wygląd zewnętrzny – 
poddawany ciągłej ocenie i klasyfikacji – okazuje się niezbywalnym 
składnikiem tożsamości, a  także podstawowym środkiem wyrazu 
w bezpośredniej komunikacji i prezentacji (Leathers 2007: 161–163; 
Goffman 2008a: 52–54; Jakubowska 2009: 179–181). Tym samym, 
chcąc aspirować do „normalności” i  społecznej akceptacji, osoby 
niewidome nie mogą ograniczać się do zarządzania widocznością 
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swego piętna – w szczególności zasłaniania jego „szpecących” prze-
jawów – lecz muszą wypełniać również pozostałe obowiązki w za-
kresie „właściwego” i „zadbanego” wyglądu, które wynikają z aktual-
nie przyjętych wzorców wizerunku i urody.

We współczesnej kulturze zachodniej standardy wizualnej nor-
malności i  atrakcyjności wyznaczają w  znacznym stopniu środ-
ki masowego przekazu, przepełnione obrazami należycie uformo-
wanych i wyeksponowanych twarzy i sylwetek, oferujące recepty na 
piękne, zdrowe, pociągające ciało, kreujące potrzeby i  pragnienia 
swych odbiorców (Melosik 1999; Czykwin 2008: 138; Featherstone 
2008; Maj 2012). W konsekwencji – jak stwierdza Honorata Jaku-
bowska (2009: 41) – 

wizerunki kobiecego i męskiego ciała przedstawiane w mediach ska-
zują nas na nieustanną kontrolę, dyscyplinowanie i ulepszanie naszych 
ciał, na nieustanne dążenie do prezentowanego ideału. Niemożność 
osiągnięcia tego wzorca lub możliwość tylko chwilowego jego utrzy-
mania stawia większość kobiet (i mężczyzn) z góry na przegranej pozy-
cji i skazuje na poczucie nieadekwatności.

Równocześnie, mimo stopniowego rozmywania się różnic na polu 
płci i  seksualności, wyraźnie silniejszej estetycznej presji nadal 
podlegają kobiety – nakłaniane do ciągłej kontroli swych ciał i wi-
zerunków, a także torpedowane informacjami dotyczącymi cudow-
nych diet, ostatnich krzyków mody, upiększających i  odmładza-
jących kosmetyków, aktualnych trendów w  dziedzinie makijażu, 
malowania paznokci czy układania włosów (Melosik 1996; Feather-
stone 2008; Passerini 2008). Jak wskazuje wielu badaczy tej tematyki, 
szczegółowość i rygorystyczność tych wymogów wynika w znacznej 
mierze z przyjętej hierarchii zmysłów, a zwłaszcza nierównego po-
działu wizualnych sił, który przyznaje mężczyznom przywilej łako-
mej i władczej obserwacji, natomiast kobietom – funkcję biernego 
obiektu do oglądania (Classen 1998: 63–85; Bourdieu 2004: 79–85; 
Sendyka 2011: 25; Mulvey 2012: 572). Jak dobitnie wyraża to John 
Berger (2008: 46–47):
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Kobieta zmuszona jest do badawczej obserwacji całej siebie i wszyst-
kiego tego, co robi, ponieważ dla jej sukcesu życiowego – zgodnie 
z  powszechnym jego pojmowaniem – kluczowe znaczenie ma spo-
sób, w jaki jawi się ona innym, a zwłaszcza mężczyznom. Poczucie by-
cia sobą w swej istocie zostaje wyparte przez poczucie bycia podmio-
tem konstytuowanym przez odbiór innych. […] Upraszczając, można 
by powiedzieć: mężczyźni działają, a kobiety objawiają się. Mężczyźni 
patrzą na kobiety. Kobiety patrzą na siebie, będąc przedmiotem oglą-
du. Determinuje to nie tylko większość związków łączących mężczyzn 
i kobiety, ale również stosunek kobiet do siebie samych. Obserwujący 
kobietę w niej samej jest rodzaju męskiego, natomiast to, co obserwo-
wane – rodzaju żeńskiego. Kobieta przekształca w ten sposób samą sie-
bie w obiekt – a zwłaszcza w obiekt widzenia: widok.

W ramach tak określonego porządku najważniejsze kryterium oce-
ny kobiecego wyglądu wyznacza kategoria piękna, a dokładniej – ak-
tualnie powielane i wcielane wzorce urody i fizycznej atrakcyjności. 
Tym samym to właśnie „bycie piękną” stanowi ostateczny cel starań 
przypisanych kobietom, zaś jego osiągnięcie ma być zarówno dowo-
dem ich wewnętrznej siły i szlachetności, jak i gwarantem seksual-
nego, rodzinnego, zawodowego i społecznego powodzenia, a w re-
zultacie – osobistego spełnienia (Wolf 2008: 103). Jak podsumowuje 
to Zbyszko Melosik (1996: 79), „wygląd jest oczywiście ważny dla 
mężczyzn, jednak nie ma on większych konsekwencji dla ich życio-
wego sukcesu. […] Dla kobiet wygląd jest jednak »cechą definiują-
cą« – zarówno w kontekście stosunków międzyludzkich, jak i w per-
cepcji samej siebie”. W tym sensie bez względu na stopień, w jakim 
poszczególne kobiety realizują lub kwestionują tak zdefiniowany 
obowiązek, ma on wyraźny wpływ na ich codzienne praktyki i rela-
cje oraz poczucie własnej tożsamości i wartości.

Jak sądzę, potwierdzeniem trafności i aktualności tych spostrze-
żeń są wyniki prezentowanych badań, zgodnie z którymi to przede 
wszystkim niewidzące kobiety interesują się sprawami związanymi 
z  wyglądem i  urodą, opowiadają o  nich z  zaciekawieniem, starają 
się odpowiednio kreować swój wizerunek, a także zachowują więk-
szą wizualną kontrolę w towarzystwie „widzących”. Nie oznacza to, 
że poznani przeze mnie niewidomi mężczyźni czują się zwolnieni 
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z tego rodzaju obowiązków, jednak w ich przypadku poczucie wła-
snej wartości czy atrakcyjności nie wiąże się tak wyraźnie z kwes- 
tią wyglądu, lecz raczej jest ufundowane na innych osobistych atry-
butach – wiedzy, pasji, niezależności, przedsiębiorczości, umiejęt-
nościach technicznych. Ich gusta i  wybory w  tej dziedzinie zosta-
ją z reguły podporządkowane kryterium wygody i funkcjonalności, 
a nierzadko wynikają też z estetycznych wymagań widzących part-
nerek lub matek. Z  tej przyczyny w  prezentowanym podrozdziale 
skoncentruję się przede wszystkim na wizualnych potrzebach i tak-
tykach uczestniczek badań, a zwłaszcza ich znaczeniu w kontekście 
budowania własnej kobiecości.

Przebieg procesu, w obrębie którego osoby niewidzące od uro-
dzenia lub wczesnego dzieciństwa odkrywają istnienie swego wy-
glądu oraz związane z tym obowiązki, zależy od postawy i zaanga-
żowania „znaczących innych” – początkowo członków najbliższej 
rodziny, z czasem zaś rówieśników czy nauczycieli. To bowiem wi-
zualne wzorce podzielane przez bliskich „widzących” – przekazy-
wane za pomocą codziennych zachowań, bezpośrednich instrukcji 
i ocen – stanowią najważniejszy punkt odniesienia dla dorastających 
osób niewidomych. Zależność ta jest szczególnie widoczna na przy-
kładzie uczestniczek badań, które od dzieciństwa starały się dokład-
nie naśladować estetyczne zabiegi swych matek, sióstr czy kuzynek 
(por. Kaplan-Myrth 2000: 282; Corn, Bina, Sacks 2009: 50).

Katarzyna: Ludzie nie rozumieją mojej fascynacji kolorami. Ja 
sama jej do końca nie rozumiem, ale myślę, że to wynika po czę-
ści z  tego, że jestem dziewczyną i  miałam bardzo dużo sióstr, 
które ubierały się według kolorów. Kiedyś ubierałam się jakkol-
wiek, zakładałam pierwsze lepsze spodnie czy bluzkę. I  moja 
siostra mówiła mi wtedy, że wyglądam wstrętnie, niemodnie, 
brzydko, i że w ogóle nie da się na mnie patrzeć. Byłam wycho-
wywana wśród widzących dziewczyn, które malowały sobie pa-
znokcie, oczy. A ja im zazdrościłam. Ja też w pewnym momen-
cie chciałam się malować.
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Stopniowe przyswajanie tego rodzaju potrzeb i nawyków prowa-
dzi do przyjęcia określonego poglądu na temat obowiązków i moż-
liwości „normalnej kobiety”, a  także związanych z  tym zależności 
w relacjach damsko-męskich.

Marta: Wszystkie kobiety chcą być ładne. Czy ty myślisz, że 
dziewczyna, która nie widzi, nie chce się podobać facetom? Myś- 
lisz, że ja nie chcę się podobać facetom, którzy idą po ulicy? Każ-
da kobieta chce.
K. P.: A skąd będziesz wiedzieć, czy się komuś podobasz?
Marta: Nie wiem, ale robię wszystko, żeby nie wyglądać odra-
żająco. Myję się, myję włosy, staram się ubrać tak, jak mnie na-
uczono i jak według moich koleżanek jest modnie.
K. P.: A co to jest dla ciebie ładny człowiek, ładny mężczyzna?
Marta: Nie wiem. Mnie takie coś nie ciągnie. Mnie uroda nie 
ciągnie, na pewno nie u facetów, co nie znaczy, że mi nie zależy 
na tym, żeby się podobać. Chciałabym, żeby faceci na ulicy my-
śleli sobie, że idzie ładna dziewczyna. Co z tego, że nie widzi, ale 
jest ładna. 
K. P.: Czyli przykładasz wagę do swojej urody, a do męskiej nie?
Marta: A co to za różnica, czy facet jest ładny, czy nie? Facet ma 
być miły, musi cię zająć, pogadać o czymś ciekawym, interesu-
jącym, musi się myć i ładnie pachnieć. Ja na to zwracam uwagę. 
Najważniejsze, żeby móc na kogoś liczyć. A to, czy ktoś jest ładny, 
czy nie… Co to za różnica? Ładna może być sukienka w szafie.
K. P.: A mówisz czasem, że jakaś kobieta jest ładna?
Marta: To też dla mnie nie ma znaczenia. Bo co to znaczy, że 
ktoś jest ładny? 
K. P.: A co to znaczy, że ty jesteś ładna?
Marta: Ja nie wiem, czy ja jestem ładna. Myślę, że nie jestem ład-
na. Nie wyglądam tak, jakbym to sobie wyobrażała. I tu zaczyna-
ją się kłopoty. Ja bym chciała inaczej wyglądać. Chciałabym być 
trochę wyższa.

Co niezwykle istotne, równolegle do wzorców „normalnej” kobieco-
ści, realizowanych przez widzące krewne czy koleżanki, zasadniczy 
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wpływ na tożsamość i wizualne praktyki uczestniczek badań mają 
odrębne wyobrażenia o  kobietach niewidomych czy ogólnie nie-
pełnosprawnych. Zgodnie z  doświadczeniami rozmówczyń – oraz 
wnioskami badaczy tej tematyki – wśród „normalsów” panuje dość 
powszechne przekonanie o  niesamodzielności, nieatrakcyjności 
i aseksualności niepełnosprawnych kobiet, kwestionujące ich zdol-
ność do właściwego wypełniania roli partnerek, żon i matek, a tym 
samym wyraźnie wpływające na ich życiowe losy i relacje (Lonsda-
le 1990; Ingstad, Whyte 1995: 16; Shakespeare 1996; Kleege 1999: 
23–24; Żuraw 2008: 78–80; 132–141; Piątek 2012). Tego rodzaju za-
łożenie zostało wyrażone wprost przez Różę Czacką (2008: 75), za-
łożycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz patronkę 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Laskach:

Zwłaszcza dziewczynki trzeba uczyć prostoty i  nie pozwalać im na 
miny i śmiechy dla zwracania na siebie uwagi, unikać należy w wycho-
waniu dziewcząt wszystkiego, co rozbudza próżność i zamiłowanie do 
strojów. Należy uczyć je ubierać się starannie, ale prosto, skromnie, po-
winny unikać wszelkich strojów jaskrawych i pretensjonalnych. Trzeba, 
aby rozumiały, że tego rodzaju ubranie razi przy ich kalectwie. Unikać 
też należy mówienia im, że są ładne i zgrabne. Wszystko to rozbudza 
wyobraźnię w złym kierunku i uczy zajmować się sobą, co jest źródłem 
wielu nieszczęść.

Nie ulega wątpliwości, że treść powyższych zaleceń jest zakorzenio-
na w konkretnym okresie historycznym (lata 20. XX wieku), a także 
wynika bezpośrednio z charakteru rzeczonego ośrodka, ufundowa-
nego na ideale chrześcijańskiej pokory i prowadzonego w większości 
przez siostry zakonne. Jak jednak dowodzą wspomnienia uczestni-
czek badań, podobne podejście podzielała też część wychowawców 
w innych ośrodkach specjalnych:

Ewa: W ośrodku przekazywano mi w kółko jeden i ten sam ko-
munikat: „Ty sobie, dziecko, w życiu nie poradzisz, bo ty nie wi-
dzisz”. Albo: „Jak ty wyglądasz?”. Nigdy nie usłyszałam tam od 
nikogo, że jestem kobietą albo dziewczyną. „Jesteś niewidoma”, 
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to jedyne co słyszałam. Przepraszam, ale ja to już wiem, może 
jednak powiecie mi coś więcej? – Mmm… Jesteś bardzo niewi-
doma… [śmiech]

Iwona: Kiedyś w ogóle wykluczałam to, że mogę być atrakcyjna 
dla mężczyzn – niewidomych, widzących, w ogóle dla mężczyzn. 
Miałam takie podejście jako nastolatka, kiedy byłam w interna-
cie. Bardzo dużo osób z ośrodka mówiło, że sobie w życiu nie 
poradzę, moi rodzice kiedyś umrą i ja zostanę sama. Takie było 
podejście, więc pewnie stąd się wzięło to moje przekonanie. Ge-
neralnie uważałam, że nie chcę mieć faceta, dlatego że nie jestem 
w stanie niczego sensownego mu zaproponować. Tak sądziłam. 
Po co wiązać się z niewidomą, skoro są widzące? Ale to się zmie-
niło, jak już wyszłam z ośrodka i internatu. 

Tym samym wieloletni pobyt w ośrodku, połączony z brakiem in-
nych autorytetów w dziedzinie wyglądu czy kobiecości, może dopro-
wadzić do estetycznego i tożsamościowego zagubienia, zaś w skraj-
nych przypadkach – zupełnego zanegowania własnej seksualności 
i wartości (por. Kaplan-Myrth 2000: 281–282). 

Natalia: Kiedy byłam dziewczynką, a  później nastolatką, nikt 
mi nie mówił, że mam ładnie wyglądać. Nikt nigdy nie zajmo-
wał się moim wyglądem. Było mi z  tym bardzo ciężko, bo już 
na samym wstępie nie wiedziałam, co to znaczy ładnie wyglą-
dać. To jest dla mnie nieprzetłumaczalne, a raczej było, bo teraz 
jest już z tym lepiej. Ale kiedyś to było dla mnie zupełnie odreal-
nione. Ładnie wyglądać? Ładnie? Wyglądać? Co to w ogóle jest? 
A później zaczęłam się zastanawiać, czy ja ładnie wyglądam. Czy 
ja w ogóle wyglądam? Wyglądam. Ale czy ładnie? Zupełnie nie 
wiedziałam, jak się mam sklasyfikować. A  ponieważ w  wieku 
dojrzewania dostawałam wiele sygnałów, że to mam źle, to mam 
nie takie, to źle robię, więc pomyślałam sobie, że skoro wszystko 
mam złe, to na pewno też źle wyglądam. I naprawdę długo ży-
łam z tym przeświadczeniem, że mnie już to nie dotyczy. I kie-
dyś raz dostałam taki komunikat, że mam ładny uśmiech. To 



273ROZDZIAŁ 3 .  POSŁUGIWANIE SIĘ  WIDZIALNYM CIAŁEM

dla mnie brzmiało jak jakaś obelga. Jaki ładny uśmiech? Ja nic 
nie mam ładnego. A później usłyszałam, że ładnie wyglądam. To 
było w szkole dla niewidomych, więc pomyślałam, że ktoś słabo 
widzi i dla niego wszystko ładnie wygląda. Ale jak już wyszłam 
z ośrodka, to dopiero wtedy to się we mnie obudziło. Wtedy do-
stawałam takie sygnały od zupełnie obcych ludzi. Choć muszę 
przyznać, że nawet do tej pory, jak ktoś mi powie, że w czymś 
mi ładnie, to już nie ma szoku, ale jest jeszcze lekkie zawahanie.

Uczestniczki badań już od okresu dorastania mierzą się ze sprzecz-
nymi oczekiwaniami widzącej publiczności, która z jednej strony 
wyznacza im rolę aseksualnej, skromnej i skazanej na staropanień-
stwo (kobiety) niewidomej, z  drugiej zaś wymaga od nich wzmo-
żonej kontroli wyglądu, traktowanego jako miara ich normalności 
i  atrakcyjności (Rosenblum 2001; Hammer 2012; Fannon 2016). 
W tym kontekście ich wizualne taktyki służą nie tylko dopasowa-
niu się do przyjętych standardów estetyki czy „byciu jak inne kobie-
ty”, ale także stanowią formę walki o uznanie ich kobiecości oraz wy-
rwanie się z seksualnego niebytu.

Emilia: Kobiecość jest dla mnie bardzo ważna. Ona określa 
mnie jako człowieka. Lubię to, że jestem kobietą. To jest mi bli-
skie. Lubię się malować, perfumować, lubię obcasy. Lubię na-
łożyć na siebie coś fajnego. To jest niesamowite, bo często lu-
dzie mówią: „No dobrze, nałożysz coś sobie, ale ty przecież tego 
nie widzisz”. Ale ja się jakoś czuję, czuję swoje ciało, swoją prze-
strzeń. Sam fakt nakładania czegoś na twarz jest dla mnie bar-
dzo zmysłowy. Nakładam sobie na twarz podkład i nawet jeśli 
tego nie widzę, to dla mnie jest pewien rytuał. Nie robię tego co-
dziennie, bo po prostu mi się nie chce. Ale jak chcę wyjść do klu-
bu, to uwielbiam ten czas, kiedy się do tego przygotowuję, kiedy 
wybieram sobie sukienkę, maluję się.

Jak ukazują doświadczenia rozmówczyń, świadome zarządzanie 
własnym wyglądem wymaga od nich ciągłego balansowania między 
odmiennymi, często przeciwstawnymi kryteriami oceny – z  jednej 
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strony wyznaczają je zmieniające się trendy i stronnicze gusta „wi-
dzących”, z  drugiej zaś osobiste potrzeby i  upodobania estetyczne. 
Tym samym widzialność (kobiecego) ciała staje się polem nieustan-
nych decyzji i potyczek, które przynoszą jednoczesne poczucie sa-
tysfakcji i niepewności, samorealizacji i  zależności, kontroli i  bez-
wolności (por. Scott 1969: 27; Bullington, Karlsson 1997: 156–157; 
Kaplan-Myrth 2000; Hammer 2012; Fannon 2016).

Emilia: Mam bardzo wielki problem, bo często słyszę zupełnie 
sprzeczne komunikaty na temat mojego ubioru. Powiedzmy, że 
coś mi się podoba, na przykład koraliki, które mam na sobie. 
No więc wychodzę do ludzi i słyszę: „Ale fajne koraliki!”. A za 
chwilę: „Coś ty ubrała?”. To jest dla mnie bardzo ciekawe, że jed-
na i  ta sama rzecz budzi tak skrajne opinie. I  dlatego wyrobi-
łam w sobie takie postanowienie, że nie będę ufać ludziom, któ-
rzy mówią mi, że jestem ładna albo brzydka. Bo gdybym miała 
brać to wszystko do siebie, to już dawno wylądowałabym w psy-
chiatryku.

Katarzyna: Pewnie zauważyłeś, że nie noszę bluzek w tysiącach 
kolorów, nawet jeżeli jest na nie moda. Są teraz ponoć modne 
bluzki w  jakieś paski żółto-zielono-czerwono-pomarańczowo-
-niebieskie i nie wiadomo co jeszcze. Dla mnie to jest bez sensu. 
Lubię bluzki z kwiatkiem, ale z jednym, a nie z tysiącem. Dlatego 
obecna moda trochę mnie irytuje. Nie chcę wyglądać jak bożo-
narodzeniowa choinka albo jak tęcza na niebie. Owszem, lubię 
większość z tych kolorów, ale osobno. Lubię też różne odcienie 
jednego koloru. Tak jak na tym sweterku, który mam na sobie. 
Czekaj, jak to szło… Jakiś brązowy ciemniejszy z  jaśniejszym 
i trochę biały. Tak, chyba tak, jakieś paseczki. Ale on ma bardzo 
ciekawy kołnierz i fajne guziki. Miałam do wyboru trzy sweter-
ki. I wzięłam ten, bo ma ciekawy kołnierz, jest taki wywijany. Te 
guziki też są świetne. Więc to nie jest tak, że zwracam uwagę tyl-
ko na kolory. Ale też zawsze szukam potwierdzenia u widzących 
dziewczyn. Bo gdyby powiedziały, że ten sweterek jest obciacho-
wy, tobym go nie wzięła. Ale powiedziały, że jest ładny. 
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Olga: Dziewczyna widząca ma tę przewagę, że może stanąć przed 
lustrem i fizycznie siebie zobaczyć. A ja muszę się zdać na swoje 
wewnętrzne poczucie. Nie mam szansy tego sama zweryfikować. 
W związku z tym muszę mieć w sobie bardzo mocne przekona-
nie dotyczące tego, co ubieram i co na siebie nakładam. Musia-
łam widocznie wyrobić w sobie coś takiego – sama nie wiem, jak 
to zrobiłam – że pierdolę tych wszystkich ludzi, którzy ocenia-
ją mój wygląd. I jak coś mi się podoba w dotyku, to niech będzie 
nawet sraczkowate, ale i tak mi się podoba i to ubiorę. Ale z dru-
giej strony to się kłóci z moją kobiecością. Jako kobieta zawsze 
stoję na jakiejś scenie. Wolałabym wzbudzać raczej te pozytyw-
ne emocje – fajny kolor błyszczyka, fajny kolor bluzeczki. A nie – 
ohydny kolor bluzeczki i ohydny kolor błyszczyka. Co z tego, że 
on słodko pachnie. Kiedyś miałam taki ulubiony błyszczyk, który 
pięknie pachniał, tylko podobno był ohydny w kolorze. Był ciem-
nobrązowy. I po pewnym czasie rzeczywiście przestałam go uży-
wać, kiedy wychodziłam na miasto. Więc czasem z czegoś rezyg- 
nuję, bo ma niefajny kolor. Jak ludzie często mi mówią, że coś 
jest brzydkie, to z  tego rezygnuję i  ubieram to tylko w  domu. 
Wiem, że zakładając takie rzeczy, mogę być postrzegana jak oso-
ba niewidoma, która nie umie się ubrać – na pewno nosi coś tak 
brzydkiego, bo nikt jej o tym nie powiedział. Nikomu nie przyj-
dzie do głowy, że ja to ubrałam, bo to jest fajne w dotyku. Ludzie 
tak nie myślą. Myślą przede wszystkim wzrokiem.

Zawiłość i rygorystyczność wielu wizualnych zaleceń sprawia, że część 
kobiet niewidomych świadomie rezygnuje z ich skrupulatnego wypeł-
niania, stawiając raczej na własny komfort i poczucie kontroli niż 
efektowny i  przyciągający spojrzenia wizerunek, okupiony jednak 
żmudną dyscypliną, która w  ostateczności nie zapewnia zupełnej 
swobody i pewności co do wyników tych starań.

Sandra: Miałam kiedyś pół roku obsesji na punkcie wyglądu. 
To było niedługo po szkole. Wmówiłam sobie, że… Może na-
wet nie wmówiłam, bo przecież jest w tym dużo racji, że jak cię 
widzą, tak cię oceniają. Więc stwierdziłam, że trzeba się zabrać 
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za jakiś tam wygląd. Pojechałam nawet na kurs wizażu dla osób 
niewidomych. Niewiele z tego wyniosłam, ale też pewnie dlate-
go, że nie bardzo się tym interesowałam. Stwierdziłam, że to jest 
puste [śmiech]. Dlaczego mam tak bardzo dbać o swój wygląd, 
o to, co mam na zewnątrz, kiedy to, co mam w środku, czeka na 
moją uwagę i prosi, żebym się tym zaopiekowała. Przecież mam 
tyle rzeczy do zrobienia ze sobą, z poukładaniem siebie. Ja rozu-
miem ludzi, którzy dbają o swój wizerunek, i nawet w pewnym 
sensie ich podziwiam, bo to wspaniała sprawa wstawać godzi-
nę wcześniej, żeby uszykować się do wyjścia. Ktoś ma tę godzi-
nę, jest skrupulatny, konsekwentny – to jest piękne. A po dru-
gie spasowałam, bo stwierdziłam, że i tak nie wygram z ludźmi, 
którzy widzą. Po prostu. Nawet gdybym starała się najbardziej, 
jak potrafię, to i tak nie będę nigdy miała takiego makijażu, jaki 
zrobi sobie osoba widząca. Po prostu nie wygram w tych zawo-
dach. Wypadam w przedbiegach. A skoro tak, to nie ma co za-
wracać sobie głowy takimi rzeczami, bo przecież nie doścignę 
nigdy osoby widzącej.

Anna: Miałam takie osoby, które mi mówiły: „Włosy już byś ścię-
ła”. A dlaczego? Czy ja się muszę wszystkim podobać? Nie mu-
szę. Ja też nie kocham wszystkich. Przecież nie widząc, nie mia-
łabym nad tym kontroli, nie wiedziałabym, co fryzjer ze mną 
zrobił. Nie farbuję włosów, ale znam osoby niewidome, które to 
robią. Sama nie farbuję, bo nie wiem, co to jest. Dla mnie to jest 
jakaś fikcja. Nie będę tego robić tylko dlatego, że inni tak mają. 
Dlaczego ja muszę?

W tym przypadku podstawową wartością staje się nie tyle fizyczna 
atrakcyjność czy podziw ze strony „widzących”, ile wewnętrzne po-
czucie schludności i panowania nad sytuacją. Co ważne, wybór tego 
rodzaju taktyki nie jest przejawem wizualnej ignorancji czy arogan-
cji poszczególnych kobiet; przeciwnie – wynika on z dokładnej zna-
jomości obowiązujących norm i zasad, ale także z potrzeby wypra-
cowania własnych, możliwie samodzielnych sposobów ich realizacji 
(por. Hammer 2012: 420).
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Edyta: Wygląd zewnętrzny odzwierciedla dla mnie szacunek 
dla drugiego człowieka, nawet jeżeli on mnie nie widzi. Kiedyś 
miał odwiedzić mnie wieloletni kolega, z którym znamy się od 
przedszkola. No więc wstaję rano i zabieram się do mycia gło-
wy, a moja mama pyta, po co to robię, skoro nigdzie dzisiaj nie 
wychodzę. Mówię jej, że przecież mój kolega dzisiaj przyjeżdża. 
A ona na to, że przecież on mnie nie widzi. No i trochę się po-
sprzeczałyśmy. Ja przecież nie chciałabym, żeby ktoś na spotka-
nie ze mną przychodził niechlujnie ubrany czy brudny tylko dla-
tego, że go nie widzę i nie będę mogła tego zobaczyć. Chodzi 
o to, że to ja będę się dobrze czuła.

Aleksandra: Ostatnio ze znajomymi doszliśmy do wniosku, że 
jeżeli osoba niewidoma nie jest pewna na sto procent, czy ma 
czyste ubranie, czy nie ma jakiejś plamy na bluzce, to i tak po-
winna ją zmienić, nawet jeśli ta bluzka w rzeczywistości nie jest 
poplamiona. Ale tak na wszelki wypadek powinna to zrobić. 
Albo zapytać kogoś. Ale czasami jest tak, że nie masz kogo zapy-
tać, jak na przykład mieszkasz sam i wychodzisz do ludzi.

Na zakończenie należy dopowiedzieć, że – oprócz wymienionych 
sposobów zarządzania własnym wyglądem – część osób niewido-
mych, w tym również kobiet, niemal w całości powierza te kwestie 
widzącym rodzicom, członkom rodziny czy życiowym partnerom, 
zupełnie podporządkowując się ich gustom i estetycznym przekona-
niom. Nierzadko oznacza to dziedziczenie stylu ubierania czy ucze-
sania po swoich matkach lub nawet babciach, co w rezultacie prowa-
dzi do zyskania wizerunku osoby staromodnej i nad wiek poważnej, 
wyraźnie odbiegającej pod tym względem od większości rówieśni-
ków. Jak wnioskuję na podstawie prowadzonych obserwacji, podob-
ne nastawienie wynika często z przyjęcia ogólniejszej postawy zależ-
ności od „widzących”, która ujawnia się w wielu innych dziedzinach 
i sytuacjach życia.

Konkludując, mechanizm oceniania ludzi na podstawie ich wy-
glądu stanowi nie tylko kolejną wizualną zagadkę dla bohaterów 
tej książki, lecz w praktyce wyznacza im również jedno z trudniej-
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szych zadań w dziedzinie międzyludzkiej widzialności. W szczegól-
ności dotyczy to uczestniczek badań, które z  jednej strony od naj-
młodszych lat dostrzegają kluczowe znaczenie urody w kontekście 
kobiecej tożsamości i wartości, z drugiej zaś nierzadko spotykają się 
z opiniami na temat własnej aseksualności i nieatrakcyjności. Tym 
samym dynamikę ich wizualnych zabiegów i  pragnień wyznacza-
ją trzy podstawowe, często połączone ze sobą cele – po pierwsze, 
odciągnięcie uwagi „widzących” od rzucającej się w oczy niepełno-
sprawności czy „nienormalności”; po drugie, prezentowanie właś- 
ciwego i  schludnego wizerunku; po trzecie, skierowanie spojrzeń 
„normalsów” na własną i  domagającą się uznania kobiecość (por. 
Kleege 2001: 48; Hammer 2012: 419). Realizacja tych dążeń wyma-
ga od nich wypracowania równowagi między zależnością od este-
tycznych wskazówek „widzących” a  potrzebą samodzielności oraz 
zaufania własnym intuicjom i doznaniom. W zależności od propor-
cji między tymi elementami wizualne taktyki niewidzących kobiet 
przybierają różne formy – od całkowitego powierzenia tych kwestii 
„widzącym”, najczęściej członkom rodziny; poprzez przedkładanie 
własnego komfortu i samodzielności nad aktualną modę czy atrak-
cyjność fizyczną; aż po zamierzone eksponowanie urody, kobiecości 
czy seksualności6.

3.4. Gestykulacja i ekspresja twarzy

W świecie „widzących” nie tylko odpowiednio przystrajany i kory-
gowany wygląd zewnętrzny, ale również każdy, choćby najdrobniej-
szy ruch czy układ ciała może mieć własne, niekiedy nawet kluczo-
we znaczenie, nadawane i odczytywane w zależności od sytuacji oraz 
umiejętności i intencji partnerów interakcji. To właśnie gesty, posta-
wy, miny i spojrzenia – obok aparycji, wizerunku i ubioru – pełnią 

6 Warto podkreślić, że tak wyrażone wnioski są w  znacznym stopniu zbieżne 
z wynikami badań na temat sposobów zarządzania wyglądem przez niewido-
me kobiety z Izraela (Hammer 2012, 2013), Irlandii (Fannon 2016) oraz Anglii 
(Kaplan-Myrth 2000), co – jak sądzę – potwierdza kulturową czy cywilizacyjną 
wspólnotę opisanych wyżej wizualnych i genderowych wzorców.
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funkcję ważnych nośników sensu w przestrzeni wzajemnej widzial-
ności. Z jednej strony pozwalają na celowe wzmacnianie i dopełnia-
nie wypowiedzi, „mówienie bez słów” czy zarządzanie przebiegiem 
spotkania; z drugiej zaś przyjmują postać mimowolnych przejawów 
myśli i emocji danej osoby (por. Wundt 1973: 72–100; Brocki 2001: 
79–98; Leathers 2007: 86–110). W tym kontekście kolejnym wizual- 
nym wyzwaniem dla osób niewidomych od urodzenia lub wczes- 
nego dzieciństwa jest przyswojenie odpowiednich ruchów i postaw 
ciała – w szczególności rąk i twarzy – które odgrywają istotną rolę 
w procesie bezpośredniej komunikacji, zapewniając jej uczestnikom 
poczucie pewności, komfortu i porozumienia. Logicznym dopełnie-
niem tego obowiązku jest oduczenie się konkretnych odruchów i za-
chowań, które zostały uznane przez „widzących” za niewłaściwe czy 
patologiczne i jako takie prowadzą z reguły do zakłócenia oczekiwa-
nego porządku spotkania.

Inaczej niż w przypadku „normalsów” osoby niewidzące od uro-
dzenia lub wczesnego dzieciństwa nie uczą się „języka widzialnego 
ciała” przez obserwację i bezsłowne naśladowanie „znaczących in-
nych”, z czasem zaś pozostałych ludzi czy postaci pojawiających się 
w mediach7 (Majewski 1983: 13, 85–86; Czacka 2008: 175). Jedyny-
mi metodami przekazywania wizualnych umiejętności i nawyków są 
zatem słowne wyjaśnienia i upomnienia, a także żmudne ćwicze-
nia wybranych gestów, polegające na bezpośrednim sterowaniu cia-
łem osoby niewidomej, której zadaniem jest samodzielne odtworze-
nie i zapamiętanie określonych układów czy ruchów8 (Orkan-Łęcka 
2003: 42). Jak jednak dowodzą opowieści wybranych rozmówców, 
nawet świadomość ogólnych zasad oraz wyuczenie się konkretnych 

7 Co istotne, ustanawia to również jedną z podstawowych i widocznych różnic 
między większością uczestników badań a osobami ociemniałymi w wieku kil-
kunastu czy kilkudziesięciu lat, które jeszcze jako „widzący” przyswoiły pełną 
gamę gestów i wyrazów twarzy, dzięki czemu nawet wiele lat po utracie wzroku 
posługują się nimi swobodnie i świadomie.

8 Pewną pomocą w tym zakresie służą specjalne poradniki publikowane przez or-
ganizacje działające na rzecz osób niewidomych (Krok za krokiem 1979; Corn, 
Bina, Sacks 2009).
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ruchów nie zawsze owocuje poczuciem kontroli, komfortu i biegło-
ści w ich wykonywaniu.

Barbara: Ja chyba raczej nie gestykuluję. Nie używam rąk do 
mówienia. Jak z  kimś rozmawiam, to muszę mieć coś w  ręce, 
czymś się bawić, kręcić, zwijać, ale nie gestykuluję. Czasami ki-
wam głową, ale nie pamiętam, skąd to umiem. Może ktoś po-
kazywał mi, jak się macha na pożegnanie, ale ja się z tym czu-
ję nienaturalnie. To jest bez sensu. Albo na przykład zgłaszanie 
się do odpowiedzi. Ja się nigdy nie zgłaszam, bo nie wiem, czy 
mam wysoko tę łapę wyciągać, jak długo ją trzymać w górze, kie-
dy ją opuścić. Denerwują mnie sytuacje głosowania. Siedzę tak 
bez sensu z tą wyciągniętą łapą. To nie są moje ruchy. Czuję się 
z tym okropnie.

Wiktor: Co ja umiem poza kiwaniem głową… Bo tego uży-
wam świadomie. Kiwanie na „tak” i  „nie”. Nie wiem, czy ktoś 
mnie uczył w dzieciństwie robienia „pa pa”. Generalnie w szko-
le miałem problem z tymi ruchami. I wiem, że to było dla nie-
którzy przedmiotem drobnych drwin. Mówię o szkole dla nie-
widomych.

Jak wnioskuję na podstawie rozmów i obserwacji, tego rodzaju emo-
cje – w tym właśnie obawa przed popełnieniem błędu i ośmiesze-
niem się w oczach „widzących” – wynikają częściowo z pojmowa-
nia gestykulacji jako zwartego systemu językowego, składającego się 
ze ściśle określonych i czytelnych znaków, które wykonuje i odczy-
tuje się zgodnie z powszechnie podzielanymi wzorcami (por. Ziół-
kowski 1981: 252).

Emilia: Jak byłam w szkole teatralnej, to było fantastyczne do-
świadczenie. Musiałam uczyć się tam każdego gestu, który dla 
osoby widzącej jest naturalny. Na przykład gestu „chodź” albo 
gestu „patrz”. Pamiętam, jak mieliśmy Wesele i ja dostałam rolę 
Racheli. Tam jest taka scena, że ona rozmawia z Poetą. I wtedy 
miałam wstać, podejść kilka kroków, stanąć w określonym miej-
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scu i pokazać: „Patrz pan różę na ogrodzie owitą w chochoł ze 
słomy”. I to „patrz pan” ja się uczyłam chyba z dziesięć minut. Ja 
to pokazywałam inaczej. Skąd miałam wiedzieć, jak się pokazu-
je „patrz pan”? I dyrektor z tej szkoły mówi: „Ty naprawdę nie 
wiesz, jak się pokazuje »patrz pan«”? Dla mnie to była nauka ge-
stu, który wszyscy inni znają, bo mają to wrodzone.

W innych sytuacjach poszczególni rozmówcy bez wytycznych i nad-
zoru ze strony „widzących” zaczynają spontanicznie stosować pewne 
gesty – mające najczęściej charakter ilustracyjny – dostrzegając w ten 
sposób ich dostępność i użyteczność (por. Leathers 2007: 92–94).

Aleksandra: Ja mam problem z gestykulacją. Może to wynika 
z tego, że my się boimy gestykulować. Albo po prostu nie wie-
my, że coś takiego istnieje. Chociaż ostatnio zauważyłam, że jak 
coś pokazuję ludziom na wystawie, to robię to właśnie za po-
mocą gestów. Wcześniej tego nie robiłam. Nikt mnie tego nie 
uczył, zaczęłam to robić sama z  siebie. Zaczęło się od tego, że 
miałam grupę anglojęzyczną i brakowało mi jakiegoś słowa. Nie 
miałam papieru, a  chciałam im wytłumaczyć, jak się pisze na 
tabliczce brajlowskiej – że piszesz od prawej do lewej, a potem 
przekręcasz papier i czytasz to w odbiciu lustrzanym. Więc po-
kazałam ten ruch od prawej do lewej w pisaniu i od lewej do pra-
wej w czytaniu. I już mi tak zostało, nawet jak oprowadzam pol-
skie wycieczki.

Co istotne, oprócz nauki powszechnych gestów obowiązkowym ele-
mentem wizualnej socjalizacji osób niewidomych jest również zwal-
czanie specyficznych dla nich ruchów i postaw, do których należą 
przede wszystkim jednostajne kiwanie się, kręcenie głową czy docis- 
kanie palcami gałek ocznych. W nomenklaturze tyflologicznej po-
dobne zachowania są określane jako „blindyzmy” i definiowane za-
zwyczaj w  kategorii nieprawidłowych nawyków ruchowych, które 
wywołują negatywne reakcje „widzących”, a tym samym mają szkod- 
liwy wpływ na wizerunek opisywanej grupy (Żemis 1973: 32; Ma-
jewski 1983: 88; Bullington, Karlsson 1997: 158; Michalko 2002: 
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137–138; Czacka 2008: 175). Zgodnie z opowieściami rozmówców 
powyższy pogląd jest przyjmowany przez znaczną część rodziców 
i  wychowawców w  ośrodkach specjalnych, co ma przełożenie na 
konkretne działania socjalizacyjne, w  szczególności stosowane za-
kazy i kary:

Tomasz: W ośrodku mówiono nam, że mamy być superpodob-
ni do widzących, czyli nie mamy mieć żadnych blindyzmów. My 
lubimy się trochę kiwać. Wśród uczniów to było normalne. Ja 
mam ten odruch kiwania, ale on nie jest odruchem bezwarun-
kowym. Może na początku, w ośrodku, był to odruch bezwarun-
kowy, ale z czasem zacząłem mieć nad tym kontrolę. Lubię się 
kiwać, jak słucham muzyki. Wtedy uruchamia się we mnie jakaś 
wyobraźnia. W zakładzie to tępiono. Jak wychowawca zobaczył, 
że się kiwasz, to brał cię za głowę, przyciskał do stołu i zabierał 
słuchawki. Oni tam uważali, że to jest przejaw choroby sierocej. 
To były schematy i sztampy tyflopedagogiczne. Tam porówny-
wano cię do jakichś wypracowanych modeli.

Izabela: Jak byłam mała, to miałam coś takiego. A potem to samo 
przeszło. Moją największą motywacją był mój szwagier. On mi 
zawsze przypominał, klepał mnie po dłoni, jak to robiłam. Mó-
wił: „Taka ładna dziewczyna, a takie rzeczy robi”. Wiesz, uczyłam 
się tego w szkole, myślałam, że to jest dobre, skoro wszyscy to 
tam robili. Po prostu brałam przykład z innych. Wszyscy jak je-
den mąż – oczy i bujanie się. Odlot i jest dobrze [śmiech]. Z kim 
przestajesz, takim sie stajesz.

Regularne upomnienia, wypowiadane niekiedy podniesionym gło-
sem – „nie duś oka”, „zaraz wciśniesz sobie oko do głowy”, „nie bu-
jaj się tak, bo wyglądasz jak debil” – nie tylko wpajają przekonanie 
o naganności tych zachowań, ale w praktyce rodzą poczucie winy 
oraz potrzebę nieustannej kontroli w towarzystwie „widzących”.

Jakub: Nawet silna wola nie pozwala mi tego zatrzymać. Kiedyś 
kolega obiecał mi na wyjeździe, że jak przez dwa tygodnie uda 
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mi się nie wciskać oczu, to mam od niego paletę browarów. No 
i udało mi się nie wciskać oczu przez całe… trzy godziny. I nag- 
roda przepadła [śmiech]. Ja już też sobie różne kary wymyśla-
łem, ale nic nie pomaga.

Weronika: Ja bardzo długo wkładałam palce do oczu. Teraz 
też czasem mi się zdarzy. To jest taki głupi nawyk. Jak jestem 
z kimś… Jak jestem sama, to też się staram nad tym panować, 
ale jak jestem z kimś, to już w ogóle nigdy mi się to nie zdarza. 
A kiedyś robiłam to nagminnie. Dla mnie to jest coś nieestetycz-
nego, co może zrazić wielu ludzi do niewidomych albo wywołać 
przekonanie, że mamy jakieś dodatkowe sprzężenia.

Jednocześnie, jak dowodzą zebrane opowieści oraz wyniki innych 
badań na ten temat, omawiane ruchy i nawyki – pojawiające się już 
w pierwszych miesiącach życia osób niewidzących – są niejako na-
turalnie wpisane w ich ciała, wynikają bowiem bezpośrednio z bra-
ku dostępu do wrażeń wizualnych, a także stanowią rodzaj fizycznej 
stymulacji (por. Smith, Chethik, Adelson 1969; Abang 1988; Sarde-
gna et al. 2002: 27–28; Magnusson, Karlsson 2008: 76–77).

Adrian: Nie wiem, dlaczego to robię. Robię to nieświadomie 
w różnych sytuacjach. Jak rozmawiam z kimś na żywo lub przez 
telefon. Jak siedzę i podpieram głowę. I nagle nie wiadomo, kie-
dy ten palec idzie do oka. Nie wiem, skąd to się bierze. Ani mnie 
to nie boli, ani nie sprawia jakiejś przyjemności. Ten palec sam 
tam idzie i koniec. Być może robię to wtedy, kiedy się nad czymś 
zastanawiam. Zauważyłem, że im bardziej intensywnie myślę, 
tym mi się to częściej zdarza. Mama opowiadała mi kiedyś, że 
jak byłem bardzo małym dzieckiem, miałem około pół roku, to 
przyłapała mnie na tym, że leżałem w łóżku i trzymałem w ten 
sposób ręce. Może to dlatego jest tak trudne do wyplenienia, bo 
to jest w człowieku od niemowlaka.

Podobne czynności jawią się nie tyle jako bezcelowe odruchy czy 
szkodliwe zaburzenia, lecz przeciwnie – okazują się wcielonymi for-
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mami działania i  reagowania, mającymi najczęściej związek z  po-
trzebą koncentracji czy relaksu, a także wyładowania negatywnych 
lub pozytywnych emocji (por. Sękowska 1991: 53–54).

Adam: Mnie to uspokaja, jak kręcę głową. Jak nie ma nikogo, to 
wpadam w taki trans i mi to pomaga, bo wtedy się uspokajam. 
Kiedyś to kontrolowałem, ale już straciłem nad tym kontrolę. 
Dla mnie to jest przyjemne. Na przykład wczoraj przed położe-
niem się spać kręciłem się, bo musiałem się uspokoić. Czasa-
mi wyobrażam sobie wtedy, że widzę, że mam poczucie świat- 
ła. Kręcę głową i zdaje mi się, że jak okręcam głową, to widzę. 
Wiem, że nie mam poczucia światła, ale czasami w głowie potra-
fię sobie wyobrazić, że mam. Wtedy widzę te różne przedmioty 
dokoła. Widzę oczami, tak jak wy wszyscy.

Małgorzata: Najczęściej robię to w sytuacjach stresowych. Jak 
jestem ze znajomymi, to staram się tego nie robić. Ale jak jestem 
z mamą i chcę z nią porozmawiać o jakimś trudnym problemie, 
to już automatycznie ręka idzie mi do tego oka. I moja mama 
mówi wtedy: „Widzę, że się denerwujesz, powiedz, o co chodzi”. 
Ogólnie to ja zawsze kłóciłam się z moim tatą na ten temat. Jak 
on mi zwracał uwagę i tępił te moje odruchy, to zawsze mu od-
powiadałam: „Ja trzymam palce w oczach, a ty palisz”.

Piętnowanie i zwalczanie podobnych zachowań budzi w ostateczno-
ści ambiwalentne emocje poszczególnych rozmówców, którzy z jed-
nej strony mają świadomość ich „nienormalności” oraz powstrzy-
mują się przed nimi w towarzystwie „widzących”, z drugiej zaś nie 
potrafią lub nie chcą zupełnie z  nich zrezygnować, pozwalają so-
bie na nie w samotności lub w obecności zaufanych osób, traktują je 
jako element własnej indywidualności czy intymności (por. Bulling-
ton, Karlsson 1997: 157).

Renata: Sama się zastanawiałam, skąd to się u mnie wzięło. My-
ślę, że to się wyrobiło w okresie wczesnego dzieciństwa. To chy-
ba mi dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa. Bo już jako dziec-
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ko dotykałam sobie gałki ocznej, zamykałam oko i dociskałam 
powiekę. Dotykam tylko to oko, w którym mam jeszcze poczu-
cie światła. I czuję wtedy takie ciepło. To jest przyjemne. Ja so-
bie zdaję z tego sprawę i przy większości osób się hamuję. Mam 
ochotę, ale tego nie robię. Bo to jest takie dziwne. Nawet tego nie 
umiem wytłumaczyć. Bo to przywołuje z jednej strony takie ne-
gatywne skojarzenia, bo zawsze jak tak robiłam, to słyszałam: 
„Co ty robisz?! Nie trzymaj tego oka!”. Słyszałam to i w domu, 
i w szkole. W domu to nigdy nie było akceptowane. Nawet za 
to po łapach dostawałam. Ale z drugiej strony to jest taka rzecz, 
która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Niby wiem, że nie wolno 
tego robić, ale to jest taka jedyna rzecz, która jest moja.

Oprócz wymogu przyswajania podstawowych gestów oraz tłumienia 
zakazanych odruchów, kolejnym niezbywalnym elementem socjali-
zacji osób niewidomych są obowiązki związane z  ekspresyjnością 
ludzkiej twarzy, która stanowi główny punkt wizualnej wzajemności 
i komunikacji (Brocki 2001: 252–257; Leathers 2007: 41–69; Schil-
lmeier 2010: 63–66; Goffman 2012: 5–46). Jak tłumaczy to Simmel 
(2006: 190–191):

Socjologiczna doniosłość oka wiąże się przede wszystkim z ekspresją 
oblicza, które między ludźmi jest pierwszym obiektem spojrzeń. […] 
Twarz jest miejscem geometrycznym tego poznania, symbolem wszyst-
kiego, co składa się na indywidualne uwarunkowania życia, w twarzy 
zaznacza się to, co z  przeszłych doświadczeń osadziło się w  samym 
podłożu czyjegoś życia i  stało się trwałym rysem. Gdy w takim zna-
czeniu postrzegamy twarz człowieka, do wzajemnych stosunków wni-
ka element ponadpraktyczny choć służący praktycznym celom: twarz 
sprawia, że rozumiemy człowieka już na podstawie jego wyglądu, nie 
dopiero na gruncie jego poczynań. […] Gdy ludzie patrzą na siebie, 
widzą przede wszystkim twarz, stąd szczególny, socjologicznie donio-
sły rodzaj „znajomości” za pośrednictwem wzroku. Taka znajomość 
to jeszcze coś innego niż poznanie. W jakiś, choć bardzo nieokreślo-
ny sposób od pierwszego spojrzenia na kogoś wiemy, z kim mamy do 
czynienia.
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To właśnie twarz stanowi najważniejszy, a  zarazem najbar-
dziej kontrolowany środek wizualnego wyrazu, za pomocą które-
go ludzie „pokazują siebie”, kształtują wrażenia i  wyobrażenia od-
biorców, zarządzają przebiegiem interakcji; jednocześnie – wbrew 
wszelkim scenicznym wysiłkom – twarz w ostateczności okazuje się 
naga, bezbronna, zdradza życiowe historie i  faktyczne emocje da-
nej osoby (Kępiński 2003: 197–201; Courtine, Haroche 2007: 172). 
W konsekwencji pełni ona rolę widzialnej sygnatury człowieka, co 
ma swe odzwierciedlenie w  powszechności metonimii „twarz za 
osobę”, a także wielości i wymowie związanych z nią metafor – „stra-
cić twarz”, „pokazać prawdziwą twarz”, „nosić maskę” (Bogdanow-
ska-Jakubowska 2010; Lakoff, Johnson 2010: 69–70). Dopełnieniem 
tego obrazu są znaczenia przypisane ludzkim oczom, postrzeganym 
nie tylko jako „okna na świat”, ale też „zwierciadła duszy”, które od-
bijają nastroje i myśli człowieka, a jednocześnie uczestniczą w nie-
ustannej wymianie wymownych zerknięć i  spojrzeń (Libera 2002: 
42–44; Poprzęcka 2008: 5–6).

Tak określona wartość ludzkiej twarzy kształtuje również wi-
zualne praktyki osób niewidomych, które są nie tylko zachęca-
ne, a niekiedy nawet przymuszane przez „widzących” do zakrywa-
nia zniekształconych lub rozbieganych oczu, ale także zobowiązane 
do przestrzegania pozostałych nakazów i zakazów porządkujących 
przestrzeń wzajemnej widzialności. Jedna z  ważniejszych lekcji 
w tym zakresie dotyczy konieczności kierowania się twarzą w stro-
nę rozmówcy, która to czynność spełnia wiele istotnych funkcji – 
otwiera i potwierdza wspólny udział w interakcji, reguluje jej prze-
bieg, wyraża szacunek i  ciekawość wobec jej uczestników (por. 
Domachowski 1984: 86–87; Goffman 2012: 35).

W przypadku osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego 
dzieciństwa nauka nawiązywania, a  raczej pozorowania kontaktu 
wzrokowego wymusza częściową rezygnację z własnych preferen-
cji poznawczych, a dokładniej – wygodnego, punktowego nasłuchi-
wania wypowiedzi rozmówcy (por. Bullington, Karlsson 1997: 157; 
Kleege 1999: 124–125; Hull 2001: 17; Goffman 2005: 86, 146; Mag- 
nusson, Karlsson 2008: 77–78).
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Hanna: W  ośrodku nauczyłam się bardzo ważnej rzeczy. Jak 
miałam sześć lat, to pojechałam tam na próbę do przedszkola. 
I miałam takie zapoznawcze spotkanie z panią psycholog, któ-
ra w pewnym momencie zaczęła na mnie strasznie wrzeszczeć. 
Wydarła się, że jej nie szanuję. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co 
chodzi. Byłam przerażona. W końcu okazało się, że siedziałam 
do niej tyłem. Słyszałam jej głos. Nie widziałam jej twarzy, więc 
mnie było wszystko jedno. Jak z nią gadałam, to kręciłam się na 
takim fotelu. W pewnym momencie tak się okręciłam, że usiad- 
łam do niej tyłem. Wiedziałam, że tak siedzę, ale nie miałam 
świadomości, że to jest coś złego. Przecież ja odbieram słuchem. 
Dla mnie było najważniejsze to, że ją słyszę. Do dzisiaj mam coś 
takiego z moją mamą, że stoję sobie na przykład w przedpokoju 
i mówię coś do niej, kiedy ona jest w pokoju. A ona woła: „Wejdź 
tutaj, bo cię nie widzę”. Więc ja mówię: „I  co z  tego? Przecież 
mnie słyszysz”. – „No tak, ale ja cię muszę widzieć”. Ja tego nie 
rozumiem. Skoro ona mnie słyszy i  ja ją słyszę, to po co mam 
wchodzić do pokoju. Ale wtedy rzeczywiście nauczyłam się tej 
zasady i teraz bardzo zwracam uwagę, żeby być przodem do lu-
dzi, z którymi rozmawiam. Ona tak na mnie nawrzeszczała, że 
na całe życie to sobie zapamiętałam.

Jak jednak okazuje się podczas kontaktów z  „widzącymi”, nawet 
skrupulatne przestrzeganie tego wymogu nie zawsze przynosi ocze-
kiwane rezultaty, a zamiast tego prowadzi do wzajemnej niepewno-
ści i zakłócenia komunikacyjnego rytuału. W pewnym stopniu wy-
nika to ze złożoności kontaktu wzrokowego, który w  praktyce nie 
oznacza nieruchomego wpatrywania się w partnera interakcji – jak 
pojmują to niektóre osoby niewidome – lecz wymaga odpowied-
niego dawkowania i dobierania spojrzeń w zależności od rytmu czy 
charakteru spotkania (Michalko 1998: 90; Goffman 2008b: 99–116):

Artur: Kiedyś siedzieliśmy z ojcem na dworcu. W pewnej chwi-
li podchodzi facet i pyta, czy nie poratujemy go kanapką. Mó-
wię, że nie. „Nie ma pan ani kanapki, ani złotówki?”. Mówię, że 
nie. A on nagle: – „Kurwa, a co pan tak nie tego… Dlaczego pan 
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na mnie nie patrzy? – Nie patrzę na pana, bo pana nie widzę. 
– O kurwa, nie widzi pan? Tak nic? – Nic. – I naprawdę nic mi 
pan nie da?”. Ojciec mi potem powiedział, że ten facet zaczął mi 
się tak badawczo przyglądać. Miałem okulary, ale on i tak doj-
rzał, że coś jest nie tak. Mnie to absolutnie nie uraziło. Kierowa-
łem głowę w jego stronę, a on i tak zauważył, że na niego nie pa-
trzyłem.

Co istotne, znaczenia przypisane frontalnej postawie wobec roz-
mówcy nie tylko wpływają na cielesne praktyki uczestników ba-
dań, ale nierzadko rodzą w nich analogiczne potrzeby i wymagania 
względem „widzących”.

Barbara: To jest nieważne, że nie mogę nawiązać kontaktu wzro-
kowego, ale czuję, kiedy mówiąc do mnie, kierujesz się w moją 
stronę, a kiedy patrzysz gdzie indziej, nie wiadomo gdzie. Nie 
lubię, jak ktoś rozmawia ze mną, a  kieruje się w  inną stronę. 
Przecież słyszę, że on jest do mnie tyłem albo bokiem. To jest 
nie w porządku. Dla mnie to jest wyraz ignorancji. Nawet jak 
rozmawiam z osobą niewidomą, to zwracam się do niej przo-
dem. Mimo że nie widzę, to robi mi to wielką różnicę. Ludzie 
sobie z tego nie zdają sprawy. Im się wydaje, że jak ktoś nie wi-
dzi, to jest mu wszystko jedno, czy mówi się do jego pleców, czy 
do boku.

O  ile umiejętność kierowania twarzy w  stronę rozmówcy – mimo 
swej „nienaturalności” – została opanowana przez zdecydowaną 
większość uczestników badań, o tyle znacznie żmudniejszym zada-
niem okazuje się dla nich wypracowanie i kontrolowanie poszcze-
gólnych elementów mimiki i wyrazów twarzy.

Barbara: Ostatnio jedna wykładowczyni powiedziała, że jestem 
wyjątkowa, bo często się uśmiecham, a z reguły ludzie niewido-
mi nie mają mimiki. Powiedziała, że mama na pewno musiała 
dużo nade mną pracować. Dopiero na studiach zaczęto mi na to 
zwracać uwagę i mówić, że mam mimikę, że widać po mnie róż-
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ne rzeczy. Wcześniej czułam, jak się śmieję, ale nie zastanawia-
łam się nigdy nad tym, nie interesowało mnie to. 

Jak wnioskuję na podstawie zebranych materiałów, trudności zwią-
zane z nauką odpowiedniej mimiki nie wynikają całkowicie z per-
cepcyjnych ograniczeń osób niewidomych, które od najmłodszych 
lat odruchowo uzewnętrzniają swoje nastroje w postaci uśmiechu, 
śmiechu, zmarszczonych lub uniesionych brwi. Zdaniem Krysty-
ny Jarząbek (1994: 11) tego rodzaju oznaki radości, gniewu, zasko-
czenia lub lęku zdają się mieć ogólnoludzki charakter i  jako takie 
są niezależne od konkretnej kultury, zdolności fizycznych czy inte-
lektualnych poszczególnych jednostek. Największym wyzwaniem 
uczestników badań okazuje się więc nie tyle przyswojenie podsta-
wowych wyrazów twarzy, ile raczej zrozumienie, w jakich sytuacjach 
i wobec jakich osób należy je stosować bądź zakrywać – bez względu 
na aktualnie przeżywane emocje (por. Monbeck 1975: 76–78; Gid-
dens 2004: 105).

Agnieszka: Jeśli chodzi o  moją mimikę, to jeśli na przykład 
coś mnie zdenerwuje albo zirytuje, to niestety nie potrafię tego 
ukryć. Ja to od razu po sobie widzę. Albo rumienię się, albo po-
kazuję grymas twarzy. Czuję, że moja twarz się wtedy zmienia. 
I nie mam na to wpływu. A może bym chciała to ukryć. Ale to 
się dzieje. Nikt ze mną nie ćwiczył robienia min. Kiedyś ludzie 
często mi mówili, żebym się uśmiechnęła. Teraz chyba jest już 
lepiej. Ale właśnie na ten brak uśmiechu często mi zwracano 
uwagę.

W przeciwieństwie do ekspresji twarzy, które stanowią mimowolny 
wyraz emocji osób niewidomych, zupełnie niedostępnym składni-
kiem mimiki jest dla nich wielość i różnorodność spojrzeń – rzu-
canych, odbijanych i chwytanych przez „widzących” podczas bezpo-
średnich interakcji.

Barbara: Dla mnie we wzroku bardzo dziwne jest to, że można 
się patrzeć w różny sposób. Wzrok może mieć różne postacie, 
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różne oblicza. To jest bardzo dziwne. Jeśli czegoś dotykasz, masz 
z tym dosłowny kontakt. A jak patrzysz na kogoś, to nie masz 
z nim takiego kontaktu. Widzący mówią, że spojrzenie może być 
zalotne, że ktoś spuścił wzrok albo że ma roześmiane oczy. Róż-
ne rzeczy się słyszy o wzroku. I to jest dla mnie dziwne, że nie 
mogę tego zobaczyć.

Ciekawe rozważania na ten temat prezentuje Sandra Tworkowska, 
opowiadająca o wizualnych dylematach i  zagadkach, na które tra-
fia podczas tworzenia własnych utworów literackich (Pietrowiak, 
Tworkowska, Zdobylak 2013: 38):

Bohaterowie moich opowiadań często widzą. Mam mało bohaterów, 
których oślepiłam. To nastręcza mi trochę problemów. Przede wszyst-
kim odbierają oni świat tak, jak ja nigdy tego nie robiłam, ponieważ do-
świadczenie braku wzroku towarzyszy mi, odkąd pamiętam. Chcąc być 
wiarygodną narratorką, posługuję się zasłyszanymi schematami opisy-
wania wyglądu postaci oraz otoczenia, w którym się znajdują. Nie za-
wsze do końca rozumiem to, o czym sama piszę, co jest poniekąd za-
bawne. […] Zauważyłam też, że w moich opowiadaniach najchętniej 
opisuję wyraz twarzy poprzez zawarte w oczach emocje. Nie mam jed-
nak pojęcia, jak to jest i co to dokładnie znaczy, że ktoś ma w oczach 
uwielbienie dla drugiej osoby, oddanie, zgrozę, smutek, upór, radość. 
Myślę też, że wzajemne patrzenie sobie w oczy dwojga ludzi musi być 
całkiem magiczną sprawą. Ale dlaczego?

Oprócz zaskoczenia czy ciekawości poszczególnych uczestników 
badań, świadomość bogactwa mimicznych środków wyrazu wywo-
łuje w nich także poczucie wybrakowania w zakresie komunikacji, 
a tym samym przypomina o własnej „nienormalności” i niepełno-
sprawności.

Małgorzata: Czasami brakuje mi tej mowy ciała. Zwłaszcza przy 
takich bliskich relacjach. Jak osobie widzącej podoba się jakaś 
dziewczyna, to zawsze może jej coś powiedzieć spojrzeniem. 
A ja przecież nie mogę dotykać czy przytulać prawie obcego fa-
ceta, który mi się spodobał. Myślę, że właśnie w  tym aspekcie 
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trochę tracimy. Musimy na inny sposób wykazywać swoje zain-
teresowanie.

Barbara: Przeszkadza mi to, że nie wiem, jak ktoś reaguje na 
moje słowa, że nie widzę jego miny. Nie wiem, czy ktoś jest znu-
dzony, czy wymienia z kimś innym spojrzenia. To mnie wkurza. 
Tak samo jest teraz, kiedy z  tobą rozmawiam. Wolałabym wi-
dzieć twoje reakcje. Często się nad tym zastanawiam i myślę, że 
to jest dla mnie przeszkoda. Przeszkoda w komunikacji. To by-
łoby dla mnie jakieś dopełnienie. Dużo można się przez to do-
wiedzieć o człowieku. Można zobaczyć, czy jest spójny.

Jednocześnie, jak wnioskuję na podstawie obserwacji, to właśnie brak 
kontaktu wzrokowego – nie zaś konkretne stereotypy czy uprzedze-
nia żywione przez „widzących” – stanowi często najpoważniejszą ba-
rierę podczas ich bezpośrednich relacji z  osobami niewidomymi, 
wywołując wyraźne zakłopotanie każdej ze stron oraz zmuszając do 
gorączkowego poszukiwania środków zaradczych (Vaughan 1993: 73). 
Mówiąc inaczej, zerwanie wizualnej wzajemności, która pozwala 
zwykle w „mgnieniu oka” ustalić wspólną definicję sytuacji, może 
prowadzić „normalsów” do przekonania o niemożności jakiegokol-
wiek porozumienia z osobami niewidzącymi, co w praktyce skutku-
je ich jednoznacznym napiętnowaniem i uprzedmiotowieniem (por. 
Scott 1969: 30–32; Tuttle, Tuttle 1996: 76). Jak pisze na ten temat Jo-
anna Zdobylak (Pietrowiak, Tworkowska, Zdobylak 2013: 35–36): 

Mam wrażenie, że pracownicy opieki zdrowotnej uznają często oso-
bę niewidomą za nieobecną lub nie do końca myślącą. Przejawia się 
to w zadawaniu pytań, które dotyczą mojego zdrowia, osobie towarzy-
szącej mi podczas wizyty: „Poproszę numer pesel córki”; „Ile córka ma 
lat?” itp. Ostatnio zdołałam to zmienić, gdy pani w rejestracji sądziła 
zapewne, że nie mogę sama wypowiedzieć się we własnym imieniu, bo 
nie pozwala mi na to brak wzroku – przecież nie patrzyłyśmy na sie-
bie… Inna sytuacja, jaka mnie często spotyka, łączy się z tym, że lekarz 
po wypisaniu recepty nie chce mi jej wręczyć, lecz oddaje ją przebywa-
jącej ze mną osobie widzącej. Staram się zrozumieć to, że obie stro ny 
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porozumiewają się wzrokiem, ale to przecież mnie dotyczy cała sprawa 
i recepta należy do mnie.

Podobne przykłady przywołują także inni uczestnicy badań: 

Bartosz: Wiesz, czego nie cierpię u  ludzi? Jak mówią o  mnie 
w  moim towarzystwie, ale tak jakby mnie nie było. A  najgor-
sze jest to, że takie sytuacje powodują we mnie agresję i  ja nie 
umiem wtedy w żaden sposób zareagować. Wtedy jestem nie-
miły dla ludzi. To się często zdarza, jak idę gdzieś z moją mamą. 
Ktoś zaczyna z nami rozmawiać na ulicy, ale nie zwraca się do 
mnie, tylko mówi o mnie tak, jakbym był gdzieś indziej. I ja wte-
dy zaczynam tak się zachowywać, żeby ta rozmowa już się za-
kończyła.

Barbara: Ostatnio byłam na takiej wycieczce. Byliśmy na wy-
stawie, na której zebrano stary sprzęt strażacki. I pan z tego mu-
zeum mówił coś do mojej widzącej koleżanki, a potem poprosił, 
żeby ona mi to wytłumaczyła. On mówił do niej w taki sposób, 
jakbym ja nie wiedziała, że on to mówi do mnie. Ona miała mi 
to jeszcze przetłumaczyć. Niektórzy ludzie naprawdę myślą, 
że niewidomy to jednocześnie upośledzony umysłowo i że nie 
można się z nim normalnie porozumieć.

O  ile zatem osoby niewidome stanowią wymarzony obiekt bez-
karnego podglądania i  obserwowania, o  tyle w  przypadku bezpo-
średniej interakcji „widzący” – nie mogąc nawiązać kontaktu wzro-
kowego – tracą poczucie bezpiecznego dystansu i  panowania nad 
sytuacją, uciekają wzrokiem od twarzy rozmówcy, szukają ratunku 
w oczach innych „normalsów”.

Podsumowując, wartości i funkcje przypisane gestykulacji i mi-
mice, a  także fundamentalne znaczenie kontaktu wzrokowego dla 
procesu bezpośredniej interakcji, wyraźnie wpływają na potrze-
by i praktyki osób niewidomych, jak również ich codzienne relacje 
z „widzącymi”. Bezwzrokowe przyswajanie konkretnych gestów, po-
staw i  wyrazów twarzy przypomina w  tym wypadku naukę obce-



293ROZDZIAŁ 3 .  POSŁUGIWANIE SIĘ  WIDZIALNYM CIAŁEM

go, nienaturalnego, wysoce sformalizowanego języka, która w osta-
teczności nie zapewnia biegłości w  jego używaniu, a  zamiast tego 
nierzadko wzmaga świadomość własnej niekompetencji i odmien-
ności. Poczucie to pogłębia się wskutek dodatkowych restrykcji do-
tyczących „nienormalnych” odruchów osób niewidomych – okre-
ślanych przeważnie jako „blindyzmy” – które stanowią właściwe im 
sposoby reagowania na silne emocje, a także stymulanty pomagają-
ce w osiągnięciu wewnętrznego spokoju czy koncentracji. W konse-
kwencji sfera mimiki i gestykulacji może rodzić w nich uczucie fa-
scynacji i ciekawości; jednocześnie społeczna wartość tej dziedziny 
zmusza ich do nieustannej wizualnej kontroli, której celem jest udo-
wodnienie własnej normalności i znajomości reguł współżycia, na-
tomiast skutkiem – rezygnacja z  wygodniejszych, pozawizualnych 
sposobów posługiwania się ciałem.





podsumowanie
Tajemnica (nie)widzialności

Zdaniem Nicholasa Mirzoeffa (2016: 108) „widzenie jest wyjątko-
wym elementem naszej kolektywnej teorii umysłu, wzrok jest czymś 
wspólnym – stanowi współdzielone repozytorium, z którego, mimo 
to, możemy korzystać w  sposób odpowiadający naszym własnym 
potrzebom”. Jak wnioskuję na podstawie omówionych wyżej przy-
kładów, twierdzenie to bezpośrednio odnosi się również do osób 
niewidomych. W tym jednak wypadku metody korzystania z „wi-
zualnego repozytorium” nie zależą w  takim stopniu od indywidu-
alnych potrzeb jego użytkowników, lecz przede wszystkim od ich 
możliwości i  ograniczeń percepcyjnych, przyjętej definicji ślepoty, 
a także obowiązku dostosowania się do „świata widzących”.

Wyniki prezentowanych badań pozwalają zweryfikować przy-
puszczenie Williama Mitchella (2013: 375), według którego „życie 
w każdej kulturze oznacza życie w kulturze wizualnej – może poza 
rzadkimi przypadkami społeczności osób niewidomych, które właś- 
nie dlatego zasługują na szczególną uwagę teorii kultury wizualnej”. 
O ile bowiem postulat objęcia osób niewidomych „szczególną uwa-
gą teorii kultury wizualnej” pokrywa się z celem tej książki, o  tyle 
już figura zamkniętej i samodzielnej społeczności niewidomych nie 
ma nic wspólnego z życiem jej głównych bohaterów, będąc jedynie 
użytecznym narzędziem w dziedzinie fikcji literackiej czy filmowej1 
(por. Wells 1995; Saramago 1999). Jak dowodzą przytoczone wcześ- 

1 Nie odnalazłem również podobnych przykładów w szerokiej literaturze przed-
miotu. Znane są przypadki epidemii chorób, które prowadziły do poważnych 
uszkodzeń oraz utraty wzroku wśród części danej społeczności, jednak nie 
skutkowało to absolutnym wykluczeniem i  izolacją zakażonych osób, lecz ra-
czej reorganizacją porządku społecznego i  szukaniem nowych sposobów ich 
funkcjonowania (Gwaltney 1970).
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niej przykłady, nawet kilkunastoletni pobyt w ośrodku specjalnym – 
wytwarzający co prawda silne poczucie przynależności do środo-
wiska niewidomych – nie oznacza ich definitywnego oddzielenia 
od „świata widzących”. Przeciwnie, w  założeniu stanowi on okres 
przygotowawczy przed wejściem do „normalnego” społeczeństwa, 
kontrolowany w  większości przez widzących wychowawców i  na-
uczycieli, którzy – poza realizacją formalnego programu kształcenia –  
wdrażają uczniów w reguły, zakazy i nakazy obowiązujące w prze-
strzeni międzyludzkiej widzialności.

Co więcej, zgromadzone materiały nie tylko dowodzą, że osoby 
niewidome żyją w ramach ogólnie pojętej kultury wizualnej, w rów-
nej mierze podlegając jej normom i  wymogom, lecz także ukazu-
ją nasilenie ich wizualnej świadomości i samokontroli. Tym samym 
wyniki badań podają w  wątpliwość przekonanie Georga Simmla 
(2006: 190), według którego „gdy sam nie widzę innych, w pewnym 
sensie jestem niewidzialny. Człowiek ukazuje się innym nie wtedy, 
gdy oni na niego patrzą, ale dopiero wtedy, gdy również on patrzy na 
nich”. Jak pisze Françoise Frontisi-Ducroux (2005: 7), podobna intui- 
cja pobrzmiewa w greckim słowie tuphlos (τυφλός), oznaczającym 
zarówno ślepca, jak i  to, czego nie można zobaczyć. W kontekście 
codziennego życia uczestników badań zależność ta przyjmuje jed-
nak zupełnie odwrotną proporcję – to, że nie widzę, sprawia, że je-
stem na widoku, nie mogę ukryć się przed wzrokiem innych. 

Wzmożona samoświadomość i „ekspozycja” osób niewidomych 
wynika z kilku powiązanych ze sobą przyczyn. Po pierwsze, niemoż-
ność wzrokowej kontroli otoczenia nierzadko rodzi w nich poczu-
cie znajdowania się pod stałą obserwacją i nadzorem, bez względu 
na aktualne działania „widzących”. Po drugie, ich wizualna bezbron-
ność bywa wykorzystywana przez przypadkowych gapiów, a czasem 
także ludzi z bliskiego otoczenia, którzy faktycznie – nieświadomie 
lub z  premedytacją – oddają się bezkarnej przyjemności podglą-
dania. Po trzecie, „nienormalność” ślepoty jednocześnie przyciąga 
i odpycha spojrzenia „normalsów”; z kolei jej wizualna czytelność 
z jednej strony ułatwia osobom niewidomym codzienne funkcjono-
wanie, z drugiej zaś skazuje je na wścibskie pytania i zaczepki „wi-
dzących”. Po czwarte wreszcie, kumulacja tych zależności następu-
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je w przypadku niewidzących kobiet, które podlegają dodatkowym 
obowiązkom w zakresie wyglądu i urody, wynikającym z ogólniej-
szych wzorców kobiecości i atrakcyjności.

Jednocześnie, jak wnioskuję na podstawie badań, panoptyczny 
charakter tych doświadczeń nie wynika jedynie ze świadomości by-
cia widzialnym czy braku wzrokowej kontroli. Nadrzędne znaczenie 
ma w tym przypadku oceniająca moc ludzkich spojrzeń, które ska-
nują wygląd innych osób oraz monitorują ich zachowania, by na tej 
podstawie przyporządkować je do określonej kategorii bardziej lub 
mniej normalnych, atrakcyjnych, ładnych, bogatych, inteligentnych 
(por. Bullington, Karlsson 1997). Potwierdzeniem tych przypusz-
czeń są sytuacje, w których osoby niewidome odnajdują schronienie 
przed wizualnym nadzorem w towarzystwie zaufanych „widzących”, 
zapewniających im poczucie komfortu, bezpieczeństwa i zrozumie-
nia (por. Kościańczuk 2016a: 235–236). Stąd też ważną miarą zaży-
łości z poszczególnymi uczestnikami badań były momenty, w któ-
rych wyrażali oni poczucie tego rodzaju swobody: „Ty mnie nie 
obserwujesz, bo mnie znasz i w ogóle masz dobre podejście do nie-
widomych”; „Będę jadła to ciasto bez łyżeczki – przecież jesteśmy 
tylko we dwoje i nikt mnie nie widzi”.

Powyższe uwagi prowadzą w  końcu do stwierdzenia wyraźnej 
trudności i – w ostateczności – nieadekwatności fenomenologiczne-
go opisu doświadczenia ślepoty w kategoriach swoistego, bezwzro-
kowego sposobu poznawania świata (por. Vaughan 1998: 17–23). Jak 
bowiem dowodzą wyniki badań, perspektywa osób niewidomych 
jest kształtowana nie tylko przez fizyczny czy biologiczny poten-
cjał ich organizmów, ale również przez wartości, wzorce percepcyj-
ne i schematy myślowe „widzących”, którzy hamują ich specyficzne 
tendencje i potrzeby, definiując je zazwyczaj jako patologiczne i nie-
właściwe.

Wyraźną granicę (nie)rozumienia między osobami widzącymi 
i niewidomymi wyznaczają także możliwości i ograniczenia dane-
go języka, który w omawianym przypadku jest wyraźnie nasycony 
wizualnymi skojarzeniami i metaforami. Mówiąc obrazowo – i na-
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wiązując przy tym do intuicji Ludwiga Wittgensteina2 (2011: 313) – 
aby osoby niewidome mogły oddać specyfikę swych zmysłowych 
doświadczeń, musiałyby posłużyć się do tego odmiennym, pozawi-
zualnym językiem; jednocześnie, gdyby wypracowały tego rodzaju 
środki wyrazu, prawdopodobnie nie byłyby one zrozumiałe dla „wi-
dzących” (por. Grzegorzewska 1964: 89; Walthes 2007: 11; Macpher-
son 2009: 185).

W związku z powyższym celowo zrezygnowałem z prowadzenia 
rozważań w duchu kuszącej, lecz – w tym przypadku – raczej utopij-
nej fenomenologii ślepoty. Zamiast tego próbowałem wypracować 
perspektywę hermeneutyki (nie)widzialności, polegającą na zesta-
wianiu wizualnych norm i zakazów z emocjami i praktykami uczest-
ników badań, którzy stopniowo przyswajają obowiązujące standardy 
widzialności, rozumiejąc je na własną miarę i wykorzystując do włas- 
nych celów. Z jednej strony wyraźna odmienność i nieprzekazywal-
ność części ich zmysłowych doświadczeń, z drugiej zaś nieprzejrzy-
stość i  abstrakcyjność widzialności sprawiają zatem, że wzajemne 
poznawanie się osób niewidomych i widzących z konieczności za-
ciemnia się w połowie drogi – wywołuje pewną ciekawość czy na-
wet fascynację, a jednocześnie pozostawia wyraźne wrażenie niedo-
sytu. Tym samym, mając świadomość ograniczeń powyższych analiz 
i rozważań, wierzę, że w pewnym stopniu przybliżyły one specyfikę 
życia osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, 
a ponadto pozwoliły na „pokazanie widzenia”, uwidocznienie jego 
nieoczywistości, dokładniejsze przyjrzenie się „widzącym” oraz ich 
sposobom patrzenia na świat (por. Titchkosky 2003: 53; Friedman 
2012: 286; Mitchell 2013: 363–382; Caeton 2015: 114).

2 Mowa o słynnym zdaniu z Dociekań filozoficznych: „Gdyby lew umiał mówić, 
nie potrafilibyśmy go zrozumieć”.



Komentarze uczestników badań

Patrycja Bogdała: Po lekturze mam następujące wnioski:
1. Podam przykład na to, co można dostrzec innymi zmysłami, 

a czego często nie zauważają widzący, uważając wzrok za dominują-
cy zmysł. Zamówiliśmy kiedyś do domu prezentację pewnego sprzę-
tu do jacuzzi i przy jego oględzinach okazało się, że przyciski do ob-
sługi są niewyczuwalne. Natomiast kobieta, która nam ten sprzęt 
prezentowała, upierała się, że te przyciski wyczuwa. Poprosiliśmy ją 
więc, żeby zamknęła oczy i spróbowała je wyczuć. Wtedy ona prze-
konała się, że nie może ich wymacać i zaniemówiła. Było jej wyraź-
nie głupio.

2. Audiodeskrypcja: Dziwię się niewidomym, którzy uważają, 
że audiodeskrypcja im przeszkadza i zaburza odbiór. Ciekawe, jak 
orientują się w filmach, które są bardzo ubogie w warstwę dialogo-
wą. Niektórzy twierdzą, że lepsze jest oglądanie filmów z żywym po-
mocnikiem. Tylko co w przypadku, kiedy tego pomocnika nie ma 
pod ręką? Jestem bardzo szczęśliwa, że dożyłam czasów, w których 
audiodeskrypcja staje się powszechna. Dotyczy to przede wszystkim 
filmów i spektakli, bo do opisów obrazów i rzeźb nie mam wielkie-
go przekonania. Jest to dla mnie zbyt duża abstrakcja i przyznam, że 
mój mózg się przy nich męczy. Ostatnio w wielu artykułach widzę 
też opisy zdjęć. Fajnie, że tak jest, choć zauważyłam, że często po-
mijam te informacje, bo wybijają mnie z treści artykułu. Przykłado-
wo, chcę wiedzieć, jakie zmiany w działaniu PFRON-u szykuje nowy 
prezes, więc nie obchodzi mnie zamieszczone na wstępie zdjęcie pie-
niędzy ułożonych w słupku. Tak na marginesie, czy tobie to nie prze-
szkadza? Czy cię to nie rozprasza? Jestem ciekawa, po co widzącym 
te grafiki. Czy bez nich nie mogą się obejść? Czy bez nich artykuł 
jest gorszy?
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3. Sprawa operowania spojrzeniami. Dopiero po lekturze tej czę-
ści tak namacalnie do mnie dotarło, że właśnie z powodu braku kon-
taktu wzrokowego ludzie lekceważą nas w rozmowie albo zwracają 
się do naszych przewodników zamiast bezpośrednio do nas. Wiem, 
że nawet przy najlepszym stopniu zrehabilitowania nie da się tego 
zmienić. Trudno mi to zaakceptować, bo chciałabym być traktowa-
na normalnie, jak każdy zwykły członek społeczeństwa.

4. Problem ubioru. W  kwestii ubioru zaobserwowałam różne 
postawy również u  widzących. Znałam dwie widzące dziewczyny, 
z których jedna lubiła się stroić, druga natomiast ubierała się raczej 
w stylu sportowym, bo twierdziła – podobnie jak ja – że w eleganc-
kim stroju nie czuje się swobodnie. Inna rzecz, że buntuję się prze-
ciw prawidłom społecznym, które próbują wcisnąć kobiety w kanon 
określonych zachowań: kobieta musi być piękna, grzeczna i  najle-
piej uległa wobec mężczyzny. Nie zgadzam się z tym! Chyba zosta-
nę feministką.

Grzegorz Modrzyński: Myślę, że w kwestii marzenia o odzyskaniu 
wzroku należy wyraźnie rozróżnić osoby niewidome od ociemnia-
łych. O ile te pierwsze mogą nie mieć potrzeby odzyskania wzroku 
w myśl powiedzenia „czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”, o tyle 
u osób ociemniałych, świadomych tego, co straciły, pragnienie od-
zyskania wzroku w mniejszym lub większym stopniu będzie się po-
jawiać w różnych życiowych sytuacjach.

Do fragmentu poświęconego okularom przeciwsłonecznym: Dla 
mnie okulary przeciwsłoneczne – poza oczywistymi względami es-
tetycznymi – mają jeszcze jedną zaletę: chronią moje oczy przed róż-
nego rodzaju urazami. Wielokrotnie błogosławiłem ten wynalazek 
podczas kontaktu z gałęziami drzew czy krzewów rosnącymi akurat 
na wysokości mojej twarzy. Laską tego przecież nie wyczuję, a prze-
wodnik – zwłaszcza niższy – nie zawsze na czas wychwyci taką nie-
spodziewaną przeszkodę. 

Komentarz do fragmentu o audiodeskrypcji: Jak dla mnie, lubią-
cego oglądać w muzeach dawne militaria, nawet najlepsza audiode-
skrypcja eksponatów nie zastąpi tradycyjnego dotykania artefaktów. 
Po pierwsze, osoba przygotowująca opis nie jest w stanie uchwycić 
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i precyzyjnie przedstawić wszystkich detali eksponatu, na przykład 
konkretnej szabli czy bagnetu, zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka te 
przedmioty nie różnią się diametralnie od siebie w obrębie swoich 
gatunków. Po wtóre zaś, jak dla mnie nic nie zastąpi obcowania z au-
tentycznym przedmiotem, który ma swoją indywidualną historię.

Witold Strugała: W  moim odczuciu wzrok nie jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za to, jak widzimy świat czy jego elementy, jest ra-
czej zmysłem informującym nas o ich istnieniu i lokalizacji w prze-
strzeni. Oczywiście dostarcza nam wielu danych na temat różnych 
cech przedmiotu czy zjawiska, ale interpretacja tych danych jest już 
czymś wtórnym, często nabytym od rodziców czy nauczycieli w pro-
cesie edukacji.

Wiedza na temat świata jest również gromadzona dzięki doświad-
czeniu, jednak często pojedyncze doświadczenia traktujemy potem 
jako podstawę prawidłowej interpretacji pewnej rzeczy, co w prakty-
ce może zaburzać obraz świata. Najprostszym przykładem są stereo-
typy oparte na bodźcach wzrokowych. Z tego powodu nie uważam, 
aby brak wzroku w istotny sposób zaburzał moją perspektywę. Jest 
ona oczywiście odmienna i ma pewne braki, jak na przykład świado-
mość barw, ale w moim odczuciu odmienność ta mieści się w grani-
cach pewnej normy. Nikt z nas nie wie wszystkiego, a nasze wyobra-
żenia, niezależnie od tego, czy widzimy, czy nie, często i tak znacznie 
się od siebie różnią. Nie oznacza to oczywiście, że nie odczuwam 
braku wzroku jako realnego deficytu, ale deficyt ten z mojej perspek-
tywy mieści się głównie w sferze technicznych trudności, a brakują-
ce obszary wiedzy z nawiązką wypełniam wrażeniami spoza zmysłu 
wzroku, co owocuje spokojem i równowagą.

Piszesz o  tym, że poznane przez Ciebie osoby niewidome nie 
marzą o  odzyskaniu wzroku. Rzeczywiście, ja również nie odczu-
wam nieustannego pragnienia, aby odzyskać wzrok, co bardzo czę-
sto zaskakuje moich widzących rozmówców, nie przeżywam pasma 
cierpień i nie żyję w oczekiwaniu na cud czy nowinki medyczne, jak 
wyobraża to sobie wielu widzących ludzi. Jednak jako osoba widzą-
ca resztkowo wcale na poprawę wzroku bym się nie obraził. Wyda-
je mi się, że badania wśród osób, które widzą nieco więcej niż tylko 
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światło, mogłyby dać nieco odmienne wyniki, ponieważ wrażenia 
wizualne, jakkolwiek ubogie, nie są dla nas czymś absolutnie obcym 
i niewyobrażalnym. Nie mogę jednak wypowiadać się za ogół „reszt-
kowców”, pozostanę więc przy komentarzu dotyczącym wyłącznie 
mojej osoby.

Jest jeszcze jeden aspekt przemawiający za korzystaniem z „języ-
ka widzących”, delikatnie poruszony przez którąś z Twoich rozmów-
czyń. Otóż przez to, że w naszej kulturze dotyk jest traktowany po 
macoszemu, brakuje ładnie brzmiących słów określających dotyka-
nie. A my przecież nie chcemy na przykład „macać”, bo od tego już 
tylko krok do „obmacywania”.

Nie potrafię rozsądnie skomentować pomysłu, aby rodzice i bli-
scy unikali w mojej obecności słów związanych z widzeniem. Uwa-
żam to za upychanie mnie na siłę do nie-widzenia, a z mojej per-
spektywy rolą rodziców i  pedagogów powinno być wyciągnięcie 
mnie w stronę normalności.

Pozwolę sobie ustosunkować się do argumentów negujących sens 
audiodeskrypcji. Zaznaczę jedynie, że moim celem nie jest prze-
konywanie osób mających do niej nastawienie sceptyczne, a raczej 
ukazanie czytelnikom zasadności audiodeskrypcji i potrzeby wypra-
cowania jej odpowiedniej formuły. Zdarzyło mi się jakiś czas temu 
włączyć film z audiodeskrypcją przeczytaną z ogromnym zaangażo-
waniem emocjonalnym. Efekt był taki, że po pięciu minutach nie by-
łem w stanie oglądać dalej i musiałem to wyłączyć. To było po prostu 
komiczne, kiedy lektor, opisując jakąś łóżkową scenę, zachowywał 
się, jakby sam w niej niemal uczestniczył. Moim zdaniem audiode-
skrypcja powinna być możliwie formalna i  bezduszna, ponieważ 
dzięki temu pozostaje całkiem spora przestrzeń do samodzielnej in-
terpretacji i nikt niczego mi nie narzuca.

Zdecydowanie nie lubię, kiedy ktoś wkłada mi na siłę do gło-
wy jakiś punkt widzenia. Podobnie w przypadku książek: jeśli lektor 
zbyt nachalnie narzuca mi swoją interpretację dzieła, szukam wersji 
tekstowej i czytam ją syntetycznym głosem lub brajlem. 

Któryś z Twoich rozmówców upierał się przy wyższości ogląda-
nia filmów z widzącymi bliskimi. To też prowokuje mój komentarz. 
Zazdroszczę niewidomym, którym takie wspólne seanse udają się 
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w stu procentach. Moi bliscy w najbardziej emocjonujących czy naj-
ważniejszych momentach na ogół znikali, milkli. Tak mocno anga-
żowali się w akcję filmu, że nie byli w stanie czegokolwiek mi opo-
wiedzieć. Lektor audiodeskrypcji takich kawałów nie robi, a  łatwo 
sobie wyobrazić, jak bardzo jest to irytujące i  jak szybko zniechę-
ca do podejmowania kolejnych prób. Dziś z bliskimi siadam przed 
ekranem tylko do filmów z  audiodeskrypcją, w  przeciwnym razie 
oglądają beze mnie.

Oczywiście, audiodeskrypcja nigdy nie będzie kompletnym 
przełożeniem obrazu na tekst. Niestety, istnieje wiele ciekawych 
i wartościowych filmów, które bez audiodeskrypcji stają się niezro-
zumiałe dla osób niewidzących. Przykładem mogą być kultowe pol-
skie komedie Stanisława Barei czy filmy Krzysztofa Kieślowskiego. 
Niemniej faktycznie w pewnych przypadkach audiodeskrypcja nie 
jest konieczna i sama ścieżka dźwiękowa może być przyjemna w od-
biorze i wystarczająca dla zrozumienia filmu. Osobiście obejrzałem 
w ten sposób kilka seriali i tylko w rzadkich momentach brakowało 
mi pewnych, ostatecznie nie tak znowu istotnych szczegółów.

Zdarza się, o czym mogę napisać przede wszystkim na własnym 
przykładzie, że nastawienie osoby niewidomej do audiodeskrypcji 
jest zróżnicowane w zależności od obszaru sztuk wizualnych. Osobi-
ście bardzo cenię filmy z audiodeskrypcją, lubię też opis rzeźb, o ile 
mogę je jednocześnie dotknąć. Natomiast opisy malarstwa czy ry-
sunku bardzo mnie nudzą. W tym wypadku im bardziej szczegóło-
wy opis, tym większe znużenie i niecierpliwość.

Sandra Tworkowska: Językowa samokontrola osób widzących prze-
jawia się w moim przypadku tylko na początku znajomości. Kiedy 
znajomość się pogłębia, nie ma miejsca na zastanawianie się, jaki 
zwrot by mnie nie uraził. Zawsze jestem otwarta na tego typu dyle-
maty i cierpliwie wszystko wyjaśniam. Jeśli nie spostrzegam takich 
dylematów, dla pewności sama wplatam jakiś zwrot związany z wi-
dzeniem odnoszący się do moich doświadczeń, by pokazać rozmów-
cy, że nie mam z tym problemów, więc i on nie potrzebuje hamować 
się w tym zakresie.
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Kiedyś mówiłam Ci o tym, że nie piszę w moich opowiadaniach 
o  osobach niewidomych. Myślę, że w  pewnej mierze bierze się to 
z tego, iż sprawiłoby mi to więcej problemów niż pisanie z perspek-
tywy widzącego bohatera. Jeśli trudno mi opisać jakieś pomieszcze-
nie, przestrzeń czy wygląd, po prostu coś sklecę, dam do sprawdze-
nia, czasem sobie poszukam w  sieci informacji odnośnie danego 
stylu wystroju wnętrz czy mody – w ten sposób mam sensowne go-
towce, z których szybko zrobię coś autorskiego. Natomiast jeśli mia-
łabym opisywać świat osoby niewidomej, wymagałoby to ode mnie 
nieporównanie więcej wysiłku. Odnoszę wrażenie, że musiałabym 
się nieźle natrudzić, żeby to było ciekawe dla mnie i dla potencjalne-
go odbiorcy, bogate językowo i estetyczne. Chodzi tutaj jeszcze o to, 
że brak wzroku nie jest dla mnie żadnym tematem. Częściej kompli-
kuje sprawy, niż pomaga stworzyć ciekawe opowiadanie. Brak wzroku 
u bohatera, który zmaga się jeszcze z innymi problemami, przeszka-
dza w wyrażeniu głównych myśli czy – mówiąc górnolotnie – prze-
słania tekstu.

Nie wyobrażam sobie świata bez wizualnych elementów, nawet 
jeśli tylko o nich słyszę. Ostatnio miałam sesję zdjęciową do kalen-
darza z profesjonalną fotografką. Wywróciłam szafę na lewą stronę, 
poprosiłam koleżankę, by naznosiła mi jeszcze czegoś od siebie, poje-
chałam z wypchanym plecakiem. Wspólnie z fotografką wybrałyśmy 
ubrania, zrobiła mi profesjonalny makijaż, taki, w którym dobrze wy-
gląda się na zdjęciach, po czym odbyła się sesja. Bardzo byłam tym 
uskrzydlona i czekałam z niecierpliwością na zdjęcia. Teraz wiem, że 
mam takie super zdjęcia na dysku i bardzo się nimi cieszę.

Emilia Stalmach: Nikt z ludzi nie ma prawa narzucać światu swo-
ich norm. Nikt nie ma prawa ustalać, co jest normalne, a co nie. Dla 
mnie normalne jest to, że poznaję świat za pomocą węchu, słuchu, 
dotyku, smaku i wszystkich innych sposobów, które wykształciłam 
w sobie dzięki niewidzeniu. Kiedy osoba widząca przeprasza mnie 
za to, że w mojej obecności użyła słowa związanego z widzeniem, 
bardzo jej współczuję. Bo w gruncie rzeczy to ona – a nie ja – czu-
je się niezręcznie.
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Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, nie mam jednoznacznie określo-
nego zdania. Bo na przykład nie byłabym w  stanie zrozumieć fil-
mów Krzysztofa Kieślowskiego bez audiodeskrypcji. Poza tym dzię-
ki opisom świata wizualnego mam szansę rozwijać moje słownictwo. 
Lubię poznawać wszystko, do czego na co dzień nie mam dostępu. 
Z drugiej jednak strony zbyt gęsta audiodeskrypcja zupełnie wytrą-
ca mnie z oglądanego dzieła, zabierając mi jednocześnie rzeczy tak 
subtelne, jak szelest ubrania, dźwięk kroków lub nalewanego do kie-
liszków wina czy też sposób, w jaki dana postać oddycha. 

Ciemne okulary, o których również była mowa w tej części pra-
cy, dla mnie osobiście stanowią element ubrania. Wyobraźmy sobie, 
że jesteśmy w pomieszczeniu, w którym każdy ma niebieską czap-
kę, a tylko jedna osoba ma czapkę czerwoną. Naturalnie nasza uwa-
ga na początku zwróci się ku osobie, która przyszła w innym kolorze 
czapki. I nie musi to być złośliwość czy niezdrowy rodzaj zaintereso-
wania. Wszystko, co w jakiś sposób odbiega od normy, zwraca uwa-
gę. Z tego właśnie powodu noszę ciemne okulary. Nie chodzi o to, że 
chcę przez to odwrócić od siebie ludzką uwagę. Przecież idąc z bia-
łą laską, nigdy nie będę zupełnie anonimowa i niezauważalna. Cho-
dzi o to, aby ludzie – poza białą laską – zobaczyli coś jeszcze: moją 
ładną sukienkę, przyjazny uśmiech. Brak ciemnych okularów spra-
wiłby, że ludzie patrzyliby tylko na moje nieco zniekształcone i „nie-
standardowe” oczy.

Niezwykle bliski jest mi również temat mimiki i wyrażania po-
przez nią odczuwanych emocji. Brak pełnego dostępu do tej sfery 
często rodzi we mnie pytanie, czy to, co próbuję wyrazić, jest pełne? 
Myślę o tym szczególnie w kontekście aktorstwa. Do prawidłowego 
wyćwiczenia mojej mimiki potrzebuję zwierciadła w postaci żywej 
osoby. Uważam, że można to porównać do nauki mówienia przez 
osoby niesłyszące.





część iv
(Nie)pełnosprawność –  

wymiary sprawczości i niezależności 
osób niewidomych





*

Celem tej części książki jest dokładne przemyślenie kategorii nie-
pełnosprawności, która bezpośrednio odnosi się do wizerunku i co-
dziennego funkcjonowania osób niewidomych. Za właściwy punkt 
wyjścia uznaję w tym wypadku ogólniejsze refleksje dotyczące ludz-
kiej sprawczości, aktywności, umiejętności i skuteczności. Jak zakła-
dam, uprzedni namysł nad tymi zagadnieniami pozwala przyjrzeć 
się uważnie życiowym strategiom i praktykom uczestników badań, 
a także chroni przed powielaniem utartych szablonów interpretacyj-
nych. Równie ważne jest też zestawienie dominujących teorii niepeł-
nosprawności i upośledzenia oraz ukazanie ich uwarunkowań i kon-
sekwencji, zaś ostatecznie sformułowanie na tej podstawie własnej 
perspektywy badawczej.

W dalszych rozdziałach przechodzę do opisu wybranych dzie-
dzin życia, w których uczestnicy badań przypominają sobie o włas- 
nej niepełnosprawności – pojmowanej zarówno jako wynik ich fi-
zycznych ograniczeń czy środowiskowych barier, jak i społecznych 
uprzedzeń czy urzędowych klasyfikacji. Z uwagi na ramy prezento-
wanej pracy oraz zebrany materiał empiryczny koncentruję się na 
dwóch wymiarach tego zjawiska, które – jak sądzę – pozwalają od-
dać jego złożoność, a  także ukazać specyfikę życia osób niewido-
mych oraz różnorodność ich strategii działania.

Po pierwsze, przybliżam funkcjonowanie istniejącego w  Pol-
sce systemu instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, który 
określa ich specyficzne prawa, obowiązki i przywileje. Jego podsta-
wowym celem jest zapewnienie im odpowiedniego wsparcia finan-
sowego, minimalizacja negatywnych skutków upośledzenia, przy-
wrócenie sprawności fizycznej, zaś w  konsekwencji – poszerzenie 
pola ich codziennej sprawczości i  aktywności. W  tym wypadku 
przedstawiam, w jaki sposób i z jakich powodów uczestnicy badań 
korzystają z dostępnych środków pomocy i rozwoju, w jakim stop-
niu dostosowują się do instytucjonalnych wymagań i klasyfikacji, jak 
oceniają efektywność istniejących rozwiązań.

Po drugie, koncentruję się na zagadnieniu samodzielnej mobil-
ności i orientacji przestrzennej, a zatem tej dziedzinie życia, w ob-
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rębie której osoby niewidome natrafiają na wyraźne ograniczenia 
i  trudności, wynikające bezpośrednio z  ich fizycznych i  poznaw-
czych uwarunkowań. Omawiam podstawowe konsekwencje tego 
stanu oraz najważniejsze narzędzia i umiejętności, które umożliwia-
ją uczestnikom badań bezpieczne poruszanie się poza przestrzenią 
domu. Na tej podstawie przybliżam ogólne podejście poszczegól-
nych rozmówców do kwestii niepełnosprawności, samodzielności, 
zależności czy pomocy.



rozdział 1
Obszary i granice sprawności

Celem rozdziału jest rozważenie i zestawienie ze sobą kategorii spraw-
ności, sprawczości i niepełnosprawności, które wpływają na pojmo-
wanie ludzkiej cielesności i aktywności, a  także kształtują sytuację 
osób mających określone ograniczenia fizyczne czy intelektualne. 
Wychodząc od założeń teoretycznych sformułowanych w poprzed-
nich częściach książki, omawiam wybrane uwarunkowania indywi-
dualnej sprawczości – materialne, cielesne i symboliczne zasoby da-
nej osoby; oferty i bariery występujące w jej środowisku; społeczne 
oczekiwania i normy w zakresie zdrowia, sprawności czy samodziel-
ności. Następnie przechodzę do opisu poszczególnych sposobów ro-
zumienia kategorii niepełnosprawności i upośledzenia, które – bez-
pośrednio lub pośrednio – wyznaczają prawa i  powinności osób 
zdefiniowanych jako niepełnosprawne. Zestawiając ze sobą róż-
ne koncepcje oraz ukazując ich możliwości i ograniczenia interpre-
tacyjne, dążę do określenia własnej perspektywy badawczej, która 
pozwoliłaby ukazać kontekstowość i  zróżnicowanie doświadczenia 
„niepełnej” sprawności.

1.1. Sprawczość, sprawność, skuteczność

Zgodnie z  przyjętymi przeze mnie założeniami osobniczy rozwój 
człowieka przebiega w  nieustannym sprzężeniu z  różnorodnymi 
składnikami świata, w  tym – co niezwykle istotne – z działaniami 
innych ludzi, którzy bezpośrednio i pośrednio wpływają na jednost-
kowe reakcje, aktywności i formy ekspresji. W tym sensie to właśnie 
przedstawiciele własnego gatunku – spotykani osobiście lub uobec-
niający się pod postacią indywidualnych i  zbiorowych wytworów: 
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języka, przedmiotów czy instytucji – współtworzą środowisko ży-
cia danej osoby. Jednocześnie pełnią oni rolę przewodników i „na-
uczycieli życia”, którzy ukierunkowują uwagę i działania jednostki, 
zaś w ostateczności przysposabiają ją do samodzielnego dostrzega-
nia i pożytkowania okazji płynących z otoczenia (por. Ingold 2009: 
124–125). Przyswajanie przydatnych informacji i umiejętności sta-
nowi zatem w znacznej mierze wynik naśladowania i dostrajania 
się do ocen, zachowań i wskazówek innych ludzi, którzy wyznacza-
ją zarówno ogólne ramy aktywności, jak i oczekiwane oraz skutecz-
ne formy poszczególnych praktyk (por. Bourdieu 2006b: 206–207; 
2008: 100; Archer 2013a: 162, 180; Ingold 2014: 7–8).

Stale generowane efekty tego procesu splatają ze sobą dwa za-
sadnicze wymiary ludzkiego życia – wymiar społeczny i indywidu-
alny. W pierwszym przypadku „nauka życia” ma na celu dostosowa-
nie jednostek do społecznie wypracowanych reguł współistnienia, 
wpisanie ich aktywności w ogólny porządek relacji, myśli i działań, 
uczynienie z  nich użytecznych i  przewidywalnych przedstawicieli 
wspólnoty – rodziny, grupy pracowniczej, społeczności. Na tym po-
ziomie socjalizacja sprowadza się do formowania i  kanalizowania 
zasobów ludzkiego organizmu – jego potrzeb, predyspozycji i funk-
cji – zgodnie z przyjętymi, choć nie zawsze wyrażonymi wprost nor-
mami i wzorami postępowania (por. Pawłowska 2012).

Wdrażanie do wspólnej rzeczywistości odbywa się za pomo-
cą codziennych – niekiedy bezsłownych i subtelnych, innym razem 
bezpośrednich i rygorystycznych – wskazówek i pouczeń, jak rów-
nież bardziej systemowych i zinstytucjonalizowanych form edukacji 
(por. Ingold 2014: 6; Buliński, Rakoczy 2015: 19). Nauka należytego 
postępowania – bez względu na charakter stosowanych metod – zo-
staje podporządkowana zasadzie nagrody i kary, satysfakcji i winy, 
sukcesu i porażki, przyjemności i cierpienia; to właśnie za pomocą 
tych składników członkowie grupy utrwalają oczekiwane i eliminują 
szkodliwe umiejętności, zachowania i nawyki (Archer 2013a: 180).

W wymiarze osobniczego życia istotę tego procesu stanowi z ko-
lei poszerzanie, a  zarazem profilowanie indywidualnej spraw-
czości, czyli – zgodnie z  definicją Anthony’ego Giddensa (2003: 53) 
– „zdolności jednostki do »powodowania różnicy« w dotychczaso-
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wym stanie rzeczy lub ciągu zdarzeń”. W  przeciwieństwie do bez-
warunkowych reakcji organizmu sprawczość opiera się na woli 
i władzy podmiotu, a także możliwości wyboru określonej drogi po-
stępowania (por. Barker 2005: 270; Szlachcicowa, Nowaczyk, Mro-
zowicki 2013: 8). Rozwój człowieka polega w tym ujęciu na stopnio-
wym osiąganiu kontroli, biegłości i skuteczności w działaniu. Tego 
rodzaju własności wyłaniają się w  toku samodzielnego poznawa-
nia i używania znaczących elementów otoczenia, wchodzenia z nimi 
w różnego rodzaju relacje, testowania ich zastosowań, słowem: prak-
tycznego zanurzania się w środowisku (Ingold 2003: 74–76; Archer 
2013a: 315).

Jak sądzę, przyjęcie tak określonej perspektywy wymaga dwóch 
dodatkowych ustaleń, które pozwolą sprecyzować, a zarazem posze-
rzyć pojęcie ludzkiej sprawczości. 

Po pierwsze, w wyniku swego zaangażowania jednostka nie tylko 
zdobywa przydatne informacje na temat świata, ale także odkrywa 
własne możliwości i ograniczenia, które wynikają z jej indywidual-
nej charakterystyki, społecznego położenia, zasobów materialnych, 
systemu obowiązujących przekonań, norm i zasad. To właśnie wy-
mienione czynniki kształtują jej relacje ze środowiskiem, wpływa-
ją na jej działania, wybory i  pragnienia, określają praktyczne cele  
i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia.

Po drugie, ludzka moc oddziaływania nie sprowadza się jedy-
nie do możliwości czynienia zmian w najbliższym, fizycznym oto-
czeniu. Jak wskazują Alfred Schütz (2008: 30) oraz omawiający jego 
koncepcję Aleksander Manterys (2008a: XI), zakres indywidualnej 
sprawczości obejmuje nie tylko elementy znajdujące się w  aktual-
nym zasięgu jednostki – zachęcające lub zmuszające ją do podję-
cia bezpośredniej i natychmiastowej „manipulacji” – ale także oka-
zje odległe przestrzennie i czasowo, będące przedmiotem jej planów, 
pragnień, rozważań czy wspomnień.

Zgodnie z tymi założeniami pojęcie ludzkiej sprawczości odnosi 
się zarówno do zauważalnych i wymiernych efektów aktywności jed-
nostki, jak i do szeregu jej „wewnętrznych” decyzji, intencji i kalku-
lacji, o których pisze Herbert Blumer (2007: 15):
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Z punktu widzenia istoty ludzkiej na działanie składa się uwzględnie-
nie różnych rzeczy, jakie jednostka zauważa, i układanie linii działania 
na podstawie sposobu, w jaki je zinterpretuje. Rzeczy brane pod uwa-
gę obejmują takie kwestie, jak pragnienia i chęci, cele, dostępne środ-
ki służące do ich osiągnięcia, obecne i przewidywane działania innych, 
obraz samej siebie, jaki ma jednostka, i prawdopodobny skutek danej 
linii działania.

Wybór określonej linii działania wymaga zatem odniesienia włas- 
nych umiejętności, potrzeb i doświadczeń do aktualnych lub przewi-
dywanych warunków „zewnętrznych” – mających charakter fizyczny, 
społeczny, ekonomiczny czy prawny – które wynikają z określonego 
porządku świata. Na wzajemną zależność tych elementów wskazu-
je Margaret Archer (2013b: 33), która wyróżnia trzy fazy zapośred-
niczenia ludzkiej sprawczości i refleksyjności w podzielanej struktu-
rze rzeczywistości:

 
1. Własności strukturalne i kulturowe obiektywnie kształtują sytua- 

cje, z którymi mimowolnie konfrontują się podmioty działania; włas- 
ności te posiadają moc generowania ograniczeń i możliwości w stosun-
ku do 

2. Właściwej podmiotom działania konfiguracji trosk, subiektyw-
nie określonych w stosunku do trzech porządków rzeczywistości natu-
ralnej – przyrody, praktyki i społeczeństwa;

3. Przebieg działania jest wynikiem refleksyjnego namysłu pod-
miotów decydujących subiektywnie o swoich praktycznych projektach 
w relacji do obiektywnych okoliczności.

Co jednak należy podkreślić za Giddensem (2006: 664), w codzien-
nej praktyce intencjonalne działania nie składają się z  odrębnych, 
ściśle określonych zamiarów, celów czy motywacji, lecz stanowią or-
ganiczny splot myśli i zachowań, które wyłaniają się w toku kolej-
nych wydarzeń. Realizując znane i rutynowe zadania, jednostka z re-
guły nie definiuje poszczególnych składowych i uwarunkowań swej 
aktywności, nie analizuje każdorazowo własnych intencji i posunięć. 
Tego rodzaju refleksja pojawia się jedynie w przypadku zaburzenia 
„normalnego” przebiegu działania, nieoczekiwanej przeszkody, bo-
lesnej niezgodności między pragnieniami a możliwością ich zaspo-
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kojenia (Giddens 2006: 666). Innymi słowy, praktyczna świado-
mość podmiotu nie „uzewnętrznia się” bez potrzeby, na co dzień 
przyjmując postać dyskretnego monitorowania własnych i cudzych 
zachowań (Giddens 2006: 664, 679) czy też – jak określa to Archer 
(2013b: 32) – wewnętrznej konwersacji, która odpowiada za „kształ-
towanie się naszych trosk, definiowanie naszych projektów i  osta-
teczną determinację naszych praktyk w społeczeństwie”. Jak stwier-
dza również Bourdieu (2007: 227), któremu zarzuca się niekiedy 
negowanie roli świadomego i sprawczego podmiotu działania (zob. 
Sewell 2006: 711):

[…] to prawda, że praktyki będące efektem habitusów (sposoby cho-
dzenia, mówienia, jedzenia, odczuwania smaku i niesmaku itp.) mają 
wszelkie znamiona zachowań instynktownych, a w szczególności au-
tomatyzm, niemniej praktykom zawsze towarzyszy jakaś forma świa-
domości cząstkowej, wycinkowej, nieciągłej, w postaci minimum czuj-
ności niezbędnego do kontrolowania działania automatyzmów albo 
w formie dyskursów służących do ich racjonalizowania (w obu znacze-
niach tego słowa).

Natężenie świadomości i  samokontroli zależy między innymi od 
wprawy i  wiedzy jednostki, rodzaju i  stopnia trudności stojących 
przed nią zadań, a  także znajomości i  „normalności” danej sytu-
acji. W zależności od układu tych i innych czynników jej aktywność 
może przejawiać się na różne sposoby – od czynności wykonywa-
nych „bez zastanowienia”, odtwarzających wtopione w ciało, dostro-
jone do okoliczności wzorce motoryczne; przez świadome działania 
podejmowane na podstawie weryfikacji bieżących celów, osiągnięć 
i możliwości; po nieustanne planowanie i kalkulowanie swych po-
czynań, analizowanie ich przebiegu, przyczyn i uzasadnień, a osta-
tecznie – rozważanie ontologicznych i epistemologicznych uwarun-
kowań ludzkiego życia, przyjmujące postać mitologii, filozofii czy 
nauki (por. Giddens 2006: 681; Bourdieu 2007: 231–232).

Bez względu na proporcje między rutynowymi i refleksyjnymi 
składnikami ludzkiej aktywności zasadniczą treścią – a zarazem ce-
lem – codziennych praktyk jest zaspokajanie własnych potrzeb i prag- 
nień, wypełnianie określonych zadań i  obowiązków, słowem: zaj-
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mowanie się swoimi sprawami. Podobna perspektywa jest zbieżna 
z założeniami Archer (2013b: 28), według której:

Bycie „aktywnym podmiotem działania” opiera się na fakcie, że lu-
dzie rozwijają i określają swoje ostateczne troski: te dobra wewnętrzne, 
o które dbają najbardziej i których określona konfiguracja odpowiada 
za ich partykularną odrębność jako osób. […] każdy stara się podjąć 
konkretne działania, aby osiągnąć to, co jest przedmiotem jego troski, 
rozwijając swoje projekty życiowe – w (omylnej) wierze, że ukończe-
nie ich z sukcesem będzie oznaczało osiągnięcie naszych celów. Jeżeli 
te działania są uwieńczone sukcesem, co nigdy nie jest oczywiste, nasz 
układ celów, jeśli jest spójny, zostaje przełożony na zestaw ustanowio-
nych praktyk, które konstytuują nasz osobisty modus vivendi. Poprzez 
ten modus vivendi podmiot realizuje swoje osobiste troski w ramach 
społeczeństwa tak dobrze, jak potrafi.

O  ile zatem sprawczość człowieka można pojmować jako ogólną 
zdolność wywierania wpływu na przebieg wydarzeń i  kształt oto-
czenia, o  tyle jej praktyczną miarę stanowi skuteczność podej-
mowanych czynności, czyli zgodność między ich oczekiwanymi 
i  faktycznymi efektami (por. Amedeo, Speicher 1995: 114). Istota 
ludzkiej sprawczości nie sprowadza się więc do możliwości robie-
nia czegokolwiek, jakkolwiek i  kiedykolwiek. Przeciwnie, urzeczy-
wistnia się ona dopiero w procesie nadzorowania własnych spraw, 
dostrajania czynów i  zamiarów do zaistniałych wydarzeń, a  tak-
że dążenia do wyznaczonych celów i korzyści, które odnoszą się do 
głównych obowiązków, przekonań i pragnień jednostki.

Tak rozumiana skuteczność działania zależy od zbieżności mię-
dzy potrzebami, wyborami i zasobami danej osoby a ogólniejszymi 
właściwościami jej środowiska, na które składają się zarówno okreś-
lone warunki fizyczne i biologiczne, jak i wartości, reguły oraz umo-
wy zobiektywizowane w  postaci prawa, instytucji, ideologii, tech-
nologii czy gospodarki. Synchronizacja tych elementów zapewnia 
jednostce większe pole manewru, poszerza przestrzeń swobodnej 
i bezproblemowej aktywności, wytwarza poczucie mocy i bycia na 
swoim miejscu. Ich przeciwstawność prowadzi z kolei najczęściej do 
zaburzeń i ograniczeń działania, zmusza do podjęcia wzmożonych 
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starań i  kalkulacji, a  w  konsekwencji wznieca uczucie niesprawie-
dliwości, bezsilności, nieprzydatności, gniewu czy frustracji. Napo-
tykane przeszkody mogą wywoływać różne reakcje i  postawy jed-
nostki – od akceptacji niekorzystnego położenia oraz minimalizacji 
własnych potrzeb i oczekiwań; przez ćwiczenie się w sztuce wytrwa-
łości i  kombinacji, wynajdywanie nieoczywistych środków zarad-
czych oraz taktyczne omijanie systemowych restrykcji; aż po ne-
gację ustalonego porządku rzeczywistości, która może skutkować 
„odcięciem się od świata”, wyborem alternatywnych wartości i sty-
lów życia, bądź też rozpoczęciem działalności politycznej nakiero-
wanej na zmianę obowiązujących warunków, reguł i obyczajów (por. 
Bourdieu 2006b: 213, 232; de Certeau 2008: 31; Rakowski 2009; Ar-
cher 2013b: 23).

Jak zakładam, powyższe ustalenia stanowią dobrą podstawę do 
rozważań na temat relacji między blisko brzmiącymi i pokrewnymi 
znaczeniowo pojęciami sprawczości i sprawności. Według autorów 
Słownika języka polskiego (1981: 304) sprawność to inaczej: 

1. zdolność żywego organizmu do wykonywania określonych 
czynności; dobrze opanowana i wyćwiczona umiejętność ruchowa lub 
umysłowa; zręczność;

2. sprawne działanie, funkcjonowanie jakiegoś urządzenia; spraw-
na działalność lub organizacja działań i czynności;

3. zasób wiadomości, umiejętności posiadany przez kogoś.

Jak wskazują przytoczone definicje, pojęcie sprawności określa za-
równo ogólną kondycję czy dyspozycyjność człowieka, jak i sto-
pień opanowania pewnych zdolności lub obszarów aktywności. 
Na podstawowym poziomie „bycie sprawnym” oznacza zatem bycie 
czynnym, kompletnym, gotowym do użycia. W kontekście konkret-
nych praktyk pojęcie to odnosi się z kolei nie tyle do samej możliwo-
ści działania, ile raczej do jego jakości i skuteczności – im większą 
sprawnością cechują się poczynania jednostki, tym szybsze, dokład-
niejsze i bardziej zadowalające są ich efekty. W tym znaczeniu zdo-
bycie sprawności czy biegłości w danej dziedzinie sprawia, że – jak 
ujmuje to Bourdieu (2006b: 204) – „czynności wykonuje się bez po-
trzeby kalkulacji, robiąc dokładnie to, co trzeba, jak trzeba i w od-
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powiedni sposób, bez niepotrzebnych gestów i  najmniejszym wy-
siłkiem, zgodnie z  wymaganiami, które jednocześnie są osobiście 
odczuwane i widoczne z zewnątrz”.

Zgodnie z  tym ujęciem ogólnie pojęta sprawność człowieka, 
ufundowana na przyrodzonych cechach i  dyspozycjach jego orga-
nizmu, stanowi podstawę dla rozwoju określonych umiejętności 
i kompetencji, wykorzystywanych i doskonalonych w toku regular-
nych zadań, starań czy ćwiczeń. Tym samym zarówno biologiczny 
potencjał, jak i wypracowane zdolności danej osoby umożliwiają lub 
ułatwiają jej wykonywanie różnego rodzaju czynności, zaś w konse-
kwencji – wpływają na faktyczny zakres jej samodzielności i skutecz-
ności (por. Jakubowska 2009: 192–193).

Podobnie jednak jak pozostałe atrybuty człowieka, również jego 
sprawność nie wyłania się wskutek spontanicznych kontaktów ze 
światem, lecz jest kształtowana w procesie socjalizacji oraz adaptacji 
do określonego środowiska, na które składają się panujące warun-
ki naturalne i materialne, obowiązujące zasady i normy postępowa-
nia, utrwalone podziały, role i relacje społeczne. Innymi słowy, spo-
sób definiowania wrodzonej wydolności jednostki, a także faktyczny 
rozwój jej kompetencji zależą od zastanego porządku rzeczywisto-
ści, który wyznacza „oczywiste” obszary, formy i cele ludzkiej dzia-
łalności, wznosi hierarchie przydatności i opłacalności konkretnych 
zajęć, rozdziela zadania, obowiązki i narzędzia między przedstawi-
cieli poszczególnych grup czy klas społecznych.

Powyższe ustalenia prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, 
zarówno ogólna sprawność, jak i  konkretne umiejętności jednost-
ki stanowią istotne składniki jej życiowego kapitału; jako takie mają 
one wyraźne znaczenie dla realizacji i poszerzania jej sprawczości, 
czyli zdolności do podmiotowego wpływania na przebieg wydarzeń 
i kształt otoczenia. Nie należy jednak utożsamiać ze sobą tych pojęć – 
kategoria sprawczości odnosi się do wszelkich warunków i  sposo-
bów oddziaływania na rzeczywistość, w tym właśnie do potencjału 
fizycznego i konkretnych zręczności człowieka, stąd też pełni w tym 
przypadku rolę nadrzędną.

Po drugie, posiadanie odpowiednich dyspozycji fizycznych czy 
umysłowych nie prowadzi automatycznie do opanowania określo-
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nych umiejętności i dziedzin wiedzy, ponieważ dostęp do nich jest 
uzależniony od wielu innych okoliczności, w tym pozostałych zaso-
bów i cech jednostki – płci, wieku, przynależności etnicznej i kla-
sowej, sytuacji rodzinnej, kapitału ekonomicznego. Podobna zasada 
dotyczy również motywacji i determinacji w zdobywaniu konkret-
nych umiejętności – choć podobne czynniki pomagają w dążeniu do 
wyznaczonego celu, nie przesądzają o ostatecznym rozwoju kompe-
tencji danej osoby. Przykładowo, obowiązujący podział zajęć i po-
winności może wykluczać określone grupy lub kategorie osób (na 
przykład kobiety) z pewnych obszarów aktywności zawodowej, po-
litycznej czy fizycznej, nawet jeśli jest to sprzeczne z  ich potrzeba-
mi, aspiracjami i  talentami (por. Kalinowska-Nawrotek 2005; Siel-
ska 2017).

Po trzecie, wypracowanie konkretnych umiejętności nie zawsze 
przekłada się na faktyczną sprawczość i skuteczność człowieka – ich 
aktualna wartość i  przydatność zależą bowiem od wymienionych 
wyżej okoliczności i warunków działania. Mówiąc obrazowo, bieg- 
łość w posługiwaniu się danym narzędziem traci swą użyteczność 
w  sytuacji jego niedostępności, na przykład wskutek braku środ-
ków finansowych na jego zakup. Podobnie znajomość określonego 
fachu nie gwarantuje adekwatnego zatrudnienia – czy to z powodu 
choroby, kryminalnej przeszłości, braku wymaganych dokumentów 
i pozwoleń, czy też na skutek zmiany technologii lub wymagań ryn-
ku, które wypierają dotychczasowe profesje i  rzemiosła (por. Sku-
za 2012).

Po czwarte wreszcie, brak pewnej sprawności – zarówno w sen-
sie biologicznego potencjału, jak i  szczegółowych zręczności – nie 
musi z  konieczności ograniczać czy przekreślać sprawczości jed-
nostki, o ile dysponuje ona innymi zasobami, dzięki którym możli-
we jest samodzielne planowanie i skuteczne kształtowanie rzeczywi-
stości. Przykładowo: aby wybudować własny dom, nie trzeba mieć 
wiedzy i umiejętności z zakresu architektury czy budownictwa, lecz 
wystarczy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, któ-
re pozwolą powierzyć to zadanie wyspecjalizowanym pracowni-
kom i pośrednikom. Tego rodzaju wymiana nie neguje jednak „au-
torstwa” i mocy sprawczej zleceniodawcy, przeciwnie – w potocznej 
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świadomości to właśnie on funkcjonuje jako faktyczny twórca efek-
tu końcowego (z tego powodu mówi się, że „Kowalscy się wybudo-
wali” albo „Kowalscy postawili dom”, nie zaś że „murarze, tynka-
rze i dekarze zbudowali dom Kowalskim”). W zależności od sytuacji 
użytecznymi zasobami jednostki, które rekompensują brak spraw-
ności w danej dziedzinie, mogą być środki finansowe, relacje rodzin-
ne i przyjacielskie, znajomość własnych praw i możliwości wsparcia 
instytucjonalnego, wybrane cechy charakteru (przebojowość, odwa-
ga, cierpliwość), atrakcyjność fizyczna.

Zgodnie z powyższymi rozważaniami ludzkie działanie i roze-
znanie w  środowisku opiera się na dwóch rodzajach wytycznych 
i współrzędnych. Z jednej strony są to wcielone potrzeby, umiejętno-
ści i nawyki, które funkcjonują jako wewnętrzny kompas jednostki – 
zestrojony z „naturalnym” i „oczywistym” układem świata, a przez to 
zapewniający jej poczucie właściwego kierunku drogi (por. Bourdieu 
2006b: 204). Z drugiej strony są to zobiektywizowane wartości, kla-
syfikacje i zasady postępowania, które można przyrównać do zbioru 
dostępnych map i drogowskazów – bardziej lub mniej dokładnych 
i  aktualnych, obrazujących relacje między istniejącymi punktami, 
obszarami i granicami rzeczywistości, pozwalających na planowanie 
dłuższych podróży (por. Niedbalski 2013: 16–20). Zasadniczym ce-
lem tak pojętego systemu orientacji i nawigacji jest wkomponowa-
nie przekonań i  zachowań poszczególnych jednostek w przestrzeń 
wspólnych postrzeżeń, myśli i  aktywności. Równoległym efektem 
tego procesu jest rozwijanie ich sprawności, samodzielności, zarad-
ności, a zatem tych cech i dyspozycji, które składają się na zdolność 
kształtowania biegu wydarzeń, relacji i otoczenia. W tym kontekście 
istotą codziennych działań człowieka jest radzenie sobie z ciągłymi 
oczekiwaniami i zadaniami, dokonywanie wyborów w odniesieniu 
do pojawiających się potrzeb i konieczności, poszerzanie pola włas- 
nej swobody, kontroli i skuteczności – a wszystko to w ramach bio-
logicznych, strukturalnych i  czasoprzestrzennych warunków ludz-
kiego życia.
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1.2. Modele niepełnosprawności

Wychodząc od powyższych ustaleń na temat ludzkiej sprawczości 
i sprawności, przejdę do rozważań dotyczących pozornie oczywiste-
go i drugorzędnego, w rzeczywistości zaś kłopotliwego i newralgicz-
nego pojęcia niepełnosprawności, które – obok omawianych już ka-
tegorii (nie)normalności czy (nie)widzialności – stanowi klucz do 
zrozumienia życiowej sytuacji bohaterów tej książki. Dodatkowo – 
jak stwierdza Elżbieta Zakrzewska-Manterys (2010: 50–51) – podję-
cie tej problematyki może prowadzić do ogólniejszych wniosków na 
temat zastanej, społecznie ustanawianej organizacji rzeczywistości:

[…] pojęcie niepełnosprawności, mimo że dotyczy zdecydowanej mniej-
szości ludzi, nie jest bynajmniej pojęciem marginalnym w opisie sta-
nu współczesnego społeczeństwa. Przeciwnie, jest ono jednym z  po-
jęć charaktery stycznych dla naszej współczesności, a nawet powiedzieć 
można, że, analizując znaczenie pojęcia niepełnosprawności, może się 
okazać, iż więcej nam ono mówi o kondycji społeczeństwa, które tym 
terminem się posługuje, niż o osobach, które za pomocą tego terminu 
są określane.

Ważkość tej kategorii wiąże się zatem nie tylko ze wzrostem liczby 
ludzi określanych mianem niepełnosprawnych – co wynika z ogól-
nego przyrostu ludzkości, starzenia się społeczeństwa zachodnie-
go, a  także rozwoju medycyny, który redukuje śmiertelność wśród 
słabszych czy upośledzonych niemowląt oraz osób poważnie cho-
rych (Panek 2012: 19–20; Światowy raport o  niepełnosprawności 
2013: 11). Istotne znaczenie ma również jej nierozerwalny związek 
z kardynalnymi wartościami i  ideami, które składają się na ogólną 
koncepcję człowieczeństwa i społeczeństwa, takimi jak: sprawność, 
sprawczość, efektywność, przydatność, normalność, wolność, nieza-
leżność, samodzielność (por. Ingstad, Whyte 1995: 24–25; Casper, 
Talley 2005: 116; Gąciarz 2014: 18; Campbell 2015: 46–51).

Złożoność i  waga pojęcia niepełnosprawności uwidacznia się 
w wielu kontekstach jego funkcjonowania – od rozumienia potocz-
nego, przez dyskurs medyczny, pedagogiczny, naukowy, polityczny, 
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aż po system prawny i  instytucjonalny (por. Goodley 2011: 1–21; 
Ostrowska 2015: 59–60).

W  potocznym rozumieniu niepełnosprawność jest kojarzona 
najczęściej z nieuleczalną chorobą, niezdolnością do pracy i „nor-
malnego” funkcjonowania, zależnością od rodziny i  pomocy spo-
łecznej, a także bezsilnością i cierpieniem – zarówno osoby „dotknię-
tej kalectwem”, jak i jej krewnych czy opiekunów. W tym sensie fakt 
niepełnosprawności staje się indywidualnym i  rodzinnym drama-
tem, który budzi jednoczesne współczucie, lęk i dystans wśród osób 
z bliższego i dalszego otoczenia (por. Carol 2002: 38; Hughes 2012; 
Truszkowska 2013: 316–318; Garbat 2015: 25–92).

W dyskursie medycznym pojęcie to odnosi się do fizycznych lub 
intelektualnych deficytów jednostki, powstałych najczęściej w wyni-
ku wypadku, choroby lub błędu genetycznego, definiowanych i mie-
rzonych za pomocą przyjętych norm i standardów biomedycznych 
(Woźniak 2007a: 34). W  tym kontekście niepełnosprawność jest 
skutkiem patologii ludzkiego organizmu – klasyfikowanej, leczonej 
lub hamowanej za pomocą odpowiednich terapii i zabiegów o cha-
rakterze operacyjnym, farmaceutycznym czy rehabilitacyjnym (por. 
DasGupta 2015).

W obszarze teorii i praktyki pedagogicznej niepełnosprawność 
postrzega się na ogół jako nieprzystosowanie jednostki do przyję-
tych reguł współżycia i  działania, wynikające z  jej fizycznego lub 
umysłowego upośledzenia. W tym rozumieniu głównym zadaniem 
osoby niepełnosprawnej – przy wsparciu specjalistów i członków ro-
dziny – jest podjęcie możliwie szerokiej rehabilitacji, na którą skła-
dają się odpowiednie zabiegi edukacyjne, terapeutyczne i technolo-
giczne (Urbańska 2010; Rzeźnicka-Krupa 2011: 10–11; Ostrowska 
2015: 34). 

Przedstawiciele nauk społecznych rozpatrują z  kolei omawia-
ne zjawisko w kontekście ogólniejszych klasyfikacji, wartości i zasad 
porządkujących funkcjonowanie danej społeczności, które – obok 
warunków biologicznych – kształtują rozumienie zdrowia, choro-
by, inwalidztwa i niepełnosprawności, a także powiązane z nimi role 
i relacje (Rzeźnicka-Krupa 2011: 12–13).
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Wątek dominujących norm i  hierarchii wartości pojawia się 
również w dyskursie podzielanym przez część organizacji działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych – w tym wypadku podkreś- 
la się ograniczający i wykluczający charakter reguł ustalonych przez 
sprawną i zdrową większość społeczeństwa (Wiliński 2010b: 65).

Wreszcie, postrzeganie i  „praktykowanie” niepełnosprawno-
ści jest zależne od aktualnego systemu przepisów i ustaw – zarówno 
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W tym wypadku 
istotną rolę odgrywają odpowiednie instytucje, których celem jest 
ustalenie formalnych klasyfikacji upośledzenia, a także praw, przy-
wilejów i środków wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie co-
dziennego funkcjonowania, pracy i edukacji (por. Żuraw 1999: 55; 
Woźniak 2007a: 33).

Wymienione perspektywy sytuują się między dwoma dominu-
jącymi i  przeciwstawianymi sobie modelami niepełnosprawności. 
Pierwszy z nich, określany jako model medyczny lub medyczno-re-
habilitacyjny, sprowadza omawiane zagadnienie do indywidualne-
go problemu danej osoby, wynikającego bezpośrednio z jej fizycznej 
czy intelektualnej kondycji, która odbiega od przyjętych standardów 
zdrowia i normalności, a tym samym uniemożliwia podejmowanie 
oczekiwanych zadań i ról społecznych (Barton 1996: 8). W tym wy-
padku poprawa osobistej sytuacji wymaga podjęcia szeregu czynno-
ści o charakterze medycznym, diagnostycznym i  rehabilitacyjnym, 
mających na celu zachowanie lub przywrócenie części sprawności, 
a  w  konsekwencji uczynienie z  jednostki możliwie samodzielnego 
i  użytecznego członka społeczeństwa (Rioux 2009: 89–91; Toma-
szewski, Bargiel-Matusiewicz, Pisula 2015: 9).

Drugim natomiast jest model społeczny, wypracowany w  ra-
mach anglosaskich badań nad niepełnosprawnością, stanowiący 
fundament i  wyznacznik dyscypliny akademickiej określanej jako 
disability studies. Zgodnie z  jego założeniami kategorie ułomności, 
inwalidztwa czy niepełnosprawności są konstruktami społecznymi, 
tworzonymi i stosowanymi w celu utrzymania obowiązujących war-
tości i podziałów, zaś w praktyce determinującymi położenie znacz-
nej liczby osób, które – ze względu na swoje warunki fizyczne – spo-
tykają się z różnymi formami niesprawiedliwości i opresji (Barnes, 
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Mercer 2008: 28–53; Wiliński 2010a: 54). Nie tylko uszkodzenie da-
nej funkcji czy części organizmu, lecz przede wszystkim dyskryminu-
jąca postawa społeczeństwa – zarówno na poziomie potocznych wy-
obrażeń, jak i systemu prawa czy instytucji – obniża więc jakość życia 
ludzi niepełnosprawnych, stanowiąc wyraźną przyczynę ich wyklu-
czenia (Goodley 2011: 10–14; Tomaszewski, Bargiel-Matusiewicz, Pi-
sula 2015: 10). Tym samym dążenie do poprawy ich sytuacji wymaga 
podjęcia szerszych działań społecznych i politycznych, które przy-
czynią się do wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prawa, 
edukacji, architektury czy zatrudnienia, uwzględniających potrzeby 
i możliwości głównych zainteresowanych (Wiliński 2010b: 80).

Różnice między omawianymi modelami dotyczą zatem kilku za-
sadniczych twierdzeń na temat istoty i konsekwencji niepełnospraw-
ności. Model medyczno-rehabilitacyjny opiera się na przekonaniu 
o prymacie oraz oczywistości naukowych standardów i klasyfikacji, 
które jednoznacznie oddzielają zdrowie od choroby, sprawność od 
upośledzenia, normalność od patologii. W tym kontekście podsta-
wowym obowiązkiem niepełnosprawnej jednostki jest wypełnianie 
zaleceń różnego rodzaju specjalistów, którzy kierują procesem jej fi-
zycznego i społecznego usprawniania, zaś ostatecznym celem – do-
pasowanie się do powszechnie panujących zasad, ról i powinności 
wobec reszty społeczeństwa (Scott 1969; Goodley 2011: 7–8).

Reprezentanci modelu społecznego upatrują z  kolei najważ-
niejszą przyczynę niepełnosprawności w  niesprawiedliwej organi-
zacji społecznej, dyskryminującej i  uprzedmiatawiającej te grupy 
i  jednostki, które nie mieszczą się w  obrębie przyjętych standar-
dów i  oczekiwań. W  tym wypadku podkreśla się opresyjny i  rela-
tywny charakter kategorii normalności, która powinna ustąpić miej-
sca idei ludzkiej godności, równości, podmiotowości i wzajemnego 
uznania bez względu na różnice fizyczne czy umysłowe (Reindal 
2009: 157). Zgodnie z tym podejściem należy nie tyle usilnie adap- 
tować osoby niepełnosprawne do panującego porządku świata, ile 
przede wszystkim reformować i uwrażliwiać „pełnosprawną” więk-
szość społeczeństwa, a także instytucje państwowe, które mają obo-
wiązek respektować potrzeby wszystkich obywateli (Oliver 1996: 38; 
Michalko 2002: 50–55; Barnes, Mercer 2006: 38; Gąciarz 2014: 27).
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Jak jednak można stwierdzić na podstawie powyższych charak-
terystyk, obok wymienionych różnic istnieje również wspólny mia-
nownik obu modeli, będący zarazem istotną przyczyną ich rozwoju. 
Chodzi mianowicie o dążenie do poprawienia sytuacji osób niepeł-
nosprawnych oraz ułatwienia im codziennego życia – czy to przez 
indywidualną rehabilitację, mającą na celu włączenie jednostki do 
„normalnego” świata, czy też przez gruntowną reformę społeczeń-
stwa, prowadzącą do ustanowienia nowych zasad współżycia opar-
tych na wzajemnym szacunku i różnorodności (Oliver 1996: 38). Jak 
widać, zarówno model medyczny, jak i społeczny mają w równym 
stopniu charakter polityczny, wiążą się z określonym systemem war-
tości i idei, zaś w ostateczności służą osiągnięciu konkretnych celów 
i korzyści (Oliver 2013: 1024–1025). 

Co równie ważne, nie tylko omawiane modele, ale także sama 
kategoria niepełnosprawności (disability) stanowi wynik sporów 
i współpracy między specjalistami, lekarzami, badaczami, przedsta-
wicielami organizacji i instytucji oraz osobami niepełnosprawnymi. 
Jednocześnie wyrasta ona z  konkretnych warunków społecznych, 
ekonomicznych i  politycznych, które zaistniały w  drugiej połowie 
XX wieku w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej oraz USA – 
w  tym sensie ma swoją genezę, zasięg oraz historię rozwoju (Gą-
ciarz 2014: 19–25; Garbat 2015: 95–96). Istotną rolę w procesie jej 
kształtowania odegrały między innymi: znaczna liczba inwalidów 
wojennych, mających wysoki status społeczny oraz uznanie ze stro-
ny państwa; wzrost zamożności poszczególnych krajów oraz środ-
ków publicznych przeznaczonych na opiekę i wsparcie osób chorych 
i upośledzonych; aktywność ruchów emancypacyjnych walczących 
przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu konkretnych grup oraz ka-
tegorii społecznych; rozwój organizacji zrzeszających osoby niepeł-
nosprawne (por. Ingstad 1995; Stiker 1999: 122–189; Barnes, Mercer 
2008: 44–51; Courtine 2014: 220–221; Garbat 2015: 84–89).

Wyraźny wpływ na przebieg tego procesu miał również raport 
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handi-
caps (ICIDH), opublikowany w 1980 roku przez Światową Organiza-
cję Zdrowia, szeroko cytowany i komentowany w kręgu specjalistów 
i  badaczy tej dziedziny. Zgodnie z  jego treścią zjawisko niepełno-
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sprawności ma trzy główne wymiary: 1) upośledzenie (fizyczne) /  
/ uszkodzenie (impairment), czyli wszelka utrata lub anomalia fi-
zycznej, psychicznej lub anatomicznej struktury bądź funkcji organi-
zmu; 2) niesprawność / niepełnosprawność (disability) rozumiana 
jako ograniczenie lub brak zdolności działania w  zakresie uzna-
nym za normalny dla zdrowego człowieka, wynikające bezpośred-
nio z uszkodzenia organizmu; 3) upośledzenie (handicap) oznacza-
jące niekorzyść lub dyskryminację jednostki z powodu uszkodzenia 
lub niesprawności jej organizmu, która ogranicza lub uniemożliwia 
jej wypełnianie przyjętych ról społecznych (International Classifica-
tion 1980: 27–29; por. Garbat 2015: 100–102).

Jak wskazują Colin Barnes i Geof Mercer (2008: 23–24), mimo 
przychylnego przyjęcia powyższych definicji w środowisku nauko-
wym wywołały one wyraźny sprzeciw organizacji osób niepełno-
sprawnych. Krytycy zarzucali twórcom klasyfikacji ignorowanie 
społecznych podstaw kategorii normalności, choroby czy patologii, 
a także kulturowego zróżnicowania ról i obowiązków wyznaczanych 
członkom poszczególnych społeczności. Równocześnie w ich ocenie 
raport prezentuje uszkodzenie organizmu jako zasadniczą przyczy-
nę utrudnień i negatywnych doświadczeń osób niepełnosprawnych, 
tym samym odwracając uwagę od krzywdzących uprzedzeń i środ-
ków systemowej dyskryminacji, które mają decydujący wpływ na ich 
codzienne funkcjonowanie.

Odpowiedzią na powyższe zarzuty były następne klasyfikacje 
i postulaty Światowej Organizacji Zdrowia – sformułowane w 2011 
roku w dokumencie World Report on Disability – które akcentują za-
równo fizyczne, jak i społeczne ograniczenia i możliwości osób nie-
pełnosprawnych. W tym wypadku wyróżniono trzy rodzaje trudno-
ści, które stanowią – razem lub z osobna – podstawę doświadczenia 
niepełnosprawności: 1) uszkodzenia (impairments) – problemy do-
tyczące funkcji ciała lub zmiany w jego strukturze, na przykład pa-
raliż albo ślepota; 2) ograniczenia aktywności (activity limitations) – 
trudności w wykonywaniu poszczególnych czynności, na przykład 
w  chodzeniu lub jedzeniu; 3) ograniczenia uczestnictwa (partici-
pation restrictions) – problemy z udziałem w pewnych dziedzinach 
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życia, na przykład doświadczenie dyskryminacji w obszarze zatrud-
nienia lub transportu (World Report 2011: 5).

Pojawienie się i ciągłe precyzowanie kategorii niepełnosprawno-
ści jest nie tylko wynikiem określonych warunków społecznych i po-
litycznych, ale też przyczyną konkretnych zmian w obrębie ludzkiej 
rzeczywistości, odczuwanych początkowo przez mieszkańców kra-
jów zachodnich, później zaś widocznych także w innych częściach 
świata. Mówiąc dokładniej, istnienie i  funkcjonowanie omawianej 
kategorii ma praktyczne znaczenie dla wielu jednostek, grup i insty-
tucji – kształtuje tożsamość osób niepełnosprawnych, ich codzienne 
działania i relacje, zapisy prawne, urzędowe i medyczne klasyfikacje, 
postawy specjalistów, rehabilitantów i  pedagogów, oficjalne i  po-
wszednie formy językowe, zbiorowe wyobrażenia dotyczące spraw-
ności, zdrowia i choroby (por. Ostrowska 1994, 2015; Bricher 2000; 
Kirenko 2007; Erenc 2008; Doliński 2012; Niedbalski 2013: 35–77; 
Gąciarz, Piróg 2014).

Przykładowym efektem tego procesu jest stopniowe zastępo-
wanie i  redefiniowanie dotychczasowych kategorii ułomności, in-
walidztwa czy kalectwa – dominujących w  dyskursie potocznym 
i  naukowym – które akcentują negatywne skutki upośledzenia, 
a  nierzadko stanowią podstawę językowych stygmatów i  epitetów 
(por. Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997: 22–23; Barnes, Mer-
cer 2008: 27). Zadaniem pojęcia niepełnosprawności – w założeniu 
mającego neutralny charakter – jest zatem zwrócenie uwagi na przy-
padkowość i kontekstowość biologicznego deficytu człowieka, któ-
ry w pewnym stopniu wpływa na jego codzienne funkcjonowanie, 
jednak nie odbiera mu pozostałych umiejętności i  możliwości sa-
morealizacji. Upodmiotowieniu mają służyć również określenia pro-
pagowane przez część specjalistów i organizacji – osoby z niepełno-
sprawnością, osoby z dysfunkcją (ruchową, intelektualną, wzrokową 
i  tym podobne), osoby z ograniczeniami sprawności, sprawni ina-
czej (por. Błeszyńska 1999: 63–65; Galasiński 2013; Rymsza 2016: 
14–18). Choć jak dotąd podobne wyrażenia nie zakorzeniły się 
w potocznym języku polskim – będąc raczej elementem instytucjo-
nalnego i poprawnego polityczne żargonu – stanowią one przejaw 
metodycznych dążeń do zmiany słownictwa i dyskursu dotyczącego 
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ludzkiej sprawności, normalności, zdrowia i choroby (por. Devlieger 
2009; Zakrzewska-Manterys 2010: 34–35; Ostrowska 2015: 59–60).

Biorąc pod uwagę powyższe definicje i zależności, nie traktuję 
przywołanych modeli jako wykluczających się czy konkurujących ze 
sobą wizji niepełnosprawności, lecz – podobnie jak część autorów – 
widzę w nich uzupełniające się perspektywy teoretyczne i badaw-
cze, które pozwalają dostrzec wielorakie aspekty omawianego zagad-
nienia (por. Whyte 1995: 267; Marks 1999: 612; Hedlund 2000: 779; 
Terzi 2004; Jenks 2005: 145–146; Reindal 2009: 156; Levitt 2017a, 
2017b). Jak bowiem sądzę, rozpatrywanie ich w kategorii całościo-
wych i  znoszących się teorii może prowadzić do powielania wielu 
poznawczych manier i szablonów, które – owszem – ułatwiają wypo-
wiadanie się na temat niepełnosprawności czy upośledzenia, jednak 
oddalają od rozumienia złożoności i dynamiki tych zjawisk, a tak-
że życiowej sytuacji osób niepełnosprawnych (por. Maciarz 2013). 
Przykładem podobnego schematu jest przekonanie o  rozłączności 
ludzkiej biologii i  kultury, które z  jednej strony może rodzić wia-
rę w niepodważalność medycznych diagnoz i zaleceń, z drugiej zaś 
utwierdzać w relatywistycznym założeniu o wszechwładzy dyskur-
su i polityki, podważającym lub lekceważącym realność fizycznego 
cierpienia, bólu i bezsilności (por. Schillmeier 2008).

W związku z powyższym przyjmuję, że zjawisko niepełnospraw-
ności – zarówno na poziomie ogólnych definicji i  klasyfikacji, jak 
i  indywidualnych praktyk i doświadczeń – jest kształtowane przez 
wiele równoległych i powiązanych ze sobą czynników. Do najważ-
niejszych z nich należą: niedoskonałość ludzkiego ciała, które nie-
uchronnie podlega procesom niszczenia, choroby i mutacji; rozwój 
nauk i technologii medycznych, a także dostęp do opieki zdrowotnej; 
stopień zamożności danego społeczeństwa oraz jego poszczególnych 
członków; przyjęta polityka rodzinna i społeczna; aktualnie panują-
cy porządek społeczny, ufundowany na określonych normach, war-
tościach, umiejętnościach i  działaniach. Podobny pogląd wyrażają 
Beata Kowalska i jej współpracownicy (Kowalska et al. 2014: 231):

By zrozumieć doświadczenie niepełnosprawności, powinno się uwzględ-
nić zarówno te formy ograniczeń, które związane są z upośledzeniem, 
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jak i te, za które odpowiada społeczeństwo. […] Wystąpienia w imie-
niu wszystkich niepełnosprawnych – nawet, jeśli wypowiada się osoba 
z niepełnosprawnością – często opisują tylko określony typ doświad-
czenia. A każdy doświadcza jej nieco inaczej. Takie czynniki jak: rasa, 
klasa, płeć, wpływają na codzienne życie z  niepełnosprawnością. By 
uniknąć w praktyce badawczej zarówno niedocenienia „efektów upo-
śledzenia”, jak i  pułapki uniwersalizacji, konieczne jest zatem przyję-
cie perspektywy intersekcjonalnej, która uwzględniając wielowymia-
rowość i  dynamiczny charakter niepełnosprawności, skupiałaby się 
jednocześnie na badaniu komplementarności indywidualnego, struktu-
ralnego i obywatelskiego (politycznego) osadzenia tego doświadczenia.

Chcąc doprecyzować tak zorientowaną perspektywę, na zakończe-
nie tych rozważań odniosę pojęcie niepełnosprawności do wyrażo-
nych wcześniej ustaleń na temat środowiska, sprawczości, spraw-
ności i skuteczności działania, które składają się na przyjętą przeze 
mnie teorię człowieka i  kultury. Jak zakładam, pozwoli to ukazać 
złożoność i  względność omawianej kategorii, umiejscowić zjawi-
sko upośledzenia na mapie określonego porządku rzeczywistości, 
a tym samym zarysować ogólniejsze uwarunkowania doświadczeń, 
praktyk i  strategii osób niepełnosprawnych, w  tym bohaterów tej 
publikacji.

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami środowisko człowieka 
współtworzą z jednej strony biologiczne i fizyczne właściwości jego 
otoczenia i organizmu, z drugiej zaś społecznie wypracowany porzą-
dek potrzeb, celów, wartości czy zasad postępowania. To właśnie wy-
mienione czynniki wspólnie wyznaczają nieprzekraczalne – acz ela-
styczne – ramy ludzkiego życia, warunkując indywidualne i grupowe 
sposoby myślenia oraz działania. Odnajdywanie się w tak skonstru-
owanej rzeczywistości wymaga nieustannego balansowania między 
przeciwstawnymi postawami i dążeniami – autonomią i przynależ-
nością, spontanicznością i rutyną, inwencją i naśladownictwem, sa-
modzielnością i zależnością – które decydują o dynamice i kierunku 
ludzkich decyzji, przekonań, aktywności (por. Manterys 1997: 64).

Zasadniczym efektem, a zarazem warunkiem tego procesu jest 
rozwój jednostkowej sprawczości, czyli ogólnej zdolności kształto-
wania własnego życia i  środowiska, która umożliwia zaspokajanie 
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codziennych potrzeb, realizowanie wyznaczonych celów, rozwiązy-
wanie napotykanych zadań czy problemów, słowem: zajmowanie się 
swoimi sprawami (por. Giddens 2003: 53; Archer 2013b: 28). Tak 
pojęta sprawczość nie sprowadza się tylko do możliwości wpływa-
nia na aktualny stan rzeczy, lecz obejmuje również jawne i ukryte in-
tencje i  strategie danej osoby, która na podstawie własnych kalku-
lacji i interpretacji wybiera określony – najlepszy, najwygodniejszy, 
najbardziej opłacalny – kierunek oraz sposób działania (por. Blu-
mer 2007: 15). 

Praktyczną miarą sprawczości podmiotu jest jego skuteczność, czyli 
zbieżność między powziętymi zamiarami a  faktycznymi rezultata-
mi dokonanych czynów (por. Amedeo, Speicher 1995: 114). Stopień 
skuteczności zależy z kolei od relacji między zasobami, umiejętno-
ściami i potrzebami jednostki a zastanymi warunkami i wymogami 
jej życia – im bardziej są one zgodne, tym większa szansa na osiąg- 
nięcie wybranych celów, a  tym samym zyskanie poczucia swobo-
dy i komfortu; im bardziej rozbieżne, tym więcej trudności i prze-
szkód, które krzyżują jej plany i zmuszają do podjęcia dodatkowego  
wysiłku.

Jednym z podstawowych zasobów człowieka – wpływającym na 
jego relacje ze środowiskiem, codzienne działania i stopień ich sku-
teczności – jest posiadana przez niego sprawność. W języku polskim 
pojęcie to ma dwa zasadnicze, powiązane ze sobą znaczenia – z jed-
nej strony jest utożsamiane ze zdrowiem, z prawidłowym funkcjo-
nowaniem, właściwym stanem i potencjałem organizmu; z drugiej 
zaś odnosi się do stopnia opanowania konkretnych ról i czynności, 
będąc synonimem zręczności, efektywności i umiejętności w danej 
dziedzinie.

W  tym kontekście trwała utrata, uszkodzenie lub zaburzenie 
pewnego składnika organizmu z  konieczności wpływa na ogólne 
funkcjonowanie danej osoby – a  często także jej najbliższego oto-
czenia – przebieg jej socjalizacji, sposoby myślenia i działania, prag- 
nienia i formy ich zaspokajania. Szczegółowe konsekwencje tego stanu 
zależą od wielu czynników, wśród których należy wymienić: rodzaj, 
moment i  stopień upośledzenia; zakres jego oddziaływania na po-
znawcze, psychiczne i motoryczne zdolności; społeczne wyobraże-
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nia na temat jego przyczyn i skutków; zapisy prawne regulujące życie 
ludzi niepełnosprawnych; dostępne środki medyczne, technologicz-
ne i  instytucjonalne, które minimalizują negatywne skutki uszko-
dzenia organizmu oraz wspierają w rozwijaniu własnej samodziel-
ności i sprawności; cechy charakteru, nastawienie oraz inne zasoby 
jednostki (por. World Report 2011: 5).

Choć zatem upośledzenie organizmu prowadzi zazwyczaj do 
ograniczenia sprawności, a tym samym wywołuje pewne trudności 
w codziennym funkcjonowaniu, nie determinuje w całości życiowej 
sytuacji i zakresu sprawczości danej osoby – jej osiągnięć, aspiracji 
i możliwości, przebiegu edukacji i kariery zawodowej, dochodów czy 
miejsca w hierarchii społecznej – te bowiem mają bardziej złożony 
charakter i zależą od wielu dodatkowych okoliczności. W tym sensie 
istotę zjawiska i doświadczenia niepełnosprawności stanowi nie tyle 
fizyczna kondycja jednostki, ile raczej niezgodność czy – jak określa-
ją to Zbigniew Woźniak (2008: 65) i Mateusz Wiliński (2010b: 66–67) 
– luka ekologiczna między jej faktycznymi zasobami i potrzeba-
mi a  wymogami i  ofertami środowiska. Jeżeli rozdźwięk między 
tymi elementami uwidacznia się w najważniejszych obszarach życia 
– takich jak praca, rodzina czy mobilność – wówczas może prowa-
dzić do głębokiego poczucia bezradności, niemocy i zależności; je-
śli zaś pojawia się on tylko w nielicznych czy pobocznych sytuacjach, 
wtedy uszkodzenie organizmu może być interpretowane jako dru-
gorzędna i akceptowalna cecha danej osoby, pociągająca za sobą co 
prawda pewne nieporozumienia i uciążliwości, jednak nieprzeszka-
dzająca w prowadzeniu „normalnego” i wartościowego życia.

Jednym z istotnych dążeń osób niepełnosprawnych – a także ich 
rodzin i przedstawicieli instytucji – jest zmniejszenie rozbieżności 
między ich fizycznymi czy intelektualnymi możliwościami a aktual-
nymi warunkami życia, co w efekcie ma usprawnić ich relacje ze śro-
dowiskiem oraz umożliwić pełnienie wymaganych ról społecznych. 
Sposoby realizacji tego celu są zależne od dostępnych środków, przy-
jętych norm i wyznawanych wartości. W praktyce rozciągają się one 
od instytucjonalnej kontroli i  segregacji osób niepełnosprawnych, 
przez próby ich integracji i adaptacji do zastanej rzeczywistości, aż 
do systemowego znoszenia materialnych, ekonomicznych i społecz-
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nych barier, które stoją na drodze do ich podmiotowości i niezależ-
ności (por. Woźniak 2008: 83–110).

Wymienione strategie różnie odnoszą się do kwestii wzajem-
nych powinności osób niepełnosprawnych i „pełnosprawnego” spo-
łeczeństwa. W ramach podejścia segregacyjnego podstawowym ce-
lem jest ochrona dotychczasowego porządku społecznego, opartego 
na wyraźnych kategoriach normalności i patologii, zdrowia i choro-
by, korzyści i straty. Jednym z wytworów tak zorganizowanej rzeczy-
wistości jest jednowymiarowa rola inwalidy czy kaleki, ufundowa-
na na obowiązku akceptacji własnej podległości i  bezradności, do 
której – za pomocą odpowiednich praktyk, ostrzeżeń i zachęt – so-
cjalizuje się osoby z  trwałymi ograniczeniami fizycznymi lub inte-
lektualnymi (por. Barnes, Mercer 2008: 14; Gobo 2009). Sposobem 
radzenia sobie z problemem niepełnosprawności jest w tym wypad-
ku redukowanie potrzeb i ambicji osób, które nie spełniają wyma-
ganych standardów zdrowia i  efektywności, a  także otaczanie ich 
systemową opieką i kontrolą w obrębie specjalnych placówek szkol-
no-wychowawczych, zakładów pracy chronionej czy domów pomo-
cy społecznej. To właśnie wymienione instytucje oraz rodziny osób 
niepełnosprawnych ustalają przebieg ich osobistego, szkolnego i za-
wodowego rozwoju, nierzadko ograniczając stopień ich sprawczości 
do wygodnego dla siebie poziomu, który nie zagraża poczuciu ogól-
nego porządku i komfortu (por. Niedbalski 2013).

W przypadku podejścia integracyjnego najważniejszym zada-
niem jest dostosowanie ludzi niepełnosprawnych do obowiązują-
cych norm i zasad współżycia, które w znacznym stopniu opierają 
się na idei rywalizacji, samodzielności i produktywności (por. Bau-
man 2008; Ostrowska 2015: 230). Drogą do tak określonego celu jest 
wszechstronna rehabilitacja jednostki, polegająca na wpajaniu lub 
przywracaniu jej określonych umiejętności społecznych i  zawodo-
wych, dzięki którym będzie w stanie sprawnie funkcjonować i od-
najdywać się w  rzeczywistości. Choć przebieg tego procesu zależy 
w dużej mierze od wyznaczonych do tego instytucji, odpowiedzial-
ność za jego powodzenie – a szczególnie ewentualne niepowodze-
nie – spoczywa przede wszystkim na osobie niepełnosprawnej (por. 
Scott 1969: 19, 79; Barnes, Mercer 2008: 10). To bowiem jej indywi-
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dualna praca nad sobą, wytrwałość i samodyscyplina mają decydo-
wać o poziomie jej sprawczości i skuteczności, a  także odrzuceniu 
lub szacunku ze strony „normalsów”.

W końcu, zgodnie z ostatnim wymienionym podejściem – okreś- 
lanym jako adaptacyjne czy inkluzywne – decydującą przyczyną 
niepełnosprawności jest nie tyle uszkodzenie lub zaburzenie funk-
cji organizmu, ile niechęć i nieprzystępność otoczenia w stosunku 
do jednostek z wyraźnym deficytem fizycznym czy intelektualnym, 
utrudniająca lub uniemożliwiająca im podejmowanie powszech-
nych i  cenionych aktywności (por. Wiliński 2010b: 90–91; Woź-
niak 2008: 88–89). Zasadniczym źródłem ich codziennych ogra-
niczeń jest zatem aktualna organizacja rzeczywistości, oparta na 
określonych standardach i wzorcach sprawności, które determinu-
ją dostęp do wielu obszarów życia oraz związanych z nimi korzyści 
(por. Campbell 2001: 44; 2015: 50; Michalko 2002: 127–128; Loja et al. 
2013: 194–197). Zgodnie z tym założeniem zakres sprawczości osób 
niepełnosprawnych zależy przede wszystkim od stopnia dostoso-
wania wspólnego środowiska – architektury, technologii, kultu-
ry, pracy czy prawa – do ich faktycznych potrzeb i zdolności, często 
ignorowanych i  hamowanych w  rozwoju. Podstawowym obowiąz-
kiem państwa jest więc zapewnienie im odpowiednich zasobów ma-
terialnych, edukacyjnych i technologicznych, które – w założeniu – 
mają wyrównać ich życiowe szanse, pozwolić na możliwie swobodne 
funkcjonowanie, a w ostateczności zbudować w nich poczucie włas- 
nej godności i podmiotowości. 

Co jednak warto podkreślić, choć wyszczególnione poglądy i dą-
żenia wydają się wzajemnie nieprzystawalne, w praktyce nierzadko 
składają się na ogólny światopogląd i życiowe strategie poszczegól-
nych osób niepełnosprawnych, a także instytucji odpowiedzialnych 
za poprawę ich społecznego i zawodowego położenia. Wybór okreś- 
lonego wizerunku niepełnosprawności oraz związanego z nim spo-
sobu działania zależy od każdorazowego rachunku potencjalnych 
strat i  korzyści, realnych ograniczeń i  dostępnych środków zarad-
czych, aktualnych relacji władzy i podległości. Innymi słowy, w za-
leżności od sytuacji i potrzeby osoby niepełnosprawne mogą stoso-
wać rozmaite taktyki i narzędzia, które składają się na asortyment 
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ich indywidualnej kontroli i  sprawczości – od celowego zaniżania 
swych umiejętności i  wygodnego korzystania z  pomocy innych, 
przez uparte udowadnianie własnej normalności i sprawności, aż do 
politycznego zaangażowania na rzecz równouprawnienia czy rekon-
strukcji aktualnego porządku świata.

Jak wynika z przedstawionych rozważań, rozumienie kategorii 
niepełnosprawności zależy od układu nadrzędnych wartości dane-
go społeczeństwa, wśród których należy wymienić: przyjęte normy 
zdrowia i cielesności; uzgodnione kryteria opłacalności, przydatno-
ści i efektywności; bieżące wymagania rynku oraz wynikający z nich 
podział pracy; ekonomiczne zasoby i  politykę społeczną państwa; 
dominujące koncepcje na temat ludzkiej godności i równości. W za-
leżności od rozkładu powyższych czynników niepełnosprawność 
może być postrzegana i praktykowana na wiele sposobów. Po pierw-
sze, może być utożsamiana z poważnym upośledzeniem organizmu, 
prowadzącym do trwałego obniżenia sprawności i  samodzielności 
jednostki, która dla swego dobra powinna podlegać specjalistycz-
nej opiece i kontroli – a niekiedy także izolacji – w ramach odpo-
wiednich instytucji. Po drugie, może być doświadczana jako pew-
na trudność czy niewygoda, którą należy minimalizować za pomocą 
indywidualnego uporu i  treningu, dającego nadzieję na akceptację 
ze strony społeczeństwa. Po trzecie wreszcie, może być rozumiana 
jako wynik niesprawiedliwości i krótkowzroczności „pełnosprawnej 
większości”, która nie dostrzega lub nie docenia rzeczywistego po-
tencjału osób nie w pełni sprawnych, w rezultacie odmawiając im 
prawa do powszechnie dostępnych zasobów i możliwości samosta-
nowienia.



rozdział 2
Osoby niewidome wobec systemu instytucji 

wspierających

W tym rozdziale opisuję, w jaki sposób uczestnicy badań odnajdu-
ją się w złożonym systemie praw, formalności i  instytucji, którego 
zasadniczym celem jest możliwie szerokie wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w  tym rozwijanie ich umiejętności społecznych i  za-
wodowych. Równocześnie ciekawi mnie, jak obowiązujące przepi-
sy, urzędowe ustalenia i realizowane programy wpływają na decyzje, 
działania i strategie poszczególnych osób niewidomych, jak poma-
gają lub przeszkadzają im w osiąganiu życiowych celów, samodziel-
ności czy niezależności. 

Rozpoczynam od przedstawienia systemu orzecznictwa o stop-
niu niepełnosprawności oraz zasad przyznawania rent socjalnych, 
a także ich oceny z perspektywy uczestników badań. Następnie przy-
bliżam założenia i najważniejsze składowe procesu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, mającego na celu wyposażenie ich w  odpo-
wiednie umiejętności społeczne i zawodowe oraz umożliwienie pro-
wadzenia „normalnego” życia. W ostatnim podrozdziale poruszam 
niezwykle istotny i problematyczny temat zatrudnienia osób niewi-
domych, który wiąże się z wieloma trudnymi wyborami i doświad-
czeniami uczestników badań, a tym samym ukazuje dotkliwość fi-
zycznych i społecznych konsekwencji ich niepełnosprawności.

2.1. System instytucji wspierających

Jak wynika z  dotychczasowych ustaleń, trwałe uszkodzenie jednej 
z  podstawowych funkcji organizmu, w  tym zdolności odbierania 
bodźców wizualnych, wyraźnie wpływa na relacje danej osoby z jej 
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fizycznym i  społecznym otoczeniem, zmusza do szukania alterna-
tywnych sposobów odnajdywania się w rzeczywistości, stawia wo-
bec dyskryminujących poglądów i  reakcji ze strony „normalsów”. 
Równie istotnym skutkiem tego stanu jest formalna i  praktyczna 
zależność od systemu przepisów i instytucji, które służą uporząd-
kowaniu i oswojeniu problemu niepełnosprawności, a  także mini-
malizacji jego negatywnego oddziaływania na życie upośledzonych 
jednostek oraz funkcjonowanie szerszej społeczności czy państwa 
(por. Bartkowski 2007: 137; Gąciarz 2007: 171; 2014: 28–35; Nie-
dbalski 2017: 33–37). 

Co ważne, ukierunkowanie instytucjonalnych działań wobec tak 
wyodrębnionej grupy zależy zarówno od ogólnych zasobów czy po-
lityki danego kraju, jak i od oficjalnie przyjętego modelu niepełno-
sprawności, w szczególności zaś wynikających z niego przekonań na 
temat integracji, rehabilitacji czy sprawiedliwości społecznej (por. 
Giermanowska, Racław 2014: 110; Rozmus, Jedlikowska, Łuczaj 
2014: 65–67; Rymsza 2016: 18–21). Jak piszą o tym Barbara Gąciarz 
i Seweryn Rudnicki (2013: 64–65):

Konwencja definiowania niepełnosprawności zasadniczo może zmie-
niać zobowiązania władz publicznych, zakres zadań publicznych do 
wykonania i aktywności wielu instytucji. Ma to poważne i bezpośred-
nie konsekwencje dla polityki publicznej, gdyż przesądza często o tym, 
jakiej wielkości środki finansowe, materialne i  organizacyjne są pla-
nowane na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem 
osób niepełnosprawnych. Znaczenie definiowania niepełnosprawno-
ści w wymiarze indywidualnym polega na nadawaniu, lub nie, statusu 
prawnego osoby niepełnosprawnej, kwalifikowaniu, lub nie, konkret-
nego człowieka do grupy beneficjentów określonych świadczeń spo-
łecznych. Dla instytucji publicznych formalne, prawne aspekty niepeł-
nosprawności mają rozstrzygające znaczenie w podejmowaniu decyzji 
o udzielaniu, lub nie, wsparcia.

Tym samym formalne sklasyfikowanie danej osoby jako niepełno-
sprawnej umiejscawia ją na długie lata – a  często na całe życie – 
w obrębie określonego „świata instytucji”, który w znacznym stop-
niu warunkuje jej praktyczne możliwości i ograniczenia, a zarazem 
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uzależnia ją od aktualnych przepisów i  programów publicznego 
wsparcia oraz zarządzających nimi specjalistów (Bartkowski 2007; 
Racław 2015: 130–131). W  przypadku Polski do najważniejszych 
elementów tego systemu należą: Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – gromadzący i  rozdzielający 
środki finansowe, które wspierają osoby niepełnosprawne w obsza-
rze pracy, edukacji czy rozwoju społecznego; Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych – wydający orzeczenia o niepełnosprawności do celów 
rentowych oraz wypłacający renty socjalne i  inwalidzkie; specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z określonym 
rodzajem niepełnosprawności; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
(PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Miejskie 
Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) – realizujące dofinansowa-
nia ze środków PFRON i Narodowego Funduszu Zdrowia, a także 
świadczące inne usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze; Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR – wyda-
jący orzeczenia do celów pozarentowych (ulgi, świadczenia, uprawnie-
nia); organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) – działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych (wszystkich lub poszczególnych 
grup), realizujące programy szkoleniowe i rehabilitacyjne, reprezen-
tujące osoby niepełnosprawne na forum publicznym; Biura Osób 
Niepełnosprawnych przy uczelniach wyższych; Domy Pomocy Spo-
łecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej – oferujące dzienną lub stałą 
opiekę oraz zajęcia rehabilitacyjne.

Tak zorganizowany system instytucji realizuje kilka podstawo-
wych celów. Pierwszym z  nich jest ustalenie oficjalnej klasyfika-
cji niepełnosprawności, która umożliwia określenie rodzaju i  stop-
nia upośledzenia poszczególnych jednostek oraz przydzielenie im 
odpowiednich świadczeń socjalnych, ulg i  uprawnień (Smith D. D. 
2008: 133; Gąciarz, Rudnicki 2013: 90–96). Drugim jest wsparcie 
finansowe osób niepełnosprawnych, zarówno bezpośrednie (ren-
ty socjalne i inwalidzkie, stypendia, świadczenia pielęgnacyjne), jak 
i pośrednie (dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, ulgi po-
datkowe) (Panek 2012: 57–63). Trzecim celem jest ich społeczna 
i  zawodowa rehabilitacja, służąca zarówno ogólnemu usprawnie-
niu czy zdobyciu pracy zarobkowej, jak i szeroko rozumianej inte-
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gracji z  „normalnym” społeczeństwem; w  tym wypadku środkami 
wsparcia są szkolenia i kursy rehabilitacyjne, a także dofinansowa-
nia do pensji niepełnosprawnych pracowników, które mają zachę-
cać do ich zatrudniania (Olszewska 2008; Racław 2015: 135–147). 
Po czwarte wreszcie, zadaniem części instytucji jest edukacja wy-
branych grup niepełnosprawnej młodzieży oraz opieka nad osoba-
mi dorosłymi, przeważnie głęboko upośledzonymi umysłowo lub fi-
zycznie, która pozwala „odciążyć” ich rodziny oraz ogólnodostępne 
placówki szkolne i opiekuńcze (Niedbalski 2013: 61–77).

W  tym świetle jednym z  ważnych momentów życiowej karie-
ry osób niewidomych, rzutującym w  pewnym stopniu na ich dal-
sze losy i sytuację materialną, jest stawienie się przed komisją lekar-
ską orzekającą o rodzaju i stopniu ich niepełnosprawności1. Choć 
w przypadku uczestników badań nie było trudności z określeniem 
powyższych kwestii – wszyscy z nich zostali zdefiniowani jako oso-
by z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym2 – w niektó-
rych sytuacjach członkowie komisji wyrazili wątpliwość odnośnie 
do nieodwracalności tych ograniczeń. W konsekwencji, mimo bra-
ku jakiejkolwiek szansy na odzyskanie lub poprawę zdolności widze-
nia, niektóre osoby zostały zobowiązane do cyklicznej weryfikacji 
dotychczasowego orzeczenia (por. Rudnicki 2014: 49).

Sandra: Za jakiś czas znowu będę szła na komisję orzekającą 
w sprawie mojej renty. Bo nie mam renty przyznanej na stałe, 
więc muszę co trzy lata tam się pojawiać. Oni myślą, że odzy-
skam wzrok albo że będę pracowała i zarabiała grube pieniądze, 
więc nie należy mi się renta na stałe. To wygląda tak, że ja so-
bie siedzę i  rozmawiam. To jest dosłownie pięć minut. Przed-
stawiam się, mówię, jakie mam wady. Pokazuję dokumenty po-
twierdzające moją wadę wzroku. Ale okulista ich nie przegląda. 
Mówię, czym się zajmuję i to wszystko.

1 W Polsce komisje orzekające wyznaczają rodzaj i stopień niepełnosprawności 
w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku dzieci i mło-
dzieży poniżej tego wieku orzeka się jedynie o  istnieniu niepełnosprawności.

2 Osoby niewidome, które stawały przed komisją przed 1997 rokiem, otrzymywa-
ły pierwszą grupę inwalidzką. 



339ROZDZIAŁ 2 .  OSOBY NIEWID OME WOBEC SYSTEMU INST Y TUCJI  WSPIERAJĄCYCH

Nieczytelność i  nielogiczność decyzji poszczególnych komisji 
ujawniają się również w sytuacjach, gdy stałe orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności otrzymują osoby niedowidzące, które 
na co dzień poruszają się samodzielnie bez pomocy asystenta, białej 
laski lub psa przewodnika, a także w miarę swobodnie czytają pismo 
drukowane (por. Gąciarz, Rudnicki 2013: 93).

Agnieszka: Ja mam rentę stałą, choć widzę lepiej od Sandry. To 
jest właśnie trafienie na odpowiednich ludzi w  komisji. Mam 
zdiagnozowaną jaskrę i  zanik nerwu wzrokowego. Diagnoza 
była postawiona prawie trzydzieści lat temu, kiedy zanik ner-
wu nie był leczony. Choć w Polsce on dalej nie jest leczony. A ja-
skrę leczyli tak, że spalili mi oko. Renta była przyznana na pod-
stawie moich dokumentów i historii leczenia. To jest trochę jak 
gra w totolotka. Miałam jedną komisję orzekającą, w której byli 
ginekolog i pielęgniarka. Okulisty nie było. I orzekli na moją ko-
rzyść, że tracę wzrok i że moja wada to znaczny stopień niepełno-
sprawności. Ale ogólnie, to nie od tej strony był lekarz [śmiech].

W  odczuciu części rozmówców równie niesprawiedliwa – a  na-
wet poniżająca – jest treść orzeczenia o  znacznym stopniu nie-
pełnosprawności wzrokowej, która podkreśla i wyolbrzymia ogra-
niczenia ludzi niewidomych, klasyfikując ich jako osoby zupełnie 
niesamodzielne i zależne od pomocy innych w podstawowych dzie-
dzinach życia.

Katarzyna: Kiedyś pisano o takich osobach jak ja, które nie mają 
szans na przywrócenie wzroku, że są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji. Nie czytałam mojego nowego orzeczenia, ale pew-
nie tam też jest coś podobnego3. Nie chcę tego wiedzieć, bo mog- 
łabym się wkurwić i to spalić. Przecież to jest nieprawda! Boże, 
jak można coś takiego powiedzieć?! Jeśli ktoś jest niezdolny do 

3 Obecnie w orzeczeniach o niepełnosprawności wydawanych osobom niewido-
mym znajduje się informacja: „Wymaga konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji”.
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samodzielnej egzystencji, to dla mnie jest całkowicie sparaliżo-
wany i trzeba go karmić i zmieniać mu pieluchy, bo on sam nie 
wstanie, nie zrobi siku i nie wsadzi sobie łyżki z zupą do ust. To 
nie jest tak, że jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji, tyl-
ko w niektórych sytuacjach potrzebuję pomocy. A to jest znacz-
na różnica.

Założenie o głębokiej niesprawności osób niewidomych, która unie-
możliwia im samodzielne wykonywanie codziennych zadań i czyn-
ności, pobrzmiewa również w pytaniach poszczególnych członków 
komisji.

Wiktoria: Pamiętam, jak pierwszy raz byłam na komisji orze-
kającej o  stopniu niepełnosprawności. Miałam szesnaście lat. 
W  pewnym momencie kobieta, która była w  składzie komisji, 
zapytała mnie, czy umiem się sama ubierać. Pomyślałam sobie 
wtedy: Człowieku, ubierać umie się nawet trzyletnie dziecko, 
a ja jestem prawie dorosła. Że niby co – jeśli nie widzę, to musi 
ubierać mnie mama? Ale nie powiedziałam tego na głos. Zadają 
takie pytania, że to jest poniżej godności ludzkiej.

Aktualne klasyfikacje i procedury orzecznicze pełnią ważną funkcję 
w procesie wytwarzania roli osoby niepełnosprawnej, w tym rów-
nież niewidomej, której urzędowo przypisuje się konkretne ogra-
niczenia i możliwości fizyczne, społeczne czy instytucjonalne (por. 
Scott 1969: 121; Barnes, Mercer 2008: 38–39; Czykwin 2008: 110–
111). Jednocześnie tego rodzaju wytyczne zmuszają do podjęcia spe-
cyficznej gry z członkami komisji, przed którymi – wbrew faktom 
i własnym przekonaniom – należy wykazać się nie tyle postępami 
w  rehabilitacji, ile właśnie oczekiwaną zależnością i  bezradnością 
(Gąciarz, Rudnicki 2013: 94). To bowiem odegranie tych cech – 
wymagające niekiedy przełknięcia chwilowego poczucia poniże-
nia i gniewu – zapewnia uczestnikom badań stały dostęp do okreś-
lonych uprawnień i  świadczeń finansowych, które w  pewnym  
stopniu stabilizują ich sytuację materialną i poszerzają zakres życio-
wej sprawczości.
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Jako że zdecydowana większość uczestników badań straciła 
wzrok przed ukończeniem 18 roku życia, zgodnie z polskim prawem 
nie przysługuje im renta z tytułu niezdolności do pracy (tak zwana 
inwalidzka), lecz renta socjalna w  wysokości 724,40 złotych netto 
miesięcznie4. Oprócz tego osobom niepełnosprawnym należy się za-
siłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie), zaś rodzicom dzieci niepeł-
nosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy w celu opieki – świadcze-
nie pielęgnacyjne5. Dodatkowo osoby niewidome co trzy lata mogą 
starać się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego w wysoko-
ści 95% ceny zakupionych produktów6. Spośród innych uprawnień 
należy wymienić również możliwość bezpłatnych przejazdów środ-
kami komunikacji miejskiej, ulgi na przejazdy koleją i autobusami 
dalekobieżnymi, zwolnienie z opłaty za abonament RTV, ulgowe bi-
lety w instytucjach kultury, ulgi podatkowe odnoszące się do kosz-
tów rehabilitacji czy dostosowania mieszkania.

Jak wynika z doświadczeń poszczególnych rozmówców – w szcze-
gólności tych mieszkających samodzielnie – renta socjalna pozwa-
la zaspokoić wybrane podstawowe potrzeby, jednak nie zapewnia fi-
nansowego bezpieczeństwa i swobody, co jest tym bardziej dotkliwe 
w sytuacji długotrwałego bezrobocia lub nagłych wydatków związa-
nych ze zdrowiem czy codziennym funkcjonowaniem (por. Orłow-
ska 2005: 9).

Michał: Jak kiedyś przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć pracy, 
to musiałem żyć z samej renty. Nie chciałem pożyczać pieniędzy 
od rodziców. I wyszło na to, że życie z renty pozwala kupić jakieś 
tam, niezbyt dobre jedzenie, zapłacić za czynsz i koniec. I już nie 
można kupić butów na zimę, nie można kupić ubrań, nie moż-
na niczego nad to kupić. A jak zepsuje ci się sprzęt, na przykład 
telefon albo komputer, to już nie można go naprawić. Nie mó-
wię już o wyjściu na obiad ze znajomymi albo zaproszeniu ja-
kiejś dziewczyny na kawę.

4 Stan na styczeń 2018 roku.
5 1477 zł netto miesięcznie w styczniu 2018 roku.
6 Niektórzy uczestnicy badań otrzymali jednorazowo wsparcie w postaci 20 000 zł.
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Znacznie wyższe świadczenia finansowe otrzymują niewido-
mi studenci i  doktoranci korzystający z  odpowiedniego progra-
mu wsparcia oferowanego przez PFRON7, który zapewnia pokrycie 
kosztów kształcenia, w tym wynajęcia stancji lub pokoju w akademi-
ku (średnio 1000–2000 zł), a także opłat za czesne (do 20 semestrów). 
Dodatkowo poszczególne uczelnie przyznają specjalne stypendia dla 
osób niepełnosprawnych (300–800 zł) oraz pomoc asystenta (por. 
Racław 2015: 142–143; Zakrzewska-Manterys 2015: 33).

Takie wsparcie nie tylko umożliwiło poszczególnym uczestni-
kom badań rozpoczęcie studiów czy zdobycie wyższego wykształce-
nia. Dla części z nich – zwłaszcza dla osób mniej zamożnych – ozna-
czało także szansę „wyrwania się” z domu rodzinnego i dowiedzenia 
swojej wartości, dało nieznane dotąd poczucie niezależności i spraw-
czości, niekiedy zaś pozwoliło zrealizować mniejsze lub większe ma-
rzenia (na przykład podróże) (por. Swain, French 2000: 574; Gą-
ciarz, Rudnicki 2013: 126).

Monika: Jak byłam na początku liceum, to postanowiłam, że jako 
jedyna w  rodzinie będę mieć maturę. A  potem chciałam ko-
niecznie iść na studia. Co prawda nie wierzyłam, że się dosta-
nę nawet na zaoczne. Mama zawsze mi mówiła, że sobie nie po-
radzę. Więc ja się cholernie zawzięłam i stwierdziłam, że sobie 
poradzę, skończę studia, a potem zrobię jeszcze jeden kierunek. 
Teraz to już mam ich w dupie, ale na początku chciałam im coś 
udowodnić. Teraz udowadniam już tylko sobie.

W związku z tym – jak wynika z prowadzonych rozmów i obserwacji – 
dla pewnej części osób niewidomych głównym celem podjęcia stu-
diów jest nie tyle zdobycie tytułu licencjata czy magistra, ile otrzy-
mywanie przynależnych dofinansowań, dzięki którym nawet przez 
kilka lat mogą prowadzić w miarę spokojne i swobodne życie. Nie 
oceniając podobnych wyborów z perspektywy moralnej, dostrzegam 
w nich raczej wyraz sprytu i zaradności poszczególnych osób, któ-
re skutecznie korzystają z dostępnych możliwości systemowych, za-

7 Dawniej program „Student”, zaś od 2014 roku „Aktywny Samorząd”. 
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pewniając sobie w ten sposób tymczasową niezależność finansową8 
(por. de Certeau 2008: XLII). Odmienne zdanie na ten temat mają 
jednak niektórzy rozmówcy:

Anna: Wśród młodych niewidomych jest problem tak zwanych 
„wiecznych studentów”, o  którym za bardzo się nie mówi. Są 
osoby, które zrobiły ze studiowania sposób na życie, ponieważ 
są dość wysokie dofinansowania dla studentów niepełnospraw-
nych. Mam kolegę, który ma trzydzieści kilka lat, i on studiuje 
już trzeci kierunek, przy czym poprzednich dwóch nie skończył. 
Dociągnął je do któregoś roku i przerwał, bo mu się nie podo-
bało. On to robi wyłącznie dla kasy. On mówi tak: „Co mam ro-
bić, jak nie ma pracy? Jak wujek PFRON daje, to czemu mam nie 
brać? Jak mam siedzieć i nic nie robić, to już lepiej studiować”. 
Tylko, człowieku, skończ już jakiś kierunek! Moim zdaniem 
PFRON powinien to bardziej kontrolować. To powinno działać 
na zasadzie pożyczki, która jest umarzana, jak skończysz jakiś 
kierunek. A jak nie skończysz, to im oddajesz. I wtedy PFRON 
miałby więcej pieniędzy na wszystko.

Podobne przykłady ukazują niejednoznaczny charakter świad-
czeń socjalnych, które w zależności od sytuacji i życiowej strategii 
konkretnych osób niewidomych mogą być traktowane jako: zadość-
uczynienie za dyskryminację w dziedzinie pracy, edukacji i kultu-
ry; nagroda za postępy w rehabilitacji; motywacja do działania; nie-
zbędna pomoc ze strony państwa; upokarzająca jałmużna; zbędny 
przywilej wzmagający postawy roszczeniowe i kombinatorstwo (por. 
Kotowski 1994: 43–48; Ostrowska 2015: 110).

8 Dostrzegając podobne działania, PFRON od 2016 roku zmienił zasady przyzna-
wania opisywanych wyżej środków – obecnie ich wypłata jest uzależniona od 
zaliczonych lat studiów oraz odmawiana osobom, które po raz kolejny zaczyna-
ją ten sam rok studiów na innym kierunku lub uczelni. Zob. https://www.pfron.
org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2016-ro-
ku/ (dostęp: styczeń 2018). 
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Milena: Czasami wkurza mnie, jak osoby widzące myślą sobie, 
że przecież nie mamy tak źle, skoro dostajemy renty i dofinanso-
wania do sprzętu, PFRON daje nam na studia, na książki, więc 
nie mamy prawa uważać, że mamy w życiu gorzej. A przecież to 
jest nieprawda! Te dwa tysiące na studia i życie nie są w stanie 
wynagrodzić mi tego, że nie widzę albo że czuję się gorzej z tego 
powodu. Przecież ja nie mogłam iść na inne studia, na przykład 
na aktorstwo czy medycynę. Musiałam wybrać kierunek, na któ-
ry miałam szansę się dostać. Przecież my też chcielibyśmy wi-
dzieć. Ja mam gdzieś te dwa tysiące. Wolałabym pracować na 
zmywaku za 900 zł i mieć satysfakcję, że widzę, że mogę wybrać 
sobie studia, poradzić sobie w różny sposób. My nie mamy ta-
kiej satysfakcji, że coś zrobiliśmy zupełnie sami. To też jest tro-
chę frustrujące.

Sebastian: Dlaczego pracująca niewidoma osoba ma dostawać 
jeszcze rentę? Ludzie mówią, że niewidomi mają dodatkowe 
koszty, bo muszą kupić laskę i takie tam. A osoba widząca musi 
kupić bilet miesięczny, kiedy my jeździmy za darmo. Tak samo 
musi dzieci ubrać, musi się wyżywić. A zasuwa gdzieś w maga-
zynie albo markecie za 1300 na rękę. My mamy różne progra-
my z PFRON-u, z PCPR-u. Według mnie to jest takie wykorzy-
stywanie.

Jak jednak dowodzą zebrane obserwacje, tego rodzaju negatyw-
ne emocje czy krytyka wobec publicznego wsparcia finansowego 
nie prowadzą z reguły do zrzeknięcia się przynależnych świadczeń 
i uprawnień. W tym wypadku zdecydowanie przeważa zmysł prak-
tyczny uczestników badań, którzy zazwyczaj znają i  wykorzystu-
ją swoje instytucjonalne możliwości, nawet jeśli w niektórych sytu-
acjach towarzyszy temu poczucie zależności czy nawet upokorzenia.

Zgodnie z  powyższymi przykładami jednym z  życiowych wy-
zwań uczestników badań – a także ich rodzin – jest odnalezienie się 
w  „labiryncie rozproszonych instytucji” (Rudnicki 2014: 51), któ-
rych zasadniczym celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych, za-
pewnienie im podstawowych środków pieniężnych, rozwinięcie ich 
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kompetencji zawodowych i  społecznych, zaś ostatecznie – włącze-
nie ich w obręb „normalnego” społeczeństwa. Efektywne korzysta-
nie z instytucjonalnej pomocy wymaga nie tylko znajomości aktu-
alnych, stale zmieniających się przepisów i źródeł finansowania, czy 
też umiejętności wypełniania skomplikowanych wniosków. Równie 
ważna okazuje się gotowość do podjęcia niejawnej gry z przedstawi-
cielami różnych instytucji – na przykład komisji orzekających – któ-
re w zależności od przyjętych założeń określają oczekiwane cechy, 
motywacje i (nie)zdolności osób niepełnosprawnych. Mimowolnym 
efektem urzędowej zależności uczestników badań staje się tym sa-
mym rozwój ich zaradności i sprawczości, które ujawniają się w sku-
tecznym wykorzystywaniu dostępnych możliwości, w tym również 
istniejących niedoskonałości systemu.

2.2. Proces rehabilitacji

Oprócz formalnego potwierdzenia fizycznych czy intelektualnych 
ograniczeń poszczególnych jednostek, a także zapewnienia im właś- 
ciwego wsparcia finansowego, najważniejszym zadaniem omawia-
nych instytucji jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, której 
ogólnym celem jest ich usamodzielnienie i usprawnienie w dziedzi-
nie codziennego funkcjonowania, relacji międzyludzkich i pracy za-
wodowej9 (Urbańska 2010: 113; Żuraw 2014: 27; Garbat 2015: 12). 
W założeniu proces ten jest wspierany przez odpowiednich specja-
listów – lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów, instrukto-
rów – którzy we współpracy z daną osobą ustalają jej indywidual-
ne ograniczenia, zdolności i potrzeby, a następnie dobierają metody 
służące podniesieniu poziomu jej sprawności i aktywności w wybra-
nych obszarach życia (por. Kotowski 1994: 16; Kowalik 2012: 44). 
W tym kontekście przebieg rehabilitacji zależy nie tylko od motywa-
cji i determinacji jednostki, ale też od jej relacji z przedstawicielami 

9 W literaturze fachowej i praktyce pedagogicznej pojęcie rehabilitacji bywa za-
stępowane terminem „rewalidacja”, oznaczającym przywrócenie siły i wartości 
jednostki (por. Majewski 1983: 274–281; Doroszewska 1989: 249–251).
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różnych instytucji, którzy decydują o dostępie do poszczególnych 
rodzajów wsparcia oraz formalnie oceniają postępy tak zorientowa-
nych starań (Scott 1969; Vaughan 1993: 19–21; Barnes, Mercer 2008: 
10–11).

W  przypadku znacznej części uczestników badań pierwszymi 
i często najważniejszymi instytucjami, które miały znaczący wpływ 
na formę i efekty ich systemowej rehabilitacji, były opisywane wcześ- 
niej ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i nie-
dowidzących10. Wśród najistotniejszych elementów tego procesu  
należy wymienić: kurs orientacji przestrzennej, dzięki któremu 
uczniowie poznają bezwzrokowe techniki samodzielnego porusza-
nia się w otwartych i zamkniętych przestrzeniach; trening czynności 
dnia codziennego (między innymi gotowanie, sprzątanie); ćwiczenia 
sensoryczne uwrażliwiające pozostałe zmysły, w tym przede wszyst-
kim słuch i dotyk. Jak wynika z zebranych opowieści, w pierwszych 
latach pobytu w ośrodku tego rodzaju zajęcia stanowiły ważną część 
praktycznej edukacji i socjalizacji uczniów, nierzadko pozwalając im 
nadrobić braki wyniesione z domu rodzinnego.

Krystyna: To wszystko zależało od tego, na jakich trafiłeś wy-
chowawców. Jak szłam do zerówki, to i tak umiałam dużo rze-
czy. Mama nie pozwalała mi gotować, ale nauczyła mnie składać 
ubrania. Więc jak były w zerówce zajęcia ze składania ubrań, to 
ja to już umiałam, a moje koleżanki nie. Miałam tam bardzo do-
bre wychowawczynie. One były bardzo spokojne, wszystko nam 
tłumaczyły. Była też nauka smarowania kanapki. Jak miałam sie-
dem lat, to mama mi zawsze stawiała gotową kanapkę na talerzu. 
Tak samo nie umiałam jeść nożem i widelcem. Mama uważała, 
że najprościej będzie, jak wezmę sobie kotlecik w rączkę. A póź-
niej od czwartej klasy uczono nas na przykład prasowania.

Z czasem okazywało się, że zdobywanie konkretnych sprawności nie 
tylko zwiększało zaradność i samodzielność uczniów, ale też umiej-
scawiało ich na odpowiednim szczeblu wewnętrznej hierarchii, 

10 Zob. Część II – Rozdział 3. Pobyt w ośrodku specjalnym.
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ustanawianej na podstawie wyobrażeń i oczekiwań części persone-
lu ośrodka, które zazwyczaj miały swe źródło w odpowiednich opra-
cowaniach tyflologicznych (por. Doroszewska 1989; Czacka 2008). 
Tym samym postępy w rehabilitacji stawały się sposobem zabiega-
nia o uznanie i sympatię wychowawców, a także podstawą jawnej lub 
skrytej rywalizacji z rówieśnikami.

Marek: Nam w zakładzie wtłaczano, że masz być we wszystkim 
super, najlepszy. Było takie porównywanie na zasadzie: Popatrz, 
ten umie to i tamto, a ty nie umiesz. Pewne osoby stawiano za 
wzór. Jeśli ktoś czegoś nie umiał, to był tam w  jakimś stopniu 
dyskryminowany. Wytykano na forum te braki i  pokazywano 
palcem – on nie umie, on się nie stara.

Andrzej: W  ośrodku był taki podział na lepszych i  słabszych. 
Tu nie chodziło o  oceny w  szkole. Mogłeś mieć dobre oceny, 
ale to nie miało znaczenia, jeśli wychowawcy stwierdzili, że je-
steś niezaradny. Ta ich zaradność polegała na tym, że musiałeś 
umieć wszystko na tip-top. Po prostu musiałeś być alfą i omegą. 
Tam panowało przekonanie, że niewidomy jest w stanie zrobić 
wszystko, nawet lepiej niż widzący. Taki idealizm. Niewidomy 
może wszystko, jeśli ma dobre warunki. I potem ludzie wpadali 
we frustrację, bo okazywało się inaczej.

Stopień rehabilitacji uczniów – arbitralnie oceniany przez wycho-
wawców – był więc traktowany jako podstawowy miernik ich aktual-
nej oraz przyszłej wartości i przydatności (por. Oliver 1996: 20–21). 
Stąd też określenie danej osoby jako „niezrehabilitowanej” – w za-
łożeniu służące zmotywowaniu jej do działania – stanowiło rodzaj 
bolesnej kary i obelgi, a tym samym wpędzało w poczucie niższości 
i winy, które w pewnych przypadkach utrzymywało się przez długie 
lata po opuszczeniu ośrodka.

Marzena: Mnie mówili w ośrodku, że jestem niezrehabilitowa-
na. Głównie w internacie. Wychowawczyni mówiła, że jeśli nie 
chodzę sama, nie mam orientacji, to jak zamierzam umawiać się 
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na randki z chłopakiem. Nie wiedziałam, co mam jej odpowie-
dzieć, i było mi przykro. Jak ktoś mi tak mówił, to sprawiało, że 
sama zaczynałam wątpić w siebie.

Weronika: To pojęcie rehabilitacji funkcjonowało w szkole w ję-
zyku codziennym. Bycie niezrehabilitowanym oznaczało by-
cie niesamodzielnym czy gorszym. Moja koleżanka śmieje się, 
że niektórzy to pedagogikę chyba u  szewca kończyli. Zamiast 
uczniów motywować, to grozili. Wydawało im się, że jak kogoś 
skrytykują, to będzie miał kopa i  zacznie pracować nad sobą. 
Niektórzy mają duże urazy z tego powodu. W szkole trochę mi 
wmówili, że jestem beznadziejna. I czasem do tej pory pojawia-
ją się we mnie takie myśli. Gdzieś to zostaje.

Jak wskazują poszczególni rozmówcy, tego rodzaju postawa – igno-
rująca ich rzeczywiste zdolności i potrzeby oraz narzucająca im nie-
adekwatne wymagania – cechuje również niektórych przedsta-
wicieli innych instytucji, a  także część wolontariuszy, którzy mają 
ambicję kształtowania i motywowania osób niewidomych do aktyw-
ności, rehabilitacji i  integracji (por. Urbańska 2010: 116; Zakrzew-
ska-Manterys 2010: 136–137; Kijak 2012: 10).

Krzysztof: Spotykałem różne osoby, które dawały mi „mądre” 
rady. To szczególnie odnosiło się do studentów pedagogiki. Oni 
byli często nafaszerowani teorią. Mówili mi, żebym szedł na 
byle jakie studia, bo będę miał zajęcia. Tylko nie umieli mnie 
ukierunkować. Przychodzili do mnie wolontariusze z Centrum 
Interwencji Kryzysowej. To byli często studenci pedagogiki, 
którym po prostu chodziło o  to, żeby sobie nabić punkty. Wi-
działem, że dla nich to był bardziej taki obowiązek niż wolonta-
riat. I właśnie ci z pedagogiki mieli jakieś przerośnięte ambicje. 
Usłyszeli gdzieś, że jakiś niepełnosprawny skończył studia i mó-
wili mi: „A Ty byś nie mógł?”. Chcieli mi coś narzucić, a przy 
tym pokazać, jakimi są super pedagogami. 
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O ile jednak w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości rozmów-
cy traktowali podobne uwagi jako oczywisty element relacji z perso-
nelem ośrodka, o tyle wraz ze wzrostem świadomości i niezależności 
odczuwali do nich coraz większą niechęć, prowadzącą nierzadko do 
nieufności czy ironii w stosunku do wygłaszających je specjalistów, 
a nawet pojęcia rehabilitacji:

Paweł: W szkole często słyszałem, jak opieprzali ludzi, że nie są 
zrehabilitowani. Jak mijało kilka lat i wychowawcy ciągle im mó-
wili, że są niezrehabilitowani, to coś zaczęło mi nie grać. Pomyś- 
lałem sobie, że albo ci ludzie byli nierozwojowi, albo coś jest 
błędnego w samej ocenie i oceniających. Mijały cztery lata i ten 
sam człowiek dalej uchodził za niezrehabilitowanego, a przecież 
przez ten cały czas się rehabilitował pod okiem wychowawców. 
Jak miałem 10 lat, myślałem sobie, że wychowawcy mają rację, 
ale w wieku 14 lat zaczynałem w to wątpić.

Irena: Zrehabilitowany oznacza „radzący sobie”, „sprawny”. Niby 
w porządku, ale zaczęły się robić takie klasyfikacje, że jak umiesz 
coś dobrze zrobić, to jesteś zrehabilitowany, a jak nie umiesz, to 
nie jesteś. Na przykład w pojęciu wielu „tyflomisjonarzy” ja nie 
jestem zrehabilitowana, bo wczoraj pokroiłeś mi mięso na tale-
rzu. Jest taki zestaw czynności, które musisz umieć, żeby móc 
nosić ten zaszczytny tytuł. Albo skoro chodzę z asystentem, a nie 
zawsze sama, to też nie jestem zrehabilitowana. Są osoby bardzo 
samodzielne, ale dla mnie te szufladki są niepotrzebne, a samo 
słowo rehabilitacja nabiera niekiedy złego znaczenia.

Oprócz ośrodków szkolno-wychowawczych istotne miejsce w syste-
mie rehabilitacji osób niewidomych zajmują różnego rodzaju sto-
warzyszenia i  fundacje, których celem jest aktywizacja i wsparcie 
szeroko rozumianej lub konkretnej grupy ludzi niepełnosprawnych 
(por. Gąciarz 2007: 190–193; Gąciarz, Piróg 2014; Ostrowska 2015: 
252–261; Rymsza 2016: 31–39). Do organizacji, z których oferty naj-
częściej korzystają uczestnicy badań, należą przede wszystkim: Pol-
ski Związek Niewidomych; Fundacja „Szansa dla Niewidomych”; 
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Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i  Słabowidzących „Cross”; Fundacja „Vis Maior”; Stowarzyszenie 
„Twoje Nowe Możliwości”; Fundacja Kultury Bez Barier; Stowa-
rzyszenie „De Facto”; Fundacja na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji 
„Katarynka”; Fundacja „Zobaczyć Morze”.

Cele i sposoby prowadzonej działalności zależą z jednej strony 
od statusu i profilu poszczególnych organizacji, z drugiej zaś od ak-
tualnych konkursów na dofinansowanie – będących podstawowym 
źródłem ich przychodów – realizowanych przez PFRON, wybra-
ne ministerstwa czy innych grantodawców (por. Racław 2015: 144– 
–145). W zależności od tych czynników przedstawiciele stowarzy-
szeń i fundacji koncentrują się na rehabilitacji zawodowej, fizycznej 
lub społecznej osób niepełnosprawnych; wspomagają je w  proce-
sie poszukiwania pracy; promują ich aktywność w dziedzinie kul-
tury i sportu; krzewią ideę integracji; prowadzą indywidualne kursy 
komputerowe czy brajlowskie, grupowe szkolenia bądź kilkuletnie 
kompleksowe projekty.

Bogata oferta kursów i szkoleń daje szansę znalezienia takiej for-
my wsparcia czy edukacji, która najbardziej odpowiada potrzebom 
i poziomowi sprawności danej osoby niewidomej, a także umożliwia 
jej rozwój w konkretnej dziedzinie życia. Jak jednak wynika z wypo-
wiedzi rozmówców, część uczestników podobnych projektów i  za-
jęć traktuje je raczej w  kategoriach towarzyskich – a  niekiedy też 
ekonomicznych – okazji, które pozwalają im przede wszystkim wy-
rwać się z samotności i codziennej beznadziei, mniej zaś służą rze-
czywistej rehabilitacji zawodowej czy integracji z „normalnym” spo-
łeczeństwem (por. Scott 1969: 85).

Wanda: Niestety wśród niewidomych są ludzie, których nazywa 
się „wiecznymi beneficjentami”. To są osoby, które jeżdżą z pro-
jektu na projekt. Dosłownie. I dlatego też już się nie zgłaszam na 
te projekty, bo tam jest ciągle to samo. Mamy projekt, mamy do-
radztwo zawodowe, psychologa. I nic z tego nie wynika. Nie wy-
nika też dlatego, że ci ludzie w ogóle nie szukają pracy, tylko się 
zapisują na inny projekt do innej instytucji, albo nawet do tej sa-
mej. Kiedyś spotkałam takiego młodego chłopaka niewidome-
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go, który powiedział: „Po co mam szukać pracy, jak ja pół roku 
spędzam na wyjazdach z fundacji”. 

Agata: Na takie szkolenia jeździ dużo osób, które za bardzo nie 
wiedzą, co ze sobą zrobić w życiu. Są tacy, dla których całe ży-
cie składa się z  jeżdżenia na różne szkolenia. Niektórzy jeżdżą 
po to, żeby cały czas imprezować. Mają tam to, czego nie mają 
na co dzień. Wtedy te zajęcia są tylko fikcją, bo naprawdę chodzi 
o to, żeby się spotkać z ludźmi i imprezować. Bardzo często po-
wtarzają się te same osoby, które brały już udział w podobnych 
szkoleniach czy nawet takich samych i udają, że niczego nie wie-
dzą i nigdzie nie były. Robią z siebie trochę takich idiotów i już 
na przykład trzeci raz z rzędu zaczynają jakieś zajęcia od zera, 
choć mogłyby zapisać się do grupy zaawansowanej.

Podobnie jak w  przytoczonym już przypadku „wiecznych studen-
tów” rozpatruję tego rodzaju działania jako przejaw określonej taktyki 
wobec systemu instytucji, polegającej na konsekwentnym i maksy-
malnym wykorzystywaniu nadarzających się okazji, które wynika-
ją z formalnej przynależności do kategorii ludzi niepełnosprawnych. 
W tym sensie umiejętność zarządzania własną bezsilnością, zależ-
nością i niesprawnością może pomagać osobom niewidomym w za-
spokajaniu ich potrzeb i osiąganiu wyznaczonych celów – w tym na 
przykład minimalizacji życiowych wydatków – a tym samym stano-
wić paradoksalny wyraz ich sprawczości i zaradności (por. de Cer-
teau 2008: 37). 

Aneta: Są osoby, które przyjechały z turnusu nad morzem i za-
raz potem wyjeżdżają na kolejny. Niektóre wyjazdy się pokrywa-
ją i nie trzeba robić nawet dnia przerwy, tylko jedziesz prosto na 
kolejne szkolenie. Jak umiesz kombinować, to możesz sobie tak 
cały rok spędzić. Jest taki starszy gość, który mówi, że on w tym 
roku nie miał żadnej dopłaty do rachunków, bo może miesiąc 
w ciągu roku spędził w domu. Wraca, odbiera pocztę i przepa-
kowuje walizkę. Może jak nie będę miała pracy, to sama zacznę 
tak robić [śmiech]. 
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Odmienną postawę i ocenę tej sytuacji prezentują poszczegól-
ni rozmówcy, którzy oczekują, że udział w  kursach rehabilitacyj-
nych realnie wpłynie na poziom ich wiedzy i kompetencji, a w kon-
sekwencji pomoże w  integracji ze społeczeństwem czy znalezieniu 
stałego zatrudnienia. Zgodnie z ich opinią jedną z zasadniczych sła-
bości znacznej części podobnych szkoleń jest brak wysokich wyma-
gań wobec ich uczestników, a także tematyczna i  formalna powta-
rzalność zajęć, która nie daje możliwości rozwoju i nie mobilizuje do 
samodzielnego działania (por. Panek 2012: 72).

Mateusz: Do tych projektów zatrudniają sobie doradców zawo-
dowych, a oni ci opowiadają w kółko o tym samym, o kompu-
terze, o zupełnych podstawach, które już znam. Na jednym pro-
jekcie okazało się, że połowa z tych specjalistów nigdy nie miała 
kontaktu z niewidomymi. Ludzie trochę na wycieczki pojeździli, 
trochę się pobawili, pograli. To jest grupa ludzi, która sobie po 
prostu zarabia na niewidomych. Wiesz, musi być jakaś otoczka, 
że jest tam doradca zawodowy, psycholog, pedagog. A to wszyst-
ko polega na tym, że jedna grupa sobie na tym zarabia, a dru-
ga grupa, czyli tak zwani beneficjenci, po prostu tam jest i tyle. 

Jak zatem wynika z  wypowiedzi części rozmówców, to właśnie 
przedstawiciele instytucji i organizatorzy omawianych projektów – 
nie zaś ich formalni adresaci – stają się nierzadko rzeczywistymi be-
neficjentami systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, czerpiąc 
z  niego wymierne korzyści w  postaci zatrudnienia, atrakcyjnego 
wynagrodzenia czy rozwoju naukowego (por. Kościelska 2003: 13; 
Wojtkowicz-Pomierna 2010: 275). Toteż zasadniczym celem niektó-
rych organizacji staje się nie tyle kompleksowa rehabilitacja uczest-
ników danego kursu, ile przede wszystkim zdobycie odpowiedniej 
liczby chętnych, a także formalne rozliczenie uzyskanych funduszy 
i wykazanie wymiernych rezultatów zrealizowanego przedsięwzięcia 
(por. Giermanowska 2015: 100).

Michał: Wkurza mnie, że robi się te projekty, jakieś akcje w me-
diach, że niby szkolimy niewidomych i  znajdujemy im pracę, 
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a  w  rzeczywistości my z  tego nie mamy większych korzyści, 
głównie zarabiają na tym ci, którzy to organizują. Im chodzi tyl-
ko o to, żeby ktoś się zapisał na te projekty, żeby oni dostali dota-
cję z Unii czy z urzędu i żeby mogli się z tego rozliczyć. My jeste-
śmy takim mięsem armatnim. Potrzebują nas, żeby sobie nabić 
statystyki.

Oprócz tego – jak stwierdzają również Barbara Gąciarz i Tomasz Pi-
róg (2014: 102) – finansowa i  merytoryczna zależność organizacji 
pozarządowych od konkursów i środków publicznych nie pozwala 
im zaplanować dłuższej strategii działania. Równocześnie są one zmu-
szone do podejmowania aktualnie preferowanych lub „chwytliwych” 
tematów, które nie zawsze odpowiadają realnym potrzebom i oczeki-
waniom potencjalnych beneficjentów. W konsekwencji – w ocenie 
części uczestników badań – dostępne szkolenia i projekty w dziedzi-
nie rehabilitacji często charakteryzują się wyraźną tymczasowością, 
zmiennością i koniunkturalizmem (por. Rudnicki 2014: 52).

Marcin: U nas generalnie wszystko opiera się na projektach, któ-
re trwają rok, czasami trzy lata. A potem się kończą i dalej jesteś 
z niczym. Nie ma jakiejś instytucjonalnej pomocy ze strony pań-
stwa, tylko wszystko jest zwalone na stowarzyszenia i organiza-
cje samorządowe. Wszystko toczy się od projektu do projektu.

Olga: Ostatnio jest moda na aktywność sportową niepełnospraw-
nych. Jest bardzo dużo projektów sportowych i  turystycznych, 
jakieś wycieczki, tandemy, góry, rejsy. Jakbyś korzystał z  tych 
wszystkich rzeczy, to normalnie miałbyś ciągłe wakacje [śmiech]. 
Ja nie mówię, że to coś złego, że promuje się turystykę niepeł-
nosprawnych. Chodzi mi o to, że zrobiło się nagle tego bardzo 
dużo, więc widać, że są na to pieniądze. 

Co jednak warto zaznaczyć, powyższe uwagi nie podważają pozy-
tywnego wpływu omawianych organizacji na rozwój poszczególnych 
osób niewidomych, które korzystają z oferowanych kursów orienta-
cji przestrzennej, szkoleń komputerowych czy wyjazdów integracyj-
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nych. Cytowane wypowiedzi odnoszą się raczej do ogólnych ograni-
czeń i niedoskonałości funkcjonującego systemu, w którym zarówno 
stowarzyszenia i fundacje, jak i korzystające z ich usług osoby nie-
pełnosprawne zostają podporządkowane odgórnie narzuconym wy-
mogom i kryteriom oceny, nierzadko odległym od ich bieżących po-
trzeb i priorytetów.

Podsumowując zebrane wątki, proces rehabilitacji uczestników 
badań przebiega w sprzężeniu z systemem określonych instytucji – 
w tym przede wszystkim PFRON-u, ośrodków pomocy społecznej, 
ośrodków szkolno-wychowawczych, stowarzyszeń i fundacji – któ-
rych przedstawiciele definiują ograniczenia, możliwości i  umiejęt-
ności osób niewidomych oraz decydują o  metodach i  kierunkach 
ich rozwoju. W zależności od teoretycznych założeń i posiadanych 
zasobów poszczególni specjaliści wyznaczają im konkretne – czę-
sto sprzeczne ze sobą – obowiązki i wzorce działania, a także oce-
niają postępy w ich realizacji. W przypadku części ośrodków szkol-
no-wychowawczych zakładanym – zaś w praktyce niemożliwym do 
osiągnięcia – celem tego procesu jest w pełni zrehabilitowana i nie-
zależna osoba niewidoma, imponująca „widzącym” swoimi zdolno-
ściami i determinacją. Całkowicie odmienny obraz niepełnospraw-
ności funkcjonuje w  ramach systemu orzecznictwa, traktującego 
osoby niewidome jako bezradne i wymagające stałej opieki. W ob-
rębie gęstej sieci organizacji pozarządowych uczestnicy badań zosta-
ją z kolei sprowadzeni najczęściej do roli beneficjentów czy klientów, 
którzy świadomie korzystają z szerokiej oferty szkoleń i projektów 
rehabilitacyjnych, dostosowując je do własnych potrzeb i prioryte-
tów. W konsekwencji dostępne formy wsparcia nie tylko umożliwia-
ją osobom niewidomym zdobycie określonej sprawności czy wiedzy, 
lecz również wykształcają w nich umiejętność balansowania między 
zawyżonymi i zaniżonymi oczekiwaniami specjalistów, własną – nie-
kiedy pozorowaną – niesprawnością a  pragnieniem niezależności 
i kontroli.
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2.3. Praca i zatrudnienie osób niewidomych

Jedną z  podstawowych form ludzkiej aktywności jest praca, rozu-
miana ogólnie – za Jakubem Niedbalskim (2012c: 224) – jako „ce-
lowa działalność prowadząca do zaspokojenia ludzkich potrzeb, 
mająca użyteczny lub społecznie doniosły charakter, zapewniająca 
wykonawcy określoną pozycję społeczną i materialną”. Jako taka peł-
ni ona rozmaite funkcje zarówno w kontekście jednostkowego ży-
cia, jak i działania szerszych zbiorowości (por. Giddens 2004: 396). 
Po pierwsze, praca odgrywa istotną rolę w procesie realizacji i  roz-
woju potencjału człowieka, a  także umożliwia mu celowe poznawa-
nie i  przekształcanie środowiska (Kępiński 1992: 88–89; Ossowski 
1999: 25). Po drugie, wyznacza określony rytm życia, wprowadza po-
rządek ról i czynności, pozwala utożsamić się z wykonywanym za-
jęciem czy zawodem, stanowi podstawę wielu relacji społecznych, 
buduje poczucie zakorzenienia i wzajemności (Tischner 1982: 118). 
Po trzecie, stanowi często najważniejsze źródło utrzymania, umoż-
liwia zaspokojenie podstawowych potrzeb jednostki, zapewnia po-
czucie stabilności i bezpieczeństwa (Sękowski 2001: 13). Po czwarte, 
pełni zasadniczą funkcję w złożonym systemie gospodarki, wymia-
ny i konsumpcji, a tym samym nierozerwalnie wiąże się z ogólną or-
ganizacją oraz funkcjonowaniem społeczeństwa i  państwa (Hann 
2000: 51–75; Herzfeld 2004: 137–174).

Jak wskazują badacze tego zagadnienia, w przypadku osób nie-
pełnosprawnych praca ma również dodatkowe wartości i  znacze-
nia, wynikające bezpośrednio z  ich społecznej i  fizycznej sytuacji. 
W tym kontekście znalezienie stałego zatrudnienia stanowi dowód 
własnej sprawności, sprawczości i „normalności”, zwiększa szan-
sę społecznej rehabilitacji i  integracji, przełamuje poczucie niższo-
ści i nieprzydatności, pozwala wydostać się ze stanu finansowej za-
leżności i niepewności (por. Kotowski 1994: 32–38; Sękowski 2001: 
15; Giermanowska 2007a: 81; Maj 2007: 14–15; Nosal, Wasilewska 
2016: 148–149). 

Równocześnie to właśnie w tej dziedzinie życia uczestnicy pre-
zentowanych badań spotykają się z  największymi trudnościami, 
barierami i  dylematami, które warunkują przebieg ich zawodowej 
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kariery oraz sytuację finansową, a także wpływają na ogólne samo-
poczucie i  doświadczanie własnej (nie)sprawności (por. Abberley 
1996: 66; Barnes, Mercer 2008: 59–62).

Sandra: Najczęściej myślę o  niepełnosprawności w  kontekście 
pracy. To myślenie zaczęło się od sytuacji, gdy trafiłam na ogło-
szenie dla telemarketerów, dla zdrowych osób, i chciałam się na 
to zgłosić, ale pani z firmy powiedziała, że sobie nie poradzę, bo 
podczas tych rozmów trzeba wpisywać różne rzeczy na kompu-
terze. No i myślę sobie: Boże, co ci ludzie o mnie myślą? Myślą, 
że nic nie potrafię. Jak ktoś pomyśli o mnie coś na ulicy, to mnie 
nie boli. Ale już odnośnie pracy to mnie dotyka.

Problemy ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy 
wynikają z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwszą z nich są fi-
zyczne i poznawcze ograniczenia osób niewidomych, które unie-
możliwiają im wykonywanie znacznej części zawodów, wypełnia-
nie określonych norm efektywności i bezpieczeństwa, a tym samym 
skuteczną rywalizację z „widzącymi” czy „pełnosprawnymi”.

Aleksandra: Ja bardzo chciałam pracować w  szkole masowej 
i uczyć historii. Ale nikt nie zatrudni niewidomego nauczyciela 
w szkole masowej, nie ma takiej opcji. Pierwszym miejscem, do 
którego poszłam po studiach, było moje liceum. Akurat miałam 
szczęście, bo moja pani historyk poszła na urlop zdrowotny i po-
trzebowali kogoś na zastępstwo. Pomyślałam, że mogliby mnie 
zatrudnić na rok, a jak się sprawdzę, to może mnie zostawią. Ale 
niestety nie. Nie przyjęli mnie nawet na zastępstwo. Ja trochę ro-
zumiem argumenty dyrektorki, myślę, że w każdej innej szkole 
byłaby taka sama reakcja. Ona powiedziała, że to są kwestie bez-
pieczeństwa i odpowiedzialności, bo niestety uczniom przycho-
dzą dziś do głowy bardzo różne rzeczy. Podała taki przykład, że 
uczeń w trakcie mojej lekcji postanawia wyjść przez okno i ła-
mie sobie nogę. No i kto miałby za to odpowiadać? Normalnie 
odpowiadałby za to nauczyciel, który jest na lekcji.
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Z  drugiej strony przyczyną tego stanu są powszechne uprze-
dzenia i  wyobrażenia pracodawców, którzy automatycznie koja-
rzą osoby niewidome z brakiem umiejętności i efektywności, a tak-
że przewidują potencjalne problemy związane z ich zatrudnieniem 
(Woźniak 2007b: 80–83; Śleboda 2012: 91; Gąciarz, Rudnicki 2013: 
144; Giermanowska 2016: 89–90). W konsekwencji uczestnicy ba-
dań, którzy podejmowali samodzielne próby znalezienia pracy na 
otwartym rynku, niejednokrotnie doświadczali dyskryminacji, od-
rzucenia czy nawet psychicznego poniżenia ze strony potencjalnych 
pracodawców, bez jakiejkolwiek szansy na zaprezentowanie swych 
faktycznych motywacji i  kompetencji. W  niektórych przypadkach 
powtarzalność tych przeżyć doprowadzała do zupełnego zwątpienia 
w swoje możliwości oraz sens tego rodzaju poszukiwań.

Wiktoria: Ostatnio pojechałam na którąś z  rzędu rozmowę 
o  pracę. Generalnie babka mnie przyjęła w  drzwiach, poszep-
tała z drugą babką, powiedziała, że to pomyłka, i nawet nie ra-
czyła mi pomóc w znalezieniu wyjścia. Nie umiałam się stamtąd 
wydostać. Po pięciu minutach ktoś wyszedł i zaproponował mi 
pomoc, która jednak skończyła się tak, że znalazłam się na par-
kingu, między samochodami. I  tak błądziłam, obijając się o  te 
samochody. Chodziłam po tym parkingu i po prostu płakałam. 
Normalnie leciały mi łzy z oczu. To była czwarta rozmowa w cią-
gu czterech dni. I codziennie mnie coś takiego spotykało. Moja 
emocjonalność w tym momencie nie dała rady.

Podobne doświadczenia mogą nie tylko prowadzić do ogólnej nie-
pewności i  niewiary we własne umiejętności, ale też rodzić prak-
tyczne dylematy związane z udziałem w otwartych procesach rekru-
tacyjnych. Chodzi mianowicie o  kwestię ujawniania lub pomijania 
informacji o posiadanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności w wy-
maganych dokumentach, w tym CV czy listach motywacyjnych. 

Aleksandra: Jeżeli chodzi o pracę, to wśród moich znajomych 
jest taki dylemat, kiedy mówić, że się nie widzi. Czy pisać to 
w CV? To jest odwieczna dyskusja. Są dwie opinie na ten temat. 
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I ja już sama nie wiem, która jest mi bliższa. Zdarzało mi się już 
i pisać, i nie pisać o niewidzeniu w CV. I w sumie efekt był po-
dobny, czyli brak zatrudnienia. Natomiast moja koleżanka raz 
nie napisała, przyszła na rozmowę i ją wyrzucono z hukiem. Po-
wiedziano, że ich oszukała, zataiła informację o sobie. Potrakto-
wali ją bardzo niegrzecznie. Niektórzy mówią, to tak jakby pisać, 
że jest się rudym albo grubym. Ale to jednak nie jest do końca to 
samo, bo jak jesteś rudy, to nie potrzebujesz dostosowania sta-
nowiska pracy. I teraz zastanawiam się, co ja wolę. Czy wolę na-
pisać, że jestem niewidoma, i liczyć się z tym, że z pięćdziesię-
ciu pracodawców zaprosi mnie dwóch, ale zaproszą mnie mimo 
tego, że nie widzę? Czy wolę nie pisać i później się rozczarować, 
bo oni na wejściu będą mi wypominać, że przecież nie widzę? 
Od pewnego czasu zaczęłam jednak pisać. Bo najwyżej ktoś się 
ze mną nie skontaktuje, ale nie będę miała tego rozczarowania 
na miejscu, a poza tym nie będę też miała stresu, bo to jednak 
jest stres i takie ciągłe zastanawianie się, jak oni zareagują.

Patryk: Ja bym w CV nie pisał, że jestem niewidomy. Chciał-
bym, żeby to było zaskoczenie na rozmowie. Uważam się za 
osobę, która tylko nie widzi, a poza tym jest pełnosprawna. Je-
śli miałbym umiejętności, których oczekuje pracodawca, to dla-
czego miałbym dodatkowo pisać o niewidzeniu? Ludzie często 
myślą, że jak jesteś niewidomy, to z niczym sobie nie poradzisz. 
Odczułem to, kiedy próbowaliśmy organizować różne wydarze-
nia muzyczne. Teraz mamy taki sposób, że managerowie klu-
bów dowiadują się o naszym niewidzeniu dopiero wtedy, jak już 
przyjeżdżamy na miejsce. Nie mówimy tego wcześniej. Bo część 
osób może zrobić z tego wielkie show, a część może po prostu 
odmówić współpracy czy nawet rozmowy.

Konsekwencją wymienionych trudności i uprzedzeń jest niski po-
ziom zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w stopniu znacz-
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nym, wynoszący 4,9% w pierwszym kwartale 2017 roku11. W kon-
tekście osób niewidomych najbardziej miarodajne wydają się wyniki 
badań zleconych przez PFRON, zgodnie z  którymi pracę w  2009 
roku miało 7% przedstawicieli tej grupy12. Według statystyk prowa-
dzonych przez Polski Związek Niewidomych w 2009 roku pracowa-
ło z kolei 17% członków tej organizacji, przy czym należy zaznaczyć, 
że część z nich posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności i należy do kategorii osób niedowidzących (Woźniak-
-Szymańska, Oleksiak 2011: 53).

Co ważne, powyższe statystyki nie obrazują sytuacji bohaterów 
tej książki, co w znacznej mierze wynika ze sposobu doboru grupy 
badawczej. Mówiąc skrótowo, wystosowana przeze mnie propozycja 
współpracy zaciekawiła przede wszystkim osoby niewidome, które 
wykazują się wyraźną aktywnością i zaangażowaniem. Jak okazało 
się w trakcie badań, powyższe cechy przekładają się także na ich za-
wodowe kariery – tylko dwoje spośród 22 uczestników badań nie 
miało żadnego zatrudnienia w trakcie trwania naszych znajomości13. 
Jak jednak dowodzą zebrane opowieści i obserwacje, odwrócenie tej 
proporcji jest wynikiem nie tyle zmiany nastawienia pracodawców 
czy nagłej otwartości rynku pracy, ile przede wszystkim determina-
cji i zaradności opisywanych osób.

Odpowiedzią na wysoki poziom bezrobocia i zawodowej bier-
ności osób niepełnosprawnych jest wsparcie ze strony odpowied-
nich instytucji państwowych i pozarządowych, w tym przede wszyst-

11 Aktywność ekonomiczna ludności Polski – I  kwartał 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2017.

12 Badania wpływu kierunku i  poziomu wykształcenia na aktywność zawodową 
osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. Część 2 z 6 – Perspektywa osób nie-
widomych i niedowidzących, Pentor Research International, PFRON, Warszawa 
2009, s. 15. W badaniu wzięły udział 473 osoby z niepełnosprawnością wzroko-
wą (bez podziału na stopień niepełnosprawności).

13 W okresie prowadzenia badań poszczególni rozmówcy pracowali w zakładach 
pracy chronionej (zarówno spółdzielniach niewidomych, jak i firmach oferu-
jących pracę zdalną), stowarzyszeniach i  fundacjach, w szkołach językowych, 
w międzynarodowych korporacjach czy jako przewodnicy na „Niewidzialnej 
Wystawie”. Wśród uczestników badań nie było osób samozatrudnionych, stąd 
też nie podejmuję owego zagadnienia w tym podrozdziale książki.
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kim PFRON-u  (por. Giermanowska, Racław 2014: 112–115). Do 
najważniejszych form pomocy należą wysokie dofinansowania do 
wynagrodzenia (w przypadku osób niewidomych – do 2400 zł mie-
sięcznie), dotacje na stworzenie nowego miejsca pracy (do 80 000 
zł), a  także zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Równie ważne jest ustanowienie prefe-
rencyjnych warunków – w tym ulg i ułatwień proceduralnych – dla 
funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które zatrudniają od-
powiednio wysoki procent niepełnosprawnych pracowników (por. 
Panek 2012: 64; Giermanowska 2016: 83). Innym sposobem radze-
nia sobie z tym problemem jest organizacja opisywanych wcześniej 
projektów, kursów i szkoleń zawodowych, mających na celu zwięk-
szenie kompetencji osób niepełnosprawnych oraz pomoc w poszu-
kiwaniu zatrudnienia14. W ostatnich latach istotnym elementem tego 
systemu są również programy zatrudnienia wspomaganego, zapew-
niające osobom niepełnosprawnym indywidualne wsparcie trene-
rów i asystentów w procesie poszukiwania, rozpoczynania i utrzy-
mywania pracy na otwartym rynku (Majewski 2011; Giermanowska, 
Racław 2015: 35–36).

Jak wynika z zebranych opowieści, uczestnicy badań wykazują 
ambiwalentny stosunek do oferowanych środków wsparcia, w tym 
przede wszystkim dofinansowań do wynagrodzenia niepełnospraw-
nych pracowników. Z jednej strony większość z nich podziela prze-
konanie, że to najskuteczniejsza forma zachęty dla pracodawców, 
bez której znalezienie płatnej pracy byłoby niezwykle trudne i moż-

14 Ciekawym mechanizmem zmniejszającym bezrobocie wśród osób niewido-
mych jest zatrudnianie ich w organizacjach pozarządowych związanych z pro-
blemem niepełnosprawności. W niektórych przypadkach odbywa się to w ra-
mach lub po zakończeniu konkretnego projektu, podczas którego organizacja 
musi wykazać się odpowiednim procentem zatrudnienia beneficjentów – aby to 
zrobić, znajduje im pracę wewnątrz własnej struktury lub w zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeniach i fundacjach. Kiedy indziej poszczególne osoby znajdują za-
trudnienie niezależnie od tego rodzaju programów wsparcia. Tak czy inaczej, 
w ostateczności osoby niewidome stają się zawodowymi specjalistami od nie-
pełnosprawności, a zarazem przedstawicielami systemu wsparcia dla tej grupy 
(por. Racław 2015: 149). Podobna sytuacja dotyczy kilkoro spośród uczestników 
badań.
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liwe jedynie dla wybitnych osób niewidomych, przewyższających 
w danej dziedzinie ludzi widzących.

Joanna: Gdyby nie dotacje z PFRON-u, to w wielu przypadkach 
nie bylibyśmy zatrudniani. Nie mówię, że tak jest zawsze, bo są 
tacy, którym się udaje. Często jesteśmy zmuszeni, żeby przynaj-
mniej na chwilę obecną istnieć w zakładach pracy chronionej. 
I myślę, że tak będzie cały czas.

Z drugiej strony podobne rozwiązanie może budzić poczucie zależ-
ności, podrzędności czy frustracji. Wynika to z bolesnej świadomo-
ści co do realnych intencji pracodawców, którzy nie doceniają lub 
nie uwzględniają faktycznych umiejętności osób niewidomych, lecz 
zatrudniają je przede wszystkim z powodu dostępnych ulg i dofinan-
sowań (por. Gąciarz, Rudnicki 2013: 136).

Aleksandra: Dofinansowanie do pensji może wynieść nawet 
do 75% całego wynagrodzenia, więc dla pracodawców to jest 
atrakcyjne. Tylko że to rodzi problem natury psychologicznej. 
Bo kasa z PFRON-u ma zachęcić pracodawców do zatrudniania 
niewidomych. Ale ja się czuję źle, jeśli ktoś mnie zatrudnia tylko 
dlatego, że będzie miał kasę z PFRON-u, a nie dlatego, że jestem 
merytorycznie dobrym pracownikiem.

Karol: W Polsce konstrukcja myślowa pracodawcy wygląda w ten 
sposób, że skoro ma do wyboru niewidomego i widzącego, któ-
rzy mają te same kompetencje, to my z góry jesteśmy na pozy-
cji przegranej. Żałosne jest to, że pracodawca miałby mnie za-
trudnić tylko dlatego, że dostanie na mnie dofinansowanie 
z PFRON-u. Jeśli ktoś przyjmuje cię do pracy, to nikt nie daje 
twojemu pracodawcy dodatkowych pieniędzy, żeby cię przyjął. 
A jeśli PFRON splajtuje i nie będzie dawał pieniędzy? Wtedy co – 
ślepi nie będą mieli pracy? Dla mnie to jest chore, że ktoś za 
mnie płaci, bo ja pracuję. A dlaczego za widzącego nie płaci? Je-
śli przestaną mieć dofinansowanie, to co – wyleją mnie? 
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Jednocześnie, jak pokazują doświadczenia części rozmówców – 
a  także ich niewidomych znajomych – uzyskanie dofinansowania 
przez firmę działającą na otwartym rynku pracy, która chce zatrud-
nić konkretną osobę niepełnosprawną z powodu jej zawodowych 
kompetencji, jest szczególnie trudnym zadaniem, wymagającym 
znacznego nakładu czasu, cierpliwości i znajomości skomplikowa-
nych przepisów.

Aleksandra: Jeśli taka zwykła firma chce zatrudnić osobę niewi-
domą, to musi się nastawić na bardzo dużo formalności, bardzo 
dużo łażenia po urzędach. To jest droga przez mękę. Jeśli ktoś 
nie ma cierpliwości, to raczej jej nie przejdzie. Na przykład do 
mojej koleżanki przyszła jakaś komisja z PFRON-u, która mia-
ła w ogóle dopuścić do jej zatrudnienia. No i oni powiedzieli, że 
stanowisko pracy nie jest odpowiednio oświetlone. A ona mówi: 
„Przecież ja nie potrzebuję oświetlenia, skoro jestem całkiem 
niewidoma”. I w końcu jakoś to tam przeszło, ale ogólnie szukali 
problemu. Ona mówiła, że wszystkie formalności zajęły im od 
czerwca do grudnia. Były takie dni, że jej szef po trzy razy dzien-
nie był w  PFRON-ie. No więc oni naprawdę się wykazali wy-
trwałością. Podziwiam za to jej szefów. Nie dlatego, że zrobili jej 
jakąś tam wielką łaskę, tylko dlatego, że się nie poddali.

Równie zniechęcający dla pracodawców może być obowiązek odpo-
wiedniego przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niewi-
domej. Z jednej strony może to wynikać z nadmiaru kwestii formal-
nych związanych ze zwrotem kosztów tego rodzaju adaptacji; z drugiej 
zaś – z niewiedzy na temat rzeczywistych potrzeb i narzędzi wspar-
cia niewidzącego pracownika, które umożliwiają między innymi bez-
wzrokową obsługę komputera czy korzystanie z internetu.

Aleksandra: Czasami wbrew pozorom łatwiej jest zatrudnić 
osobę na wózku niż niewidomego, jeżeli oczywiście budynek 
jest przystosowany dla wózków. Bo osoba na wózku usiądzie 
przy zwykłym komputerze, będzie pisała na zwykłej klawiaturze, 
przeczyta zwykły dokument. A my, jeśli mamy mieć pracę biuro-
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wą, w papierach, to musimy mieć ten komputer oprzyrządowa-
ny. To już dla pracodawcy jest jakiś problem. Są na to dofinan-
sowania, ale niestety trzeba trochę za tym chodzić. I pracodawca 
przynajmniej na początku musi się wykazać dużą cierpliwością. 

Marcin: W mojej opinii te wszystkie akcje uświadamiające pra-
codawców, prowadzone przez różne organizacje, przynoszą wię-
cej złego niż dobrego. Bo jak pracodawcy słyszą ciągle o dosto-
sowywaniu miejsca pracy dla osoby niewidomej, to myślą sobie, 
że to jest nie wiadomo jak skomplikowane, że trzeba wielu urzą-
dzeń i udogodnień, które na pewno zajmują bardzo dużo miej-
sca. I że to wszystko jest na pewno bardzo kosztowne. A przecież 
czasami wystarczy po prostu własny komputer z gadaczem i tyle.

Proces poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia przebiega inaczej 
w przypadku zakładów pracy chronionej, które bardzo często peł-
nią rolę pracodawców osób niewidomych – zdecydowana większość 
uczestników badań pracowała lub pracuje w tego rodzaju firmach, 
zaś dla siedmiorga z nich jest to jedyna znana z doświadczenia forma 
zatrudnienia. Najogólniej rzecz biorąc, funkcjonowanie i kondycja 
finansowa zakładów pracy chronionej opierają się w znacznej mie-
rze na dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
(Panek 2012: 64). W związku z tym ich zarządcy mają szerokie roze-
znanie w aktualnych przepisach, procedurach i możliwościach pu-
blicznego wsparcia. Co równie istotne, w tym kontekście orzeczona 
niepełnosprawność nie jest uznawana za przeszkodę czy słabość po-
tencjalnego pracownika – jak dzieje się to najczęściej na otwartym 
rynku pracy – lecz okazuje się warunkiem koniecznym do uzyskania 
zatrudnienia, a tym samym czołowym atutem kandydatów na dane 
stanowisko (Giermanowska 2016: 83–84).

Podobnie jak w przypadku uczestników badań prezentowanych 
przez Ewę Giermanowską (2007b: 114–116), także bohaterowie tej 
książki wyrażają niejednoznaczny stosunek do idei oraz funkcjo-
nowania zakładów pracy chronionej. Wśród najważniejszych za-
let tego rozwiązania wskazuje się poczucie finansowego i psychicz-
nego bezpieczeństwa. Wartością okazują się także czytelne – choć 
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rzadko wyrażane wprost – zasady współpracy, zgodnie z którymi to 
nie tyle efektywność i  zaangażowanie pracowników, ile posiadane 
przez nich orzeczenie o niepełnosprawności i związane z tym pań-
stwowe dofinansowania stanowią gwarancję ich zatrudnienia i wy-
nagrodzenia (por. Giermanowska 2015: 115). Dla części osób cenna 
jest również możliwość pracy zdalnej z domu, oferowana przez nie-
które zakłady pracy chronionej – w tym wypadku konieczne jest je-
dynie posiadanie odpowiednio dostosowanego komputera z dostę-
pem do internetu.

Rafał: Jeśli chodzi o pracę, to wiadomo, jakie są czasy. Mam ku-
zynów, którzy pracują na trzy zmiany, muszą dojeżdżać do pra-
cy, a czasami zdarza się, że nie mogą sobie pozwolić na rzeczy, 
na które ja sobie pozwalam. A  ludzie niewidomi grymaszą na 
firmy, które zatrudniają głównie niepełnosprawnych. Ja nie mia-
łem żadnych problemów ze swoją firmą. Dostawałem premie, 
jak prosiłem o urlop, to dawali urlop. W papierach mam porzą-
dek, wypłata jest na czas. Czego więcej chcieć?

Warto jednak zaznaczyć, że w  okresie prowadzonych badań gwa-
rancja zatrudnienia w tego rodzaju firmach wynosiła z reguły mak-
symalnie trzy lata, co miało związek z  aktualnymi wówczas prze-
pisami prawa, które zobowiązywały pracodawcę do przedłużenia 
umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie 36 miesięcy zatrud-
nienia. Równie ważnym czynnikiem były zapisy dotyczące publicz-
nego dofinansowania na stworzenie nowego stanowiska pracy, któ-
re wymagały od pracodawcy jego utrzymania przez co najmniej 36 
miesięcy15. Chcąc zatem maksymalnie wykorzystać dostępne środ-
ki finansowania, poszczególni pracodawcy nie przedłużali po tym 
okresie kolejnych umów i zatrudniali na dane stanowisko nową oso-
bę niepełnosprawną16 (por. Panek 2012: 65).

15 Zob. http://www.biznes-firma.pl/jak-sfinansowac-stworzenie-nowego-stanowiska- 
pracy/28665 (dostęp: 14.02.2018).

16 W  tym kontekście nie można zatem mówić o  ogólnej tymczasowości i  nie-
pewności zatrudnienia cechującej współczesny rynek pracy, która wynika ze 
zmienności trendów i potrzeb konsumentów czy sytuacji gospodarczej danego 
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Mariusz: Pracuję tam już dwa i pół roku. I teraz już pewnie nie 
przedłużą mi umowy. Na pewno tak będzie. Ja się z tym godzę, 
nie będę płakał z  tego powodu. Raz człowiek pracuje, raz nie. 
Nie można być przyzwyczajonym tylko do pieniędzy i luksusu, 
bo później jak przychodzi pierwsza lepsza porażka, to nie wia-
domo, co robić. W tych firmach nie mówi się otwarcie, że są ta-
kie zasady. Ale wiem, że tak będzie, bo tak było z innymi ludź-
mi, którzy tam pracowali.

Paulina: To nie jest taka prosta sprawa, bo z jednej strony do-
brze, że niewidomi mają pracę, nieważne jaką, ale mają. Ale 
z drugiej strony to jest bardzo krzywdzące, bo przecież ja robi-
łam to, co do mnie należało, wywiązywałam się z obowiązków, 
a na końcu okazało się, że moja praca i tak nie jest nikomu do 
niczego potrzebna i że można mnie zamienić na kogoś innego.

Inaczej przedstawia się sytuacja pracowników stacjonarnych zakła-
dów pracy chronionej, które mają status spółdzielni osób niepełno-
sprawnych lub niewidomych. Najczęściej są to zakłady przetwór-
cze, montażowe lub usługowe, nierzadko szczycące się długoletnią 
tradycją oraz zakorzenione w ideach gospodarki socjalistycznej obo-
wiązującej w Polsce w okresie PRL (por. Ossowski 1999: 16; Garbat 
2015: 763). Otrzymanie stanowiska w podobnym miejscu oznacza 
często wieloletnią pewność zatrudnienia, pod warunkiem utrzymy-
wania dobrych relacji z przełożonymi oraz starannego wykonywa-
nia powierzonych obowiązków, które sprowadzają się zazwyczaj do 
prostych zadań manualnych (montaż, pakowanie, niszczenie doku-
mentów).

Co jednak znamienne, uczestnicy badań, którzy starają się o za-
trudnienie lub pracują w tego rodzaju spółdzielniach, z reguły pod-
kreślają tymczasowy charakter tej decyzji, tłumacząc ją potrzebą 

kraju (por. Giddens 2004: 433–438). Tymczasowość zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych jest bowiem wpisana w  działalność znacznej części zakładów 
pracy chronionej i zależy bezpośrednio od aktualnych przepisów dotyczących 
środków wsparcia publicznego, nie zaś od ogólnej koniunktury czy wydajności 
poszczególnych pracowników (por. Giermanowska 2015: 120).
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odłożenia pieniędzy i uniezależnienia się od rodziców, a także trud-
nościami w znalezieniu innej pracy. Wynika to częściowo z zawsty-
dzenia i obawy przed zyskaniem stereotypowego wizerunku osoby 
niewidomej – pozbawionej ambicji, zamkniętej w getcie niepełno-
sprawnych, niezdolnej do podjęcia „normalnej” pracy.

Błażej: Poszedłem tam, żeby zaoszczędzić kasę. Potrzebuję wy-
nieść się z domu i zaoszczędzić na jakiś start. Wcześniej nawet 
nie wiedziałem, że istnieje taki zakład. Koleżanka mi to uświa-
domiła, opowiedziała o pracy tam, o  strukturze, o  tym, jak to 
wygląda. Postanowiłem, że złożę tam podanie, choć wiedziałem 
tylko, że robi się tam ręczne roboty. Moja doradczyni zawodo-
wa jest dość przeciwna temu, żebym tam został na dłużej. Mówi, 
że wtedy mógłbym zmarnować wszystkie umiejętności i predys-
pozycje, które mi wyszły w  testach. Nie była przeciwko temu, 
żebym tam pracował, ale powiedziała, że bardzo łatwo się tam 
wciągnąć i wkręcić. Sam widzę, że się wkręcam już po miesią-
cu. Siedzę tam i jest mi wszystko obojętne, bo mam jakąś pra-
cę i kasę.

Izabela: Ten zakład jest taką moją tymczasową przystanią. Jeśli 
będzie ciężko znaleźć inną pracę, to wtedy będę musiała tam zo-
stać. Ale nie czuję, że to jest jakieś getto. Ludzie podchodzą tam 
do mnie życzliwie. Mam wrażenie, że część osób jest skazana na 
to miejsce. Szczególnie ci starsi nie myślą o zmianie pracy. Cho-
ciaż ci młodsi też mówią, że chcieliby zostać na dłużej.

Jednocześnie warto odnotować, że kilkoro rozmówców z  czasem 
złagodziło swój krytyczny stosunek do klasycznych spółdzielni osób 
niepełnosprawnych. Dotyczy to szczególnie starszych uczestników 
badań (35–45 lat), którzy po wielu nieudanych próbach i trudnych 
doświadczeniach na otwartym rynku pracy docenili zalety tego roz-
wiązania, w szczególności związane z nim poczucie bezpieczeństwa 
i  stabilności finansowej (por. Sękowski 2001: 160; Giermanowska 
2012: 163–165).
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Weronika: Jak byłam w liceum, to mówiłam, że praca w spół-
dzielni jest poniżej wszelkich ambicji i godności. Ale potem, kie-
dy zaczęłam doświadczać tego i owego na rynku pracy, to zmie-
niałam swój stosunek do tego tematu. Nie mam nic przeciwko 
otwartemu rynkowi pracy, chociaż wiem, że ogólnie źle się dzie-
je. Są jednostki, którym się na tym rynku udaje. Nie mam też 
nic przeciwko zakładom pracy chronionej jako takim, ponieważ 
uważam, że lepszy jest rydz niż nic. Tam jest stała pensja, możli-
wość urlopu. Musiałam do tego dojrzeć.

Wśród wad zatrudnienia na chronionym rynku pracy rozmówcy wy-
mieniają z kolei najczęściej: rutynę i brak motywacji; wykonywanie 
zadań poniżej swoich zdolności i kwalifikacji (szczególnie w przy-
padku osób z wyższym wykształceniem); oderwanie od innych ludzi 
(w przypadku telepracy); świadomość własnej zależności od środ-
ków publicznych, które stanowią rzeczywiste uzasadnienie, a  cza-
sem jedyną przyczynę ich zatrudnienia (por. Giermanowska 2015: 
92–93).

Beata: Strasznie mnie denerwuje, jak to teraz się podkreśla, że 
taką wielką szansą dla niewidomych jest telepraca. Ale telepra-
ca nie daje możliwości wyjścia z domu. Owszem jest szansą na 
zarabianie pieniędzy. Wiadomo, że jakbym nie miała nic inne-
go, to może nawet na telepracę bym się zdecydowała. Ale ja wolę 
kontakt z ludźmi.

Sylwia: Nie czuję podekscytowania w  związku z  nową pracą. 
To jest praca zdalna w zakładzie pracy chronionej. Mogę pra-
cować z domu. Nigdy nie miałam normalnej pracy. Bo jest nor-
malna i nienormalna praca. Nienormalna jest w zakładzie pra-
cy chronionej. Ja to rozróżniam, bo wiem, że firma, która mnie 
zatrudnia, zarabia na tym. Jedynym efektem tej pracy są pienią-
dze z PFRON-u. Jeżeli miałabym pracę, w której robiłabym coś 
ważnego i naprawdę byłabym za coś odpowiedzialna, to w po-
rządku – nie przeszkadzałoby mi to, że mój pracodawca dosta-
je na mnie dofinansowanie. Ale jeśli moja praca w ostateczności 
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nie ma znaczenia, to trudno tu mówić o normalnej i wartościo-
wej sytuacji.

Dodatkowo osoby zatrudnione w  zakładach pracy chronionej na 
zasadzie telepracy nierzadko określały tę sytuację jako „fikcję”. 
Po pierwsze, dotyczy to podejrzewanej – lecz niewyrażanej wprost 
przez pracodawców – bezużyteczności wykonywanych zadań, któ-
re w  odczuciu rozmówców służą jedynie stworzeniu pozorów za-
trudnienia i zdobyciu należnych dofinansowań. 

Mateusz: Wolę nie myśleć o tym, czy ta praca się do czegokol-
wiek przydaje, czy po prostu nie przydaje się do niczego. Po co 
mam się dodatkowo dołować? Wolę traktować to jak środek do 
celu. Mam z tego pieniądze, które mogę przeznaczyć na rozwi-
janie moich pasji.

Po drugie, poszczególne osoby podawały przypadki firm – zna-
ne z  ich własnego doświadczenia lub opowieści znajomych – któ-
re bardziej lub mniej bezpośrednio ujawniały fikcyjny charakter 
swej działalności. W  niektórych sytuacjach polegało to na wielo-
miesięcznym zwodzeniu pracowników, którym nie powierzano żad-
nych konkretnych obowiązków oraz wypłacano jedynie część pensji 
określonej w umowie o pracę. W innych wypadkach zarówno praco-
dawcy, jak i pracownicy mieli świadomość przyjętych reguł gry oraz 
w pełnym – milczącym lub jawnym – porozumieniu zawierali umo-
wę „na słupa” (por. Giermanowska 2007b: 133–134; Gąciarz, Rud-
nicki 2013: 142).

Leszek: W 2003 roku natrafiłem na ofertę pracy w telemarketin-
gu. To miało być dzwonienie z reklamami i ankietami. Ale z cza-
sem okazało się, że to było oszustwo. Obecnie toczą się postępo-
wania sądowe w sprawie tych przekrętów. Na początku mówili, 
że praca będzie, ale na razie trzeba jeszcze poczekać. Że teraz 
mogą mi płacić jakieś dwieście złotych miesięcznie za to, że pod-
pisałem z nimi umowę. Po pewnym czasie zacząłem ich dopy-
tywać, kiedy ta praca w końcu będzie. A oni ciągle mieli jakieś 
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argumenty, że niestety jeszcze coś trzeba załatwić, że trzeba cze-
kać. Dziwne to było. To trwało około półtora roku. Okazało się, 
że oni ciągle płacili ludziom te dwieście czy trzysta złotych. Brali 
forsę z PFRON-u i większość dotacji zostawiali dla siebie. I mieli 
taką zasadę, że nie przelewali tej niby pensji na konto, tylko roz-
wozili ludziom po domach.

Adrianna: Ja już miałam propozycję zatrudnienia na tak zwa-
nego „słupa”. Znajoma otwierała firmę i powiedziała, że potrze-
buje ileś tam osób niepełnosprawnych, więc może mnie z chęcią 
zatrudnić i płacić mi kasę, a ja nie będę musiała nic robić. Po-
dziękowałam jej oczywiście. To jest takie fikcyjne zatrudnienie, 
żeby firma miała więcej kasy z PFRON-u. Jako fikcyjny pracow-
nik dostajesz na rękę kilkaset złotych, a reszta zostaje dla nich.

Tak funkcjonujący mechanizm zatrudniania osób niepełnospraw-
nych wywołuje zróżnicowane opinie i  oceny rozmówców. Niektó-
rzy z nich godzą się na takie warunki, postrzegając je jako natural-
ną konsekwencję obowiązujących przepisów prawa, „zło konieczne” 
czy możliwość bezproblemowego dorobienia do renty.

Radosław: Dużo tych firm jest po prostu fikcją. Chodzi tylko 
o kasę z PFRON-u. Ale słuchaj, jak oni mają kasę z PFRON-u, 
to my też mamy kasę. I każdy jest zadowolony. Czasami zdarzają 
się jakieś afery. Na przykład była taka firma, która robiła zupeł-
ny przypał. Oni dawali pracę, która polegała na tym, że nic nie 
robiłeś. Miałeś tylko być i tyle. 

Dla innych uczestników badań podobne przykłady stanowią z ko-
lei jednoznaczną patologię – coraz częściej zmieniającą się w normę 
– na chronionym rynku pracy; obrazują ogólny wyzysk osób nie-
pełnosprawnych w Polsce, których wartość zawodowa jest mierzona 
wysokością przynależnego im dofinansowania; dowodzą bezsilno-
ści instytucji państwowych, które nie potrafią wykorzystać potencja-
łu tej grupy oraz stworzyć efektywnego i opłacalnego dla wszystkich 
systemu zatrudnienia.
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Paweł: Ja ostatecznie uważam, że zamiast pakować pieniądze 
w takie fikcyjne firmy i fikcyjne obowiązki, to może lepiej zro-
bić w pełni chroniony rynek pracy, jak to było kiedyś. Odkąd za-
czął się ten nieszczęsny kapitalizm, to my się ciągle tułamy i od-
bijamy się praktycznie od ścian. A taki chroniony rynek dawałby 
bezpieczeństwo. Państwo ustalałoby z góry, jakie produkty będą 
robione tylko przez niewidomych. Wtedy byłaby praca, byłaby 
kontrola, nikt nie robiłby takich przekrętów jak teraz, pieniądze 
trafiałyby do ludzi, którzy uczciwie pracowaliby w takich zakła-
dach, no i ostatecznie do państwa. Bo trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, o co ludziom chodzi w życiu. Przecież chodzi tak napraw-
dę o to, żeby człowiek miał zapewniony byt, żeby mieć na prąd, 
na wodę, na ogrzewanie, na jedzenie. Ja nie mówię o  ludziach 
niewidomych, którzy mieszkają z  rodzicami i  mają wszystko 
podkładane pod nos, tylko o  ludziach samodzielnych, którzy 
mieszkają sami i muszą się jakoś utrzymać.

Na zakończenie odniosę się do problemu poruszanego przez bada-
czy, którzy koncentrują się na instytucjonalnych uwarunkowaniach 
pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Chodzi mianowicie o zja-
wisko „pułapki świadczeń socjalnych”, będące wynikiem określo-
nych zapisów prawnych, zgodnie z którymi osoby mające rentę so-
cjalną mogą „dorobić” maksymalnie 30% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia – w przeciwnym razie są zobowiązani do rezygna-
cji z pobieranych świadczeń17. Jak wynika z artykułów i raportów na 
ten temat, tak sformułowane obostrzenie doprowadziło do sytuacji, 
w której część osób niepełnosprawnych rezygnowała z zatrudnienia 
w obawie przed utratą podstawowego źródła utrzymania; dla osób 
pracujących oznaczało to z kolei konieczność praktykowania nie za-
wsze legalnych i  jawnych sposobów zarobkowania (praca w  szarej 
strefie, ukrywanie części dochodów) (por. Giermanowska 2007a: 
106–108; 2012: 173–174; Ossowski, Muszalska 2007: 174–175; Gą-
ciarz, Rudnicki 2013: 135–136).

17 Art. 10 w ustawie o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 roku.
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Warunki te zmieniły się jednak w 2012 roku, czyli na począt-
ku prowadzonych przeze mnie badań terenowych. Od tego czasu li-
mit zarobków wynosi 70% średniego wynagrodzenia z poprzednie-
go kwartału, co wyraźnie wpłynęło na sytuację finansową i sposoby 
zarobkowania uczestników badań. Obecnie ewentualna „pułapka 
świadczeniowa” dotyczy jedynie niepełnosprawnych pracowników, 
którzy zarabiają znacznie więcej niż obowiązująca minimalna płaca 
krajowa, a zatem nie może być traktowana jako poważna przeszko-
da w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych18. Co jednak 
istotne, przepisy aktualne w 2018 roku w dalszym ciągu faworyzują 
osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, które nie tra-
cą świadczeń po przekroczeniu określonego limitu zarobków, lecz je-
dynie otrzymują odpowiednio niższą rentę. W przypadku rencistów 
socjalnych, w tym zdecydowanej większości bohaterów tej książki, 
nawet nieznaczne przekroczenie wyznaczonego pułapu skutkuje na-
tomiast zawieszeniem całego świadczenia. Sytuacja ta doskonale ob-
razuje zależność osób niepełnosprawnych od systemu nie zawsze lo-
gicznych i sprawiedliwych przepisów, które realnie wpływają na ich 
codzienne decyzje i działania.

Jak dowodzą powyższe przykłady, znalezienie stałego zatrud-
nienia stanowi jedno z  najważniejszych, a  zarazem najtrudniej-
szych wyzwań uczestników badań. Z jednej strony proces szukania 
i utrzymywania pracy zarobkowej pozwala im wykazać się posiada-
nymi umiejętnościami, a tym samym dowieść swojej wartości i przy-
datności; z drugiej zaś – zmusza do konfrontacji z powszechnymi 
uprzedzeniami pracodawców w stosunku do osób niewidomych czy 
ogólnie niepełnosprawnych, którym przypisuje się zawodową nie-
efektywność, często nie dając im szansy na zaprezentowanie włas- 
nych motywacji i  kompetencji. To właśnie doświadczenia na ryn-
ku pracy stanowią istotny miernik zarówno społecznej pozycji osób 
niepełnosprawnych, jak i  skuteczności instytucjonalnego wsparcia 

18 Przykładowo, w marcu 2018 roku minimalna płaca w Polsce wynosiła 2100 zł 
brutto, zaś osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną mogła dorobić 
3161,68 zł brutto bez konieczności zawieszenia renty. Zob.: http://kadry.infor.
pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/774008,Ile-moze-dorobic-emeryt-
i-rencista-od-1-marca-do-31-maja-2018-r.html (dostęp: 15.03.2018).



372 CZĘŚĆ IV.  (NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ

w tym zakresie. W ostateczności zawodowe kariery większości cyto-
wanych rozmówców zależą nie tyle od ich wykształcenia czy zdolno-
ści, ile raczej od dostępnych środków publicznych przeznaczonych 
na dofinansowanie ich wynagrodzenia. Jak wykazują wyniki badań, 
jedną z konsekwencji obowiązujących rozwiązań jest funkcjonowa-
nie zakładów pracy chronionej, które czerpią materialne korzyści 
z zatrudniania osób niepełnosprawnych, nie zapewniając im rzeczy-
wistej, społecznie lub ekonomicznie wartościowej pracy. W efekcie 
ich pracownicy są albo nieświadomymi i bezsilnymi ofiarami nie-
uczciwych „normalsów”, tracącymi wiarę w  sens wykonywanych 
obowiązków i własną wartość na rynku pracy, albo pragmatyczny-
mi współtwórcami tego rodzaju praktyk, którzy dostrzegają w nich 
szansę na dorobienie do renty, a także potwierdzenie własnego spry-
tu i przedsiębiorczości.



rozdział 3
Mobilność i orientacja przestrzenna osób 

niewidomych

W  tym rozdziale omawiam najważniejsze ograniczenia, narzędzia 
i środki wsparcia osób niewidomych w zakresie mobilności i orien-
tacji przestrzennej, a zatem tych form ludzkiej aktywności i percep-
cji, które w „normalnych” warunkach opierają się w znacznej mierze 
na zdolności widzenia. Przyglądam się, w  jaki sposób poszczegól-
ni uczestnicy badań odnajdują i poruszają się w złożonej przestrzeni 
miasta, jak radzą sobie z konkretnymi, codziennie spotykanymi pro-
blemami i przeszkodami, jak budują własną niezależność i  spraw-
ność w tych dziedzinach.

W pierwszej części rozdziału przybliżam podstawowe umiejęt-
ności – w tym techniki posługiwania się białą laską – których opa-
nowanie jest niezbędnym warunkiem do samodzielnego przemiesz-
czania się poza oswojonymi przestrzeniami domu, szkoły czy pracy. 
W dalszej kolejności omawiam skrótowo specyfikę współpracy osób 
niewidomych z psami asystującymi, która – przy odpowiednim tre-
ningu zwierzęcia i człowieka – przynosi wyraźne rezultaty w sferze 
mobilności i orientacji, przekładające się na ogólną sprawczość i sa-
tysfakcję właścicieli. Następnie opisuję najważniejsze urządzenia 
elektroniczne i  programy nawigacyjne oparte na technologii GPS, 
które poszerzają percepcyjne i lokomocyjne możliwości osób niewi-
domych, zmieniając w pewnym stopniu ich dotychczasowe postrze-
ganie przestrzeni i miasta. Ważnym tematem jest również kwestia 
dostępności przestrzeni publicznej, konkretnych sposobów jej do-
stosowania do potrzeb osób niewidomych, a także wpływu tego ro-
dzaju modyfikacji na rzeczywisty poziom ich sprawności i integracji. 
Na zakończenie rozdziału przedstawiam, w jaki sposób poszczegól-
ni uczestnicy badań korzystają z  pomocy widzących przewodni-
ków oraz jak wpływa to na ich poczucie zależności i samodzielności.
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3.1. Podstawowe umiejętności w dziedzinie mobilności 
i orientacji przestrzennej

Jak zgodnie wskazuje wielu autorów, najpoważniejsze i najbardziej 
dotkliwe ograniczenia czy utrudnienia, które nieuchronnie determi-
nują życiową sytuację osób niewidomych, dotyczą dziedziny samo-
dzielnej mobilności i  orientacji przestrzennej, w  szczególności zaś 
poruszania się po nieznanym, nieuporządkowanym i zmiennym te-
renie (por. Grzegorzewska 1964: 101; Foulke 1983: 125; Tuttle, Tut-
tle 1996: 20–27; Ossowski, Muszalska 2007: 154; Smith D. D. 2008: 
138). Taki stan rzeczy wynika z kilku zasadniczych i powiązanych ze 
sobą przyczyn.

Po pierwsze, oprócz wymienionych już funkcji i właściwości zmy-
słu wzroku zdolność widzenia pełni również kluczową rolę w pro-
cesie odnajdywania i  poruszania się w  przestrzeni, umożliwiając 
rozpoznawanie i  lokalizowanie wielu obiektów, sprawne omijanie 
przeszkód i  wykorzystywanie dostępnych udogodnień przestrzen-
nych, a  także błyskawiczne tworzenie mentalnych map okolicy 
(Amedeo, Speicher 1995: 116–117; Hall 2009: 97–98). Tym samym 
utrata wzroku z konieczności ogranicza poznawcze i ruchowe zdol-
ności danej osoby, utrudniając jej eksplorowanie i porządkowanie fi-
zycznego środowiska. 

Po drugie, pozostałe władze zmysłowe nie zapewniają równie 
szczegółowych, kompleksowych i natychmiastowych informacji na 
temat otoczenia, w tym przede wszystkim rodzaju i położenia jego 
elementów, a także zachodzących między nimi relacji. Przykładowo, 
poznanie dotykowe wymaga bezpośredniej styczności ciała – najczę-
ściej dłoni – z postrzeganym przedmiotem, a zatem pozwala jedy-
nie na sekwencyjną eksplorację najbliższych obiektów, które dodat-
kowo muszą być odpowiedniej wielkości i nie stwarzać zagrożenia 
uszkodzenia skóry. Zmysł słuchu daje z  kolei możliwość identyfi-
kacji i przybliżonej lokalizacji tylko tych obiektów, które w danym 
momencie wydają charakterystyczne i  znajome dźwięki, niezagłu-
szane przez inne odgłosy czy ogólnie panujący hałas (por. Foulke 
1983: 129–133; Amedeo, Speicher 1995: 117; Karlsson 1996: 236; 
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Jansson 2008: 138). W związku z tym wymienione funkcje wzroku 
nie mogą być w pełni zastąpione przez pozostałe zmysły, nawet jeśli 
osoby niewidome nauczą się efektywniej korzystać z ich poznaw-
czego potencjału.

Po trzecie, umiejętności w  zakresie samodzielnej mobilności 
i orientacji mają kardynalne znaczenie dla wielu „normalnych” za-
dań i aktywności, które składają się na podstawowe dziedziny ludz-
kiego życia, takie jak praca, rodzina, zdrowie, wypoczynek czy rela-
cje towarzyskie (Golledge 1993: 71; Kotowski 1994 24–26; Kitchin, 
Blades, Golledge 1997: 226). W konsekwencji brak możliwości swo-
bodnego poruszania się w różnego rodzaju przestrzeniach – w tym 
miejscach nieznanych, nieregularnych czy głośnych – przekłada się 
na ogólne funkcjonowanie osób niewidomych oraz na ich rozwój 
edukacyjny, zawodowy i społeczny.

Po czwarte wreszcie, sprawne korzystanie ze społecznie upo-
rządkowanej przestrzeni nie sprowadza się tylko do umiejętno-
ści przemieszczania się z miejsca na miejsce, lecz wymaga również 
spełniania przyjętych standardów lokomocji i orientacji, dostosowa-
nia własnych ruchów do wymaganego tempa, rytmu i sposobu po-
ruszania, a także korzystania z dostępnych i adekwatnych środków 
transportu (por. Oliver 1993; Campbell 2009: 143). Jak nietrudno 
zauważyć, znaczna część tak rozumianego porządku przestrzennego 
została ufundowana na powszechności i przydatności zmysłu wzro-
ku, co automatycznie ogranicza dostęp osób niewidomych do wielu 
użytecznych umiejętności – takich jak prowadzenie różnego rodza-
ju pojazdów – czy też licznych informacji wizualnych (na przykład 
znaków, drogowskazów, szyldów).

Nauka samodzielnego poruszania i orientowania się w prze-
strzeni stanowi więc życiowe zadanie osób niewidomych, które-
go wynik nierzadko decyduje o poziomie ich ogólnej sprawczości, 
przebiegu kariery zawodowej, sposobach spędzania wolnego cza-
su, a  także poczuciu własnej niezależności i  satysfakcji (por. Foul-
ke 1983: 125–126). Z  tej przyczyny niezbywalnym elementem ich 
rehabilitacji są regularne zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej. 
Celem tego treningu jest przyswojenie podstawowych metod i tech-
nik osłaniania ciała, rozpoznawania przeszkód i punktów orienta-
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cyjnych w  zamkniętych i  otwartych przestrzeniach, wyznaczania 
celu i kierunku marszu, posługiwania się białą laską, zapamiętywa-
nia przydatnych tras oraz korzystania ze środków komunikacji pu-
blicznej (Kwapisz, Kwapisz 1990; Smith D. D. 2008: 152–153).

Zgodnie z  założeniami tyflopedagogiki osoby niewidzące od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa powinny zdobywać wymie-
nione umiejętności podczas pobytu w specjalnych ośrodkach szkol-
no-wychowawczych, które zatrudniają odpowiednio przygotowa-
nych instruktorów orientacji przestrzennej (por. Szuman 1961: 
16–19, 39–43; Sękowska 1978: 88–93; Majewski 1996: 49–54; Wal-
kiewicz-Krutak 2015). Jak jednak stwierdzają poszczególni uczestni-
cy badań, w praktyce zajęcia tego typu nie przynosiły oczekiwanych 
rezultatów i były traktowane raczej drugorzędnie. Wynikało to naj-
częściej z nieodpowiednich metod nauczania lub niedostatecznego 
zaangażowania wychowawców, którzy ignorowali indywidualne po-
trzeby uczniów i nie budowali w nich poczucia własnej niezależno-
ści czy samodzielności (por. Wysocki 2010: 41).

Piotr: Orientacja w  ośrodku polegała na nauczeniu się jednej 
trasy i przejściu nią z osobą, która idzie z tyłu i zawsze krzyk-
nie „stop!”, kiedy będzie jechać coś, czego nie zauważyłeś. To jest 
kiepski pomysł na orientację. Po egzaminie był już koniec ćwi-
czeń z orientacji, bo jeszcze inni czekali w kolejce. Nie było żad-
nego doskonalenia tych umiejętności. Jak już zdałeś egzamin, to 
albo chodziłeś sam, albo jednak chodziłeś z kimś. Miałeś po pro-
stu możliwość samodzielnego wyjścia poza teren ośrodka. 

Patryk: W  ośrodku nie było żadnych zajęć praktycznych. Jak 
prosiłem panią dyrektor o chociaż jedną godzinę orientacji w ty-
godniu, to stwierdziła, że zajęcia usprawniające z  rewalidacji 
i zajęcia manualne są mi bardziej potrzebne niż orientacja. Za-
owocowało to tym, że miałem orientację przestrzenną w przed-
szkolu i pierwszych klasach podstawówki, a potem mimo próśb 
już nie miałem do końca gimnazjum. A na zajęciach rewalida-
cyjnych spotykałeś się z panią, grałeś w gry planszowe, układałeś 
domino dźwiękowe. Takie zabawy dla małych dzieci.
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Katarzyna: W naszym ośrodku nie dopuszczało się samodziel-
nego wychodzenia ludzi niewidomych, co jest absolutną klapą. 
Bo przecież kiedyś człowiek będzie musiał sam wyjść. Oni uczą 
ludzi niewidomych drogi na dworzec, ale tak naprawdę te osoby 
nie mają samodzielnego wychodzenia. Uczą jednej drogi na całe 
życie. Ale po co, skoro i tak zawsze ktoś po taką osobę przycho-
dzi? A wystarczyłoby na początek nauczyć ludzi drogi do naj-
bliższego sklepu, do którego chodziliby sami po bułki.

Równie ważnym czynnikiem, który spowalnia lub nawet uniemoż-
liwia rozwój w dziedzinie samodzielnej mobilności i orientacji, jest 
nadmierna obawa i troska rodziców osób niewidzących, nierzad-
ko przyjmujących rolę ich nieodłącznych opiekunów, a  w  konse-
kwencji doprowadzających do ich wyraźnego uniepełnosprawnienia 
i uzależnienia od pomocy „widzących” (Lowenfeld 1975: 99; Deshen 
1992: 38; Orkan-Łęcka 1994).

Magdalena: Całe życie chodziłam z kimś pod rękę, więc najczę-
ściej nie zwracałam uwagi, gdzie idę, bo wiedziałam, że zosta-
nę doprowadzona na miejsce. Ale nadszedł taki czas, że zaczę-
ło mi to ciążyć. Stało się to bardzo późno, bo dopiero trzy lata 
temu, czyli w wieku piętnastu lat. Ale dopiero w tym roku mia-
łam czterdzieści godzin nauki orientacji przestrzennej. Tak na-
prawdę, to jest tylko kropla w morzu potrzeb dla kogoś, kto nie 
uczył się tego od dzieciństwa. Pomimo ukończenia kursu da-
lej nie potrafię zapamiętać najprostszej drogi z domu do skle-
pu, który jest niedaleko. Po prostu nie umiem się tego nauczyć.

Jak wskazuje część zebranych opowieści, prawdziwa nauka poru-
szania się poza bezpieczną przestrzenią domu i szkoły rozpoczyna 
się najczęściej z chwilą opuszczenia ośrodka – przeniesienia się do 
„normalnego” liceum, rozpoczęcia studiów lub pracy. Co ważne, do-
tyczy to w większym stopniu mieszkańców szkolnego interantu, któ-
rzy nie mieli wielu okazji, potrzeby lub motywacji do samodzielnego 
eksplorowania zewnętrznego otoczenia, na przykład trasy z  domu 
do szkoły czy własnego podwórka.
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Mariusz: Pierwszą laskę do chodzenia miałem dopiero w siód-
mej klasie. Bo myśmy po całym terenie ośrodka chodzili bez la-
ski. Teraz to sobie uświadomiłem. Wszystkie drogi znało się na 
pamięć. A w mieście rodzinnym to w ogóle nie chodziłem same-
mu. Dopóki nie poszedłem do masowego liceum w Radomiu, to 
w ogóle nie chodziłem sam po mieście. Do piętnastego roku ży-
cia byłem w domu gościem. Poza tym nie miałem potrzeby, żeby 
uczyć się tutaj tras. Nie miałem tu swoich znajomych. Wszędzie 
się chodziło z rodzicami. W ośrodku mieliśmy zajęcia z orien-
tacji, ale bez wykorzystania białej laski. Chodziliśmy tylko po 
ośrodku. Teraz jest tam inaczej. Po prostu zmieniły się metody. 
Dopiero kiedy wiedzieli, że ktoś będzie odchodzić z ośrodka, za-
czynali go uczyć orientacji z laską.

Marta: Pierwszy raz samodzielnie wyszłam na ulicę dopiero 
na pierwszym roku studiów. Do tamtej pory tego nie robiłam. 
W ośrodku były egzaminy z orientacji, ja na przykład miałam 
dojechać do dworca. Raz udało mi się przejść trasę, pięć razy 
pobłądziłam. To wychodziło różnie. Miałam świadomość, że to 
nie jest naturalna sytuacja, że to tylko egzamin. Cały czas szedł 
za mną instruktor, więc wiedziałam, że on zawsze mi pomoże. 
Pierwszym prawdziwym kopem, który zmusił mnie do samo-
dzielnego chodzenia, były studia. Tutaj już nie było odwrotu.

Bez względu na czas i miejsce tego wydarzenia pierwsze samotne 
i skuteczne pokonanie dłuższej trasy stanowiło przełomowy mo-
ment w życiu poszczególnych uczestników badań, otwierający przed 
nimi nowe możliwości działania, zapewniający im poczucie włas- 
nej sprawczości i wartości (por. Vaughan, Omvig 2005: 146–149; 
Worth 2013: 583). Wykonanie tego zadania wymaga nie tylko zdo-
bycia określonych umiejętności w zakresie mobilności i orientacji 
przestrzennej, ale też przezwyciężenia lęku i psychicznych blokad, 
które wyraźnie utrudniają ruchową aktywność osób niewidomych 
(Majewski 1983: 85–88; Johnson, Petrie 1998; Miler-Zdanowska 
2015: 295).
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Zuzanna: Po wyjściu z ośrodka bardzo się bałam. Najbardziej 
bałam się chodzenia, bałam się, że się zgubię, bo tego miałam 
najmniej w szkole. Miałam kurs z orientacji, ale co innego mieć 
godzinę zajęć w tygodniu, a co innego mieszkać samemu. Bałam 
się, że coś mi się stanie albo że będę się gubiła, nie będę umia-
ła znaleźć domu.

Patrycja: Pamiętam, że ten pierwszy raz był dla mnie bardzo 
stresujący. Mówiłam wszystkim dziewczynom na uczelni, że dziś 
wracam sama. Cały dzień to przeżywałam, bałam się. Ale wie-
działam, że jak teraz nie pójdę, to może już nigdy nie wyjdę sama. 
I poszło jakoś gładko, bez problemu, nawet ludzie byli mili, poma-
gali mi przejść przez ulicę. Pojechałam, wróciłam. I wtedy przeko-
nałam się, że się da. Wiem, że nawet jak się zgubię, to przecież 
nie jestem na pustyni, zawsze mogę kogoś zapytać.

Choć przełamanie ogólnego lęku przed samodzielnym wychodze-
niem z  domu stanowi zasadniczy warunek mobilności osób nie-
widomych, osiągnięcie to nie przesądza o  dalszym rozwoju w  tej 
dziedzinie, ten bowiem zależy od wielu innych czynników – cierpli-
wości, regularnej praktyki, chęci i okazji do zdobywania kolejnych 
umiejętności. 

Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest nauka 
sprawnego i  bezpiecznego posługiwania się białą laską, będą-
cą najprostszym i – zdaniem wielu – wciąż niezastąpionym narzę-
dziem samodzielnej lokomocji osób niewidomych (por. Majewski 
1996: 43–49; Borecka 2006a, 2006b; Garbat 2015: 349–358). Do jej 
najważniejszych funkcji należą: wysyłanie czytelnego komunikatu 
do widzących przechodniów i kierowców, zwiększającego ich czuj-
ność i  zapewniającego prawidłową interpretację sytuacji; ochrona 
ciała przed niebezpiecznymi obiektami; dostarczanie dotykowych 
i słuchowych informacji o przeszkodach, prawidłowościach i punk-
tach orientacyjnych w najbliższym otoczeniu – na przykład krawęż-
nikach, trawnikach, znakach, śmietnikach, a także rodzaju podłoża 
(Kwapisz, Kwapisz 1990: 40–53; Bellefroid 2006: 99–100; Wysocki 
2010: 56–58; Walkiewicz-Krutak 2015: 275–276).
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Co jednak warto zaznaczyć – odnosząc się przy tym wprost do 
rozważań Maurice’a Merleau-Ponty’ego (2001: 163, 173) – skutecz-
ność i przydatność omawianego przyrządu zależą przede wszystkim 
od stopnia, w  jakim został on zintegrowany z ciałem użytkowni-
ka oraz wpisany w jego percepcyjne i motoryczne przyzwyczaje-
nia. Innymi słowy, biała laska ułatwia osobom niewidzącym samo-
dzielne poruszanie i orientowanie się w przestrzeni tylko o tyle, o ile 
przestaje być jedynie zewnętrznym przedmiotem, który pośredni-
czy między człowiekiem a jego otoczeniem, a zamiast tego staje się 
poręcznym, niezauważalnym w praktyce narzędziem, będącym pro-
tetycznym przedłużeniem jego ręki i  dotyku (por. Hull 2001: 33; 
Hall 2009: 14; Grosz 2012). Zbudowanie tego rodzaju relacji wyma-
ga jednak wykonania wcześniejszego kroku, mianowicie wyzbycia 
się wstydu i negatywnych skojarzeń związanych z białą laską, któ-
ra bywa traktowana jako piętnujący symbol ślepoty i dowód własnej 
bezradności (por. Kotowski 1994: 26; Goffman 2005: 133; Vaughan, 
Omvig 2005: 157).

Renata: Na pewnym etapie życia biała laska była dla mnie total-
nym złem. Wolałam się zabić bez laski, niż wyjść z nią na miasto. 
Laska to był wstyd i siara. Miałam wtedy 13–14 lat. Nigdy w ży-
ciu nie chciałam brać tego do ręki. To było dla mnie jakieś gów-
no. Dlaczego to akurat ja muszę nie widzieć? Nikt się nie rodzi 
z akceptacją tego stanu. Nienawidziłam wszystkiego, co łączyło 
się z niewidzeniem.

Barbara: Spotkałam się z  tym, że ludzie strasznie negatywnie 
postrzegają białą laskę. Mówią, że to symbol kalectwa. Byłam 
na pewnym szkoleniu, na którym były też osoby tracące wzrok 
i nowo ociemniałe. Jedna pani opowiadała, że jakaś sąsiadka jej 
radziła, by nigdy nie chodziła z białą laską. „Tylko nie biała la-
ska”. Tak jakby to był zupełny koniec, kaplica. Ja z tym nie mam 
problemu. Nie da się normalnie żyć z takim nastawieniem. Bo 
jak nie chcesz wyjść z białą laską, to nigdy się nie nauczysz sa-
modzielności i zawsze będziesz uzależniony od innych.
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Oprócz sprawnego posługiwania się białą laską koniecznym wa-
runkiem samodzielnej mobilności i  orientacji osób niewidomych 
jest nauka efektywnego korzystania z  potencjału pozostałych 
zmysłów, które – przy odpowiednim nastrojeniu uwagi – dostarcza-
ją wielu cennych informacji na temat bliższego i dalszego otoczenia. 
Przykładowo, charakterystyczne zapachy poszczególnych sklepów 
i lokali (na przykład piekarni, baru, drogerii, sklepu z odzieżą uży-
waną) mogą stanowić stałe punkty orientacyjne, przydatne podczas 
budowania i przemierzania codziennych tras. Kontakt stóp z pod-
łożem pozwala z kolei określić jego rodzaj i nachylenie, a także ko-
rzystać ze specjalnych elementów sygnalizacji poziomej, na przykład 
wypukłych kropek ostrzegających o schodach lub przejściu dla pie-
szych (Grzegorzewska 1964: 101–106; Macpherson 2009; Wysocki 
2010: 89–108).

Katarzyna: Ja nie zrozumiem widzenia, a ty nie zrozumiesz do 
końca mojego świata. Ty nie potrzebujesz wszystkiego obmacać, 
słuchać, czuć, co masz pod stopami. Właśnie z tego powodu nie 
mogłam kupić sobie glanów, chociaż bardzo mi się podobały. 
Tylko że w takich ciężkich butach straciłabym rozeznanie, mo-
głabym czegoś nie zauważyć. Ja muszę mieć dobry kontakt z zie-
mią [śmiech].

Ogromne znaczenie ma również trening akustycznej uważności, 
dzięki której możliwe jest zbieranie i  pożytkowanie danych na te-
mat poszczególnych elementów otoczenia – ich rodzaju, oddalenia 
od podmiotu, położenia względem siebie, szybkości i kierunku ru-
chu (por. Miler-Zdanowska 2015: 296–297). Co istotne, zmysł słu-
chu stanowi podstawę mniej oczywistych i powszechnych zdolności 
poznawczych, które okazują się niezwykle przydatne w  dziedzi-
nie orientacji i  mobilności osób niewidomych. Mowa mianowicie 
o  echolokacji oraz tak zwanym zmyśle przeszkód, który – jak pi-
sze Włodzimierz Dolański (1954a: 30) – przejawia się jako „delikat-
ne, specyficzne uczucie fizyczne, trudne do określenia muśnięcie na 
czole i skroniach, a przede wszystkim na części przyusznej policz-
ków”. Wymienione umiejętności pozwalają lokalizować, a niekiedy 
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też identyfikować okoliczne obiekty na podstawie odbijających się 
od nich dźwięków (por. Grzegorzewska 1964: 107–115; Anvik 2009; 
Saerberg 2010: 369–372; Miler-Zdanowska 2015: 298–299).

Patryk: Kieruję się głównie dźwiękiem. Dźwięk laski odbija się 
od murów, inaczej słychać, kiedy przechodzi się obok bramy. 
Ważne są takie specyficzne dźwięki, na przykład w barach. Ge-
neralnie dźwięki w  takich miejscach się nie zmieniają. Ostat-
nio wiedziałem, że przechodzimy obok salonu gier, bo usłysza-
łem typowy dźwięk tych maszyn i automatów. Wszystkie stare 
telewizory mają swój specyficzny pisk w okolicy 16 kHz. Cho-
ciaż moja mama twierdzi, że telewizor przy wyłączonym głosie 
w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków.

Piotr: Pamiętam taki fajny motyw. Szedłem chodnikiem i do-
chodziłem do takiego wąskiego przejścia, przy którym stał słup. 
Z  naprzeciwka zbliżało się dwóch nastolatków. Słyszałem, jak 
rozmawiali: „Ty, jak myślisz, on przejdzie? Czy nie przejdzie? 
Ciekawe, czy się walnie”. I w momencie, w którym minąłem ten 
słup, usłyszałem ich głośne: „Wow! Dał radę!”. Zamiast spytać, 
czy mi pomóc, oni gadali między sobą i obstawiali, czy mi się 
uda. I to mi się podobało. Ja takie rzeczy czuję na bokach twarzy, 
nie na środku. Ale jeśli chodzi o ten konkretny słup, to od niego 
odbijały się też dźwięki, więc to ułatwiło sprawę.

Paweł: Przy poruszaniu się od małego używałem zmysłu prze-
szkód, więc dla mnie to było coś normalnego. Gdyby widzący 
człowiek mógł zaniechać używania wzroku na dłuższy czas, tak 
ponad dwa tygodnie, to nagle zacząłby odkrywać, że może się 
kierować innymi odczuciami, poza samym dźwiękiem. Jeżeli 
chodzi o mnie, to nigdy nie traktowałem tego w kategoriach ja-
kiejś niezwykłej zdolności, myślałem, że po prostu tak jest, że lu-
dzie tak po prostu mają.

Jak jednak wskazują wypowiedzi rozmówców, samodzielne prze-
mieszczanie się z  pomocą białej laski ma swoje wyraźne ograni-
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czenia i słabe strony. Po pierwsze, osoby niewidome poruszają się 
najczęściej po kilku opanowanych trasach, zbudowanych ze sta-
łych, dobrze znanych odcinków i punktów orientacyjnych, które łą-
czą miejsca ich codziennej aktywności, takie jak mieszkanie, praca, 
szkoła, sklepy, domy krewnych czy przyjaciół (por. Ossowski, Mu-
szalska 2007: 154). Poczucie bezpieczeństwa i kontroli maleje prze-
ważnie w sytuacji, gdy konieczna jest nagła zmiana drogi, spowodo-
wana na przykład większymi remontami, zamknięciem danej ulicy 
czy modyfikacją rozkładu jazdy komunikacji publicznej (Golledge 
1993: 68–69; Hull 2001: 156–157). To samo dotyczy konieczności 
samodzielnej wyprawy w nieznane – choć niekiedy pobliskie – oko-
lice, która może wynikać z potrzeby wizyty w przychodni, urzędzie 
czy określonym sklepie.

Bogumiła: Ogólnie nie narzekam na to, że nie widzę. Ale de-
nerwuje mnie, że chciałabym wyjść sobie z  domu, pochodzić 
na luzie po mieście, albo pojechać na jakiś fajny wyjazd, ale nie 
mogę, bo nie mam z kim. A sama nie dam sobie rady. W takich 
sytuacjach frustruje mnie to, że jestem niewidoma. Bo jakbym 
była widząca, tobym się w ogóle na nikogo nie oglądała. Poje-
chałabym sobie gdziekolwiek albo sama wyszła na głupi spacer 
w nowe miejsce.

Damian: Nie mam dobrej orientacji po Wrocławiu. Przez Euro 
2012 cały czas były zmiany tras tramwajów. I był problem. I ow-
szem, zawsze bym sobie jakoś dał radę, ale było tyle zmian i re-
montów, że wolałem korzystać z  pomocy asystenta. Mógłbym 
się nauczyć najważniejszych tras, ale nie mam motywacji, bo 
w przyszłym roku chcę się przenieść do Krakowa. Wolę poświę-
cić ten czas na inne rzeczy. Nauka orientacji dla samej orienta-
cji mnie nie kręci.

Po drugie, wiele utrudnień i  zagrożeń wiąże się z  samodzielny-
mi wędrówkami po większych miastach, co wynika z panującego 
w  nich hałasu, ruchu, zatłoczenia, chaosu wrażeń i  bodźców, nie-
regularności, zakamarków i otwartych przestrzeni, wielości przejść, 
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skrzyżowań i ulic, pędzących lub blokujących przejście samochodów 
(por. Hollins 1989: 77–83; Hull 2001: 94). W tym wypadku uciążliwe 
i stresujące okazuje się również pokonywanie dłuższych odcinków 
drogi oraz ciągłe korzystanie z komunikacji miejskiej, w tym wielo-
krotne przesiadki. Tego rodzaju trudności dobrze obrazuje dłuższa 
opowieść jednej z uczestniczek badań:

Maria: Ja naprawdę chciałabym nauczyć się trasy na uczelnię, 
ale to nie jest takie łatwe. Widziałeś kiedyś przystanek na Placu 
Inwalidów? Tam są dwa przecinające się skrzyżowania. W do-
datku jedno z nich jest dwupasmowe. I żadne przejście nie jest 
udźwiękowione. Czasem pomagają mi tam ludzie. Często nie. 
Jak wysiadam z autobusu, to wiem, w którą stronę powinnam się 
kierować. Ale autobus zawsze staje w innym miejscu, bo przysta-
nek jest długi. I wtedy już nie wiem, ile mam do tego przejścia. 
To nie jest dla mnie wyraźne. Tam nie ma ani sygnalizacji, ani 
słupa, który informowałby mnie o przejściu. Więc jedyną opcją 
dla mnie jest pomoc ludzi. A ludzie często biegną i nie zwracają 
na mnie uwagi. Nawet jeśli wiem, że przejście jest blisko, to i tak 
muszę przepuścić tę falę ludzi, którzy się spieszą. W dodatku zie-
lone światło na przejściu pali się bardzo krótko, więc nigdy nie 
zdążyłam przejść naraz przez całe pasy. I często jest tak, że jak 
już przejdę przez jedną ulicę, to nie umiem znaleźć drugiej nit-
ki, bo tam jest taki okrągły klomb. Tam nie idzie się prosto, tylko 
jakoś pod ukosem. Ja często wchodzę na ten klomb i nie wiem, 
co mam wtedy zrobić. Czuję się głupio, bo ludzie, którzy tam są, 
nie chcą mi powiedzieć, że źle idę. Wtedy naprawdę czuję się jak 
oferma, ofiara losu, która nie umie nawet przejścia znaleźć. Na-
prawdę staram się to przejście znaleźć, ale nie wiem, gdzie ono 
jest, bo nie ma ani dźwięku, ani niczego.

Po trzecie, samodzielne poruszanie z białą laską wymaga zacho-
wania nieustannej koncentracji i ostrożności. Wynika to z wielo-
ści i różnorodności mijanych przeszkód, a także z konieczności śle-
dzenia przestrzennych wskazówek i punktów orientacyjnych, które 
pozwalają panować nad sytuacją, chronią przed niepewnością i za-
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gubieniem, wyznaczają kierunek marszu. W konsekwencji pokona-
nie dłuższej trasy – w szczególności zaś odnajdywanie się w niezna-
nej okolicy – pochłania wiele energii, emocji i czasu poszczególnych 
osób niewidomych, często wywołując w nich poczucie zmęczenia, 
napięcia czy irytacji (por. Żemis 1973: 24; Foulke 1983: 126).

Marcin: Myślę, że wszyscy niewidomi, a przynajmniej ci, któ-
rych znam osobiście, mają podwyższony poziom stresu w  ży-
ciu. Przecież my ciągle natykamy się na jakieś przeszkody. Na-
wet głupie wyjście z domu może być przyczyną stresu, bo ktoś na 
ciebie wpadnie, źle skręcisz, zamotasz się i już musisz kogoś py-
tać, prosić o podprowadzenie. Nawet jeśli nie odczuwa się tego 
jakoś tak strasznie dojmująco, to jednak człowiek jest zmęczony 
po takim wyjściu. To jest takie zmęczenie umysłowe.

Anna: Ja w ogóle bardzo rzadko czuję się rozluźniona. Najczę-
ściej, kiedy leżę. Mam wrażenie, że moje ciało jest w ciągłym na-
pięciu. Myślałam kiedyś o tym, ale nigdy tego nie wyartykułowa-
łam. To wynika w dużej mierze z niewidzenia. Samo chodzenie 
z laską wywołuje to napięcie. Musisz na wszystkim się skupiać, 
nawet jeśli idziesz swoją trasą, którą znasz na pamięć. To nie jest 
tak, że ja się cały czas czegoś boję, ale jest coś takiego we mnie, 
co nie pozwala mi się totalnie wyluzować.

Jak dowodzą powyższe przykłady, nawet sprawne posługiwanie się 
omawianym narzędziem nie rozwiązuje wszystkich problemów i ogra-
niczeń osób niewidzących w  zakresie samodzielnej mobilności 
i orientacji. W tym sensie – co wyraźnie podkreśla Georgina Kleege 
(2005: 180–181) – wbrew sugestiom niektórych filozofów biała la-
ska, mimo swej niewątpliwej przydatności i poręczności, nie stanowi 
adekwatnego zamiennika czy odpowiednika widzenia i spojrzenia, 
nie dostarcza bowiem równie szczegółowych i  natychmiastowych 
informacji o  napotykanych przedmiotach (por. Merleau-Ponty 
2001: 162).

Konkludując, nauka samodzielnej mobilności i orientacji prze-
strzennej wymaga od osób niewidomych przełamania podstawo-
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wych lęków i oporów – w tym obawy przed zgubieniem się w nieznanej 
okolicy czy bolesnym zderzeniem z nieoczekiwaną przeszkodą – które 
wynikają bezpośrednio z braku dostępu do wrażeń wizualnych. Nie-
zbędnym elementem tego procesu jest kurs orientacji przestrzen-
nej, prowadzony z  reguły przez specjalne ośrodki szkolno-wycho-
wawcze oraz inne instytucje wspierające. Koniecznym warunkiem 
samodzielnego poruszania się poza domem czy szkołą jest umie-
jętność korzystania z  niewizualnych elementów środowiska, które 
mogą pełnić funkcję przydatnych punktów orientacyjnych, ostrze-
żeń przed przeszkodami i wskazówek nawigacyjnych. W tym kon-
tekście ważne jest również sprawne posługiwanie się białą laską, 
będącą podstawowym narzędziem lokomocji i  ochrony osób nie-
widomych, które – przy odpowiedniej wprawie – stanowi praktycz-
ne przedłużenie ich dotyku, a tym samym poszerzenie świadomości 
najbliższego otoczenia.

3.2. Pies przewodnik

Oprócz białej laski, będącej podstawowym narzędziem samodziel-
nej mobilności osób niewidomych, największym wsparciem w  tej 
dziedzinie służą im psy asystujące, określane powszechnie mianem 
psów przewodników. Pod warunkiem odpowiedniego treningu i in-
tensywnej współpracy z człowiekiem zwierzęta te wyraźnie posze-
rzają zakres sprawczości i  niezależności swych właścicieli, w  kon-
sekwencji podnosząc poziom ich życiowej aktywności i satysfakcji1 
(por. Michalko 1999; Krieger 2010; Osoby niewidome 2014). Choć 
zatem szkolenie i utrzymanie psa przewodnika wymaga znacznych 

1 Z uwagi na charakter prezentowanego podrozdziału pomijam historyczny roz-
wój idei i sposobów szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych (zob. 
Coon, Waterhouse 1959; Garbat 2013).
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zasobów finansowych2, ludzkich3 i czasowych4, rozwiązanie to cieszy 
się coraz większą popularnością w Polsce, w tym też wśród uczestni-
ków prezentowanych badań5. Wynika to również z intensywnej pra-
cy i społecznego zaangażowania organizacji pozarządowych – w tym 
przede wszystkim fundacji Vis Maior, Pies Przewodnik oraz Labra-
dor Pies Przewodnik – które propagują ideę psów asystujących, pro-
wadzą ich specjalistyczną tresurę, w końcu zaś przekazują je bezpłat-
nie poszczególnym osobom niewidomym.

Aby jednak otrzymać w  ten sposób własnego psa przewodni-
ka, należy spełnić określone warunki, a także przejść przez złożony, 
wieloetapowy proces rekrutacyjny i szkoleniowy. Wśród najważ-
niejszych kryteriów oceny kandydatów znajdują się: ich motywacja 
i ogólnie pojęta aktywność; sytuacja mieszkaniowa, finansowa i za-
wodowa; stosunek do zwierząt; cechy osobowościowe, takie jak cier-
pliwość, odwaga, konsekwencja, asertywność (Tucker 1984: 97–99; 
Kotowski 1994: 98–102; Dziewa 2006: 102–106; Osoby niewidome 
2014: 9). Tak określone wymagania wynikają z konieczności zapew-
nienia zwierzęciu odpowiednich warunków życia i działania, w tym 
systematycznej pracy poza domem. Co bowiem niezwykle istotne, 
profesjonalne umiejętności psa nie są wpisane weń na stałe, lecz wy-
magają ciągłej i zróżnicowanej praktyki – to właśnie właściciel po-
nosi zatem odpowiedzialność za dalszy rozwój i  bezpieczeństwo 
swego pomocnika.

Podstawowym zadaniem osoby niewidomej, która decyduje się 
na posiadanie psa asystującego, jest tym samym zachowanie wyma-

2 Koszt samego wyszkolenia psa to około 30 tys. zł, zaś jego miesięcznego utrzy-
mania około 200–250 zł – wydatki wyraźnie wzrastają w przypadku choroby 
lub urazu psa (Marcelewicz 2014).

3 Chodzi o udział osób zajmujących się hodowlą psów, wolontariuszy stających 
się tymczasową rodziną zastępczą w okresie jego szkolenia, trenerów i treserów, 
a także pracowników organizacji odpowiadających za cały proces pozyskiwa-
nia, ćwiczenia i przekazywania psów (Łukaszewska 2014).

4 Szkolenie psa do czasu zupełnego przekazania go osobie niewidomej trwa od  
18 miesięcy do 2 lat. 

5 Spośród 22 uczestników badań 4 osoby są posiadaczami psów asystujących. 
W trakcie badań poznałem również kilkunastu innych właścicieli psów prze-
wodników, a także trenerów oraz przedstawicieli Fundacji Vis Maior.
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ganej dyscypliny – zarówno w stosunku do zwierzęcia, jak i do sie-
bie – oraz zbudowanie z nim odpowiednio zbalansowanej relacji, 
ustalającej wyraźne role, granice i obowiązki, a zarazem opartej na 
wzajemnym oddaniu i szacunku.

Sandra: Staram się traktować ją jak współpracownicę, bo tak za-
lecają książki, które czytam – że pies to pies, a nie człowiek, i że 
trzeba to rozgraniczać. Natomiast widzę, że traktuję ją bardziej 
jako przyjaciółkę. Może czasami traktuję ją też trochę jako dziec-
ko, bo mimo wszystko ona mniej wie o świecie ode mnie i muszę 
ją chronić. Jestem za nią odpowiedzialna. Jestem w  większym 
stopniu odpowiedzialna za nią niż ona za mnie. To ja jej mówię, 
gdzie ma iść, którędy ma iść, które kontakty z psami są bezpiecz-
ne, a które nie, kiedy jemy, kiedy śpimy.

Joanna: Czasami traktuję go jak dziecko. Jak idziemy, to chwalę 
go za dobrze wykonane zadania, ale też wiem, że czasami trzeba 
z nim postępować trochę mocniej. Z tym drugim miałam pro-
blem, bo dostałam komunikat, że on jest bardzo wrażliwy psy-
chicznie. Ale z kolei kiedy powiesz mu normalnie „naprzód”, to 
on ma to gdzieś i robi, co mu się podoba. Dlatego trzeba z nim 
robić takie ćwiczenia na koncentrację, żeby móc spokojnie 
przejść do trybu pracy. Trzeba mu jasno zaznaczyć, że żarty się 
skończyły i że teraz zaczyna się robota. 

Niekiedy, szczególnie w pierwszym okresie wspólnego życia, zosta-
wienie psu zbyt dużej swobody oraz niekonsekwencja w przestrze-
ganiu określonych reguł i zakazów może zakończyć się jego domi-
nacją i niesubordynacją. W podobnych przypadkach wymagane jest 
ponowne wsparcie ze strony treserów oraz skorygowanie relacji ze 
zwierzęciem – w  przeciwnym razie istnieje zagrożenie utraty jego 
profesjonalnych umiejętności, a tym samym zmarnowania środków 
finansowych i  wysiłku wielu osób, które zaangażowano w  proces 
szkolenia (Osoby niewidome 2014: 24–26).
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Sebastian: Na początku pozwalałem mu zjadać rzeczy, które 
upuścił mój syn. Potem doszło do tego, że nawet jak Roll był 
w szorkach6, to pozwalałem mu zjeść coś od Franka. Wtedy przy-
tył. Była też taka akcja w pociągu. Wsiadam do pociągu, znajdu-
ję miejsce, wyciągam sobie rogalika i trzymam go w ręku, a tu 
nagle czuję zęby na dłoni. Całą rękę mi wziął do pyska, razem 
z tym rogalikiem. Aż nieruchomiałem. I tak myślę: ludzi pełno, 
nie będę na niego krzyczał, bo mogą być różne reakcje. Zabra-
łem mu rogalika, zadzwoniłem po treserkę z Fundacji, przyje-
chała, zrobiliśmy mu szkolenie. Powiedziała, że dla psa wszystko 
musi być czarno-białe. Może albo nie może. Nie może mieć od-
cieni szarości – że niekiedy może, a niekiedy nie.

Krystian: Mam znajomą, która też dostała psa przewodnika. Ale 
ten pies nią zawładnął, chodzi z nią po śmietnikach, po trawni-
kach. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mój pies zszedł w szorkach 
na trawnik. Przecież to ja kontroluję psa, a nie pies mnie. Jak-
by raz dostał burę, to drugi raz już by na pewno nie poszedł. To 
świadczy o tym, że ona jest pasywna w tej relacji. Sama powie-
działa mi kiedyś, że pies słucha tylko jej ojca, z którym miesz-
kają w tym samym domu. Pies jest po prostu wpatrzony w ojca, 
a nie w nią.

W  początkowym okresie nauki chodzenia z  psem istotne okazu-
je się również zaufanie do jego wyborów, zdolności i inteligencji, 
dojrzenie w nim wartościowego pomocnika i partnera, oddanie mu 
częściowej kontroli nad własnym ciałem i bezpieczeństwem.

Maciej: Jak dostawałem psa, to myślałem, że nie mam problemu 
z zaufaniem do niego. Bo przecież ja ogólnie kocham psy. Jak 
szedłem z nim na szkoleniu, a obok była trenerka, to całkowicie 

6 Szorki to specjalna uprząż psa, trzymana przez osobę niewidomą podczas 
wspólnego pokonywania tras. W sytuacjach poza pracą, czyli na przykład pod-
czas codziennych spacerów, pies przewodnik jest trzymany na smyczy. Tym sa-
mym szorki i smycz wyznaczają dwa tryby jego funkcjonowania – pracę i czas 
wolny. 
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mu ufałem. A teraz okazuje się, że jak wychodzę z nim samemu, 
to wcale nie jest takie proste. Nie do końca mu ufam, a to bardzo 
przeszkadza w naszej pracy. Próbuję nim ciągle sterować, a cho-
dzi o to, żeby pozostawić mu inicjatywę w pewnych sprawach.

Oprócz wymienionych predyspozycji i zasobów właściciele wyszko-
lonych czworonogów muszą mieć także umiejętność samodzielnego 
poruszania się z białą laską oraz rozbudowaną orientację przestrzen-
ną. Warunek ten wynika z dwóch zasadniczych powodów. Po pierw-
sze, wymienione kompetencje stanowią zabezpieczenie w  sytuacji 
tymczasowej choroby lub niedyspozycji psa przewodnika, w  osta-
teczności zaś jego emerytury i śmierci.

Sandra: Jeśli chodzisz dużo z psem, to potem może się okazać, 
że zapomniałeś, jak się chodzi z laską. Słyszałam, że jakaś dziew-
czyna miała psa przez dwa lata i jak pies zachorował, to ona nie 
mogła wyjść z  domu, nie potrafiła. Znowu stała się niepełno-
sprawna. 

Po drugie, bez odpowiednich zdolności w tym zakresie niemożliwe 
jest efektywne uruchamianie i poszerzanie potencjału psów asystu-
jących, które dysponują imponującymi, lecz wyraźnie ukierunkowa-
nymi umiejętnościami (por. Vaughan, Omvig 2005: 154). Na ten te-
mat pisze Joanna Witkowska, przedstawicielka Fundacji Vis Maior 
oraz właścicielka psa przewodnika o imieniu Bryś (2014: 74):

Pies nie sprawi, że człowiek, który nie rozumie przestrzeni i  nie zna 
technik bezwzrokowego poruszania się z białą laską, nagle magicznym 
sposobem pozna swoją okolicę i będzie w stanie prawidłowo skorzy-
stać z pomocy psa przewodnika. Może w tej chwili ktoś zastanawia się, 
po co znać okolicę, skoro to przecież pies ma prowadzić. Psie prowa-
dzenie nie polega na doprowadzaniu do konkretnego celu, pod poda-
ny adres, czworonóg bowiem nie jest maskotką z zamontowanym we-
wnątrz GPS-em. W duecie człowiek – pies to człowiek stanowi element 
decyzyjny. Jego współpraca z psem opiera się na wydawaniu komend 
związanych z kierunkiem i odnajdywaniem różnych punktów w prze-
strzeni, a przecież żeby powiedzieć zwierzęciu, czy ma iść w prawo czy 
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w lewo, trzeba samemu to wiedzieć, czyli orientować się w przestrzeni, 
którą chce się przebyć.

Do najważniejszych zadań psa asystującego należą: omijanie różne-
go rodzaju przeszkód – dziur, kałuż, słupów, ludzi – w tym zagrożeń 
znajdujących się na wysokości tułowia lub głowy prowadzonej oso-
by; wykonywanie poleceń właściciela dotyczących kierunku marszu; 
odnajdywanie wskazanych elementów otoczenia – drzwi, wejścia do 
autobusu lub tramwaju, ławki, schodów, przejścia dla pieszych; za-
znaczanie – poprzez zatrzymanie się – krawężników i  pierwszych 
stopni schodów (zob. Charłampowicz 2014). Równie istotną umie-
jętnością, wymagającą jednak wytężonych ćwiczeń, a także inicjatywy 
i kreatywności ze strony zwierzęcia, jest tak zwane wyuczone niepo-
słuszeństwo, czyli świadome przeciwstawianie się właścicielowi w sy-
tuacji zagrożenia – na przykład w momencie, gdy nie słyszy on jadące-
go samochodu i nakazuje psu przejście przez ulicę (Vaughan, Omvig 
2005: 145; Łukaszewska 2014: 29–30). 

Sprawne wykonywanie tych czynności wymaga nie tylko od-
powiedniego przygotowania psa czy zdolności orientacyjnych jego 
właściciela, ale też nieustannej komunikacji między nimi. Jej klu-
czowym elementem są werbalne komendy, pochwały i upomnienia 
kierowane do zwierzęcia, które należy wypowiadać z właściwą into-
nacją i stanowczością.

Joanna: Miałam już kiedyś psa przewodnika. Podstawowa róż-
nica między nimi to komendy. Mam wrażenie, że tamte komen-
dy były bardziej rozbudowane. Tutaj jest „górra”, a  tam kazali 
mówić: „prowadź schody w górę”. To aż trzy słowa więcej. Była 
też komenda „prowadź sam”, jak nie bardzo wiesz, gdzie iść, albo 
pojawia się przeszkoda, której nie znasz. Tutaj to jest „omiń”. Tu 
masz: prawo, lewo, przejście, dół, góra, ławka, drzwi. Drzwi od 
autobusu to też „drzwi”. Tam było jeszcze coś takiego jak „pro-
wadź pojazd”, kiedy miał cię skierować do autobusu czy tram-
waju. Ja rzadko tego używałam. „Prowadź pojazd” brzmi bar-
dzo śmiesznie. 
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Jak wynika z  opowieści bardziej doświadczonych właścicieli 
psów asystujących, po pewnym czasie – zwykle po dwóch lub trzech 
latach wspólnego życia – relacja ze zwierzęciem osiąga wyczekiwany 
poziom wzajemnego dopasowania i zrozumienia. Tego rodzaju za-
żyłość uwidacznia się między innymi w zdolności osoby niewidomej 
do natychmiastowej interpretacji ruchów i  zachowań czworonoga, 
co w praktyce wyraźnie usprawnia ich współpracę i komunikację.

Sebastian: Jak się dużo pracuje z psem, to zaczyna się go czuć. 
To nie jest tak, że jest pies i jesteś ty, tylko jest jedność. Stano-
wicie integralną całość. Idziesz z nim i czujesz, kiedy on omija 
przeszkodę, kiedy jest zainteresowany innym psem. Nawet je-
żeli ten obcy pies jest daleko, to już czujesz, że coś się dzieje. 
Rozpoznajesz to po jego zachowaniu, po napięciu na szorkach. 
To wszystko się czuje, każdy skręt jego głowy, każde machnięcie 
ogona, chociaż on cię nie dotyka. To wszystko czujesz w szor-
kach. Wiesz, czy on macha ogonem na widok innego psa, czy na 
widok jakiegoś zagrożenia.

Regularna praktyka zwiększa również poszczególne umiejętności 
psa, który zaczyna przewidywać potrzeby i  intencje swego właści-
ciela, a także prowadzić go na pamięć po najczęściej przemierzanych 
trasach. Przejście w „tryb automatyczny” nie zwalnia osoby niewi-
domej z  obowiązku uważności i  kontrolowania sytuacji, zapewnia 
jej jednak większą swobodę psychiczną i ruchową, umożliwiając jed-
noczesne wykonywanie innych czynności, na przykład rozmawianie 
przez telefon czy palenie papierosa. Co warto dodać, w niektórych 
przypadkach inwencja i  efektywność psa zaskakuje nawet bardziej 
doświadczonych właścicieli:

Sebastian: Były różne sytuacje, w których Roll wykazał się sa-
modzielnością i  inteligencją. Szliśmy kiedyś do Sali Kongreso-
wej na spektakl. Wiedziałem, gdzie to jest, bo byłem tam wielo-
krotnie, jak jeszcze widziałem, ale wtedy pierwszy raz szedłem 
po niewidomemu. Tam trzeba przejść przez taką uliczkę, przez 
cały parking. Tam ciężko jest wejść, trzeba wszystko poomijać. 
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To jest wyższa szkoła jazdy. A Roll zorientował się, gdzie idzie-
my, bo widział, że tam stoją ludzie, przeszedł przez cały parking, 
ominął wszystkie przeszkody i podszedł pod same drzwi. On się 
rozgląda, analizuje, kalkuluje i domyśla się, gdzie idziemy. 

Zgodnie z powyższymi przykładami osiągnięcie odpowiedniej rela-
cji i zażyłości z psem przewodnikiem bezpośrednio przekłada się na 
sprawność i skuteczność osób niewidomych w zakresie samodziel-
nego poruszania się i  podróżowania. Równocześnie, jak wskazują 
poszczególni uczestnicy badań, regularna współpraca ze zwierzę-
ciem zmienia ich sposób doświadczania i postrzegania przestrze-
ni, odkrywa nieznane dotąd elementy i układy otoczenia, pozwala 
na nowo poznać własne miasto, w tym najbliższą i oswojoną okolicę.

Sandra: Pies pokazał mi miasto. Teraz to widzę. Zupełnie ina-
czej widzę miasto niż wtedy, kiedy nie miałam psa. To konkretne 
miasto, Wrocław. Więcej chodzę z psem, niż kiedyś chodziłam 
z białą laską, więc teraz wiem, że tu jest pełno jakichś łuków, za-
krętów, dziwnych przejść, skosów. Po przejściu muszę iść w lewo, 
a  zaraz potem w prawo, czego zupełnie nie rozumiem, bo dla 
mnie to jest to samo. Akryl pokazuje mi te wszystkie zawiłości. 

Tego rodzaju zmiana czy poszerzenie perspektywy wynika również 
z  różnicy między wskazówkami i  punktami orientacyjnymi, które 
wykorzystuje się podczas samodzielnego chodzenia z  białą laską, 
a sposobami budowania i przemierzania drogi z pomocą psa prze-
wodnika. W pierwszym przypadku uwaga osoby niewidomej kon-
centruje się na informacjach dostarczanych za pośrednictwem trzy-
manego w  dłoni narzędzia. Dotyczą one konkretnych przeszkód 
(znaków drogowych, latarni, śmietników, zaparkowanych samo-
chodów), wyznaczników kierunku drogi (trawników, ścian), a tak-
że większych obiektów lokalizowanych dzięki odbijającym się od 
nich stukom laski (budynków, murów, słupów ogłoszeniowych). 
W drugim przypadku to właśnie pies przewodnik omija większość 
napotkanych przeszkód oraz prowadzi w  wyznaczonym kierunku. 
W  konsekwencji jego właściciel koncentruje się przede wszystkim 
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na rozkładzie ulic, skrzyżowań i budynków, jak też sygnałach skła-
dających się na atmosferę otoczenia – dźwiękach, rozmowach, zapa-
chach, podłożu. Jak podsumowuje tę różnicę Rafał Charłampowicz 
(2014: 37):

Właściciele psów przewodników często nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak dużo różnych obiektów jest na ich drodze, dopóki nie przyjdzie im 
przejść tej samej trasy bez swojego psa. Pod tym względem praca prze-
wodnika jest dość niewdzięczna, bo im lepiej ominie jakąś przeszko-
dę, tym bardziej będzie to niezauważone. Pies oczywiście omija też 
ludzi – zarówno tych stojących i blokujących przejście, jak i  idących 
przed nami, jeśli akurat my idziemy szybciej. Każdy medal ma jednak 
dwie strony. Ponieważ pies omija przeszkody i prowadzi środkiem dro-
gi, właścicielowi psa może być trudniej zorientować się w przestrzeni. 
Idąc z laską, co chwila czegoś dotykamy i dzięki temu wiemy, gdzie je-
steśmy. Kiedy idziemy z psem jedyne, czego dotykamy, to grunt pod 
stopami.

Jak jednak dowodzą przykłady znanych mi właścicieli psów asystu-
jących, w praktyce tego rodzaju niewiedza jest traktowana nie tyle 
jako strata czy utrudnienie, ile raczej jako wybawienie od koniecz-
ności ciągłego wytężania uwagi, a także związanego z tym napięcia 
i  zmęczenia (por. Vaughan, Omvig 2005: 145; Garbat 2015: 344). 
Tym samym znacznie ważniejsze od szczegółowej wiedzy na temat 
mijanych obiektów okazuje się zwiększenie własnej niezależności, 
swobody i pewności siebie, które wynika bezpośrednio ze współpra-
cy z psem przewodnikiem.

Podsumowując zebrane wątki: utrzymanie i sprawne funkcjono-
wanie psa przewodnika wymaga wielu zasobów i umiejętności, za-
równo ze strony organizacji i trenerów prowadzących jego szkolenie, 
jak i osoby niewidomej, która – przeszedłszy skomplikowany pro-
ces rekrutacyjny – staje się jego wieloletnim posiadaczem. Poza od-
powiednimi środkami finansowymi czy mieszkaniowymi właściciel 
zwierzęcia powinien wykazywać się rozwiniętą cierpliwością, deter-
minacją, motywacją i orientacją przestrzenną oraz troską o zdrowie 
i codzienną aktywność czworonoga. Wysiłek włożony w ten proces 
przynosi z reguły różnorodne korzyści i radości – współpraca i życie 
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z psem przewodnikiem rozwija sprawność i aktywność w dziedzinie 
samodzielnej mobilności, uczy odpowiedzialności i empatii, przeła-
muje bariery w relacjach z innymi ludźmi.

3.3. Urządzenia i programy nawigacyjne

W  ostatnich kilkunastu latach nastąpił znaczny rozwój w  dziedzi-
nie urządzeń i technologii wspomagających (ang. assistive technolo-
gy), które mają na celu usamodzielnienie osób niewidomych w wie-
lu obszarach życia, takich jak edukacja, praca, rozrywka, utrzymanie 
domu czy wreszcie mobilność i  orientacja przestrzenna7 (por. Ki-
nash 2006; Hersh, Johnson 2008a). Dostępne rozwiązania moż-
na podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Pierwszą z  nich stano-
wią odrębne urządzenia specjalistyczne tworzone z myślą o osobach 
niewidomych, takie jak: notatniki brajlowskie, monitory brajlow-
skie, nawigacje GPS, odtwarzacze plików dźwiękowych, etykietow-
niki czy testery kolorów (por. Yi-Lin 2005: 115–117; Walter 2007: 
92–100). Drugą kategorię tworzą programy komputerowe i aplika-
cje mobilne, które umożliwiają bezwzrokową obsługę ogólnodostęp-
nych urządzeń, w  tym komputerów osobistych, telefonów komór-
kowych i smartfonów. Do najważniejszych z nich należą: programy 
odczytujące w  formie dźwiękowej zawartość ekranu danego urzą-
dzenia oraz zapewniające dostęp do jego funkcji i ustawień; aplika-
cje nawigacyjne; programy i aplikacje OCR, przetwarzające zdjęcia 
tekstów lub nieedytowalne pliki tekstowe na formę możliwą do od-
czytania za pomocą czytnika ekranu (por. Walter 2007: 101–107).

Ważne miejsce w tym zestawie zajmują urządzenia i programy, 
które mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych 
w obszarze mobilności i orientacji przestrzennej. Istniejące rozwią-
zania odnoszą się do dwóch podstawowych, „oczywistych” umie-
jętności człowieka, składających się na jego sprawność lokomocyjną 

7 Rozwiązania z zakresu technologii wspomagających są regularnie prezentowa-
ne w Polsce na łamach czasopisma „Tyfloświat” (www.tyfloswiat.pl), a także na 
antenie Tyfloradia i Tyflopodcastu (www.tyflopodcast.net/).
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i ruchową. Pierwszą z nich jest zdolność dostrzegania i omijania po-
bliskich przeszkód, dzięki której możliwe staje się swobodne poru-
szanie w przestrzeni oraz płynne pokonywanie krótszych odcinków 
drogi. Drugą natomiast jest umiejętność samodzielnego wyznacza-
nia i  przemierzania trasy do odległego punktu, a  także określa-
nia relacji między jego pozycją w przestrzeni a własnym położeniem  
(Engelen, Breede 2006: 105; Hersh, Johnson 2008b: 169–173).

Wśród urządzeń, które w założeniu wspierają osoby niewidome 
podczas poruszania się w najbliższej przestrzeni, najczęściej są wy-
mieniane: białe laski wyposażone w czujniki fal dźwiękowych odbi-
janych od pobliskich obiektów, informujące o zagrożeniu za pomocą 
wibracji lub dźwięku; działające na podobnej zasadzie sensory, które 
doczepia się do standardowej białej laski; urządzenia przetwarzają-
ce dane wizualne z kamery na odpowiednio uporządkowane wraże-
nia dotykowe, odczuwane przez użytkownika na skórze (przykłado-
wo na plecach) lub języku, mające wytworzyć w nim mentalny obraz 
otoczenia (Hersh, Johnson 2008b: 187–198; Hoyle, Waters 2008; 
Jansson 2008: 146–148; Dakopoulos, Bourbakis 2010).

Jak jednak dowodzą obserwacje zebrane podczas badań, żaden 
z ich uczestników – a nawet żadna z poznanych przeze mnie osób 
niewidomych – nie korzysta na co dzień z podobnych udogodnień, 
postrzegając je raczej w kategorii efektownych, lecz zbędnych ga-
dżetów niż realnego wsparcia podczas samodzielnego poruszania 
się poza domem. Tym samym funkcjonują one raczej jako cieka-
wostki na konferencjach i targach tyflologicznych, możliwe do obej-
rzenia i przetestowania na miejscu, zachwalane przez producentów 
i  sprzedawców, jednak rzadko spełniające nadzieje potencjalnych 
użytkowników (por. Kotowski 1994: 93–94).

Wojciech: Miałem okazję przejść się z  taką laską. W  prakty-
ce ona nie wyczuwa dziur ani tego, co jest na wysokości twa-
rzy, więc w sumie poza dużo wyższą ceną niewiele różni się od 
zwykłej laski. Ale chłopaki, którzy to wymyślili, już dostali jakąś 
nagrodę, mimo że jeszcze żaden niewidomy nie sprawdził tego 
w prawdziwym życiu. Biznes się kręci.
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Patryk: Laski z wykrywaniem przeszkód to moim zdaniem jest 
rzecz kompletnie bez sensu, bo to tylko przeszkadza, a nie po-
maga podczas chodzenia. Przeszkody, które ma się nimi wyczuć, 
i tak wyczuje się zwykłą białą laską albo słuchem. Próbowałem 
z tym chodzić. Ja lubię poruszać się szybko i sprawnie, a te wi-
bracje na lasce mi w tym przeszkadzały. Nie dość, że człowiek 
musi się skupiać na całym otoczeniu i na tym, co wyczuje laską, 
to jeszcze dochodzą mu jakieś dodatkowe wibracje, które komu-
nikują o przedmiotach, o których wcale nie musi wiedzieć, bo 
nie jest to mu do niczego potrzebne.

Zgodnie z powyższymi wypowiedziami podstawowe funkcje oma-
wianych urządzeń nie rozwijają poznawczego potencjału osób nie-
widomych, lecz jedynie powielają zdolności, które można osiągnąć 
dzięki wykorzystaniu pozostałych zmysłów oraz znacznie prost-
szych narzędzi. Oprócz tego – jak zakładam za Edwinem Vaugha-
nem i Jamesem Omvigiem (2005: 152–153) – niepowodzenie wie-
lu podobnych rozwiązań może wynikać z  błędnego przekonania 
ich pomysłodawców, według którego technologie wspomagające 
powinny zastępować osobom niewidomym utracony zmysł wzro-
ku. Rezultatem tego poglądu jest wyraźne pragnienie, aby bodźce 
przekazywane przez dane urządzenie imitowały w swej formie i tre-
ści doświadczenia wizualne. Przykładem podobnych pomysłów są 
mapy otoczenia lub obrazy obiektów przekazywane w formie impul-
sów dotykowych lub elektrycznych na skórze użytkownika bądź też 
przedstawiane w  postaci odpowiednio rozmieszczonych i  natężo-
nych dźwięków w  słuchawkach (por. Hersh, Johnson 2008b: 197–
198; Jansson 2008: 143–148). Co charakterystyczne, znaczna część 
wymienionych technologii wymaga nauki złożonego lub mało intu-
icyjnego systemu sygnałów taktylnych czy dźwiękowych, które wy-
raźnie różnią się od codziennych doświadczeń i przyzwyczajeń ich 
potencjalnych odbiorców (por. Borecka 2006b: 111).

Na drugą grupę omawianych rozwiązań składają się urządze-
nia i  programy pomagające osobom niewidomym orientować się 
w  większej przestrzeni (na przykład dzielnicy czy mieście), okre-
ślać swoje aktualne położenie względem innych punktów, wyzna-
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czać trasy do konkretnych, w tym również nieznanych miejsc. Ich 
podstawę stanowi system nawigacji satelitarnej GPS, którego działa-
nie – w największym skrócie – opiera się na pomiarze czasu dotarcia 
sygnału radiowego z satelitów do konkretnego odbiornika. W oma-
wianym przypadku odbiornikami GPS są zarówno specjalistycz-
ne produkty zaprojektowane z myślą o osobach niewidomych, jak 
i ogólnodostępne urządzenia elektroniczne – w tym przede wszyst-
kim telefony komórkowe czy smartfony – wyposażone w odpowied-
nią aplikację nawigacyjną dostosowaną do potrzeb tej grupy użyt-
kowników8 (na przykład LoadStone GPS, Seeing Assistant Move, 
DotWalker PRO) (por. Engelen, Breede 2006; Ball 2008: 312–315; 
May, LaPierre 2008; Pietrowiak 2016).

W odróżnieniu od standardowych zestawów nawigacyjnych sto-
sowanych przez ludzi widzących urządzenia i  programy dla osób 
niewidomych nie wyświetlają mapy wybranego terenu wraz z aktual- 
nym położeniem użytkownika. Działanie większości z nich opiera 
się na informacjach tekstowych dotyczących różnego rodzaju punk-
tów, które zostały przyporządkowane do poszczególnych baz i ka-
tegorii, takich jak adresy, skrzyżowania, przystanki, a  także inne 
użyteczne miejsca w przestrzeni publicznej, na przykład sklepy, re-
stauracje i urzędy. Do podstawowych funkcji omawianych progra-
mów należy podawanie lokalizacji i  nawigowanie osoby niewi-
domej do wybranego punktu za pomocą wskazówek głosowych, 
które informują na bieżąco o kierunku i przebiegu drogi oraz odleg- 
łości do celu. W zależności od ustawień użytkownik może być pro-
wadzony po konkretnej trasie („zakręt po zakręcie”) bądź też otrzy-
mywać cykliczne powiadomienia o aktualnej odległości i kierunku 
do wybranego miejsca („prowadzenie na azymut”).

8 Dane na temat tego rodzaju rozwiązań zebrałem w 2015 roku podczas projek-
tu badawczego „Użyteczność nowych technologii w życiu osób niewidomych – 
możliwości, potrzeby, ograniczenia”, który prowadziłem w  ramach programu 
„Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, re-
alizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Patryk: Jeśli idę gdzieś samemu, to cały czas używam nawiga-
cji. To jest bardzo proste. Wciskam sobie jeden klawisz i wiem, 
jaki jest najbliższy punkt z bazy, na przykład bazy przystanków. 
Potem wciskam jeden klawisz, żeby wiedzieć, w  którą stronę 
mam iść, żeby do niego dojść. A jak jadę tramwajem, to nacis- 
kam i wiem, do jakiego przystanku dojeżdżam. To jest napraw-
dę bardzo przydatne.

Równie istotną funkcją jest możliwość „rozejrzenia się” po okoli-
cy, to znaczy przejrzenia listy wszystkich lub wybranych punktów, 
które znajdują się w  promieniu określonej odległości od danej lo-
kalizacji, a  także ustalenia ich położenia względem użytkownika. 
Jak dowodzą wypowiedzi poszczególnych rozmówców, rozwiązanie 
to może znacznie rozwinąć orientację i wyobraźnię osób niewido-
mych. Równocześnie otwiera to przed nimi nową perspektywę po-
strzegania otoczenia, która uwzględnia nie tylko najbardziej przy-
datne punkty orientacyjne, ale też całe bogactwo miejsc i układów 
przestrzennych, o  ile zostały one uwzględnione w  dostępnych ba-
zach danych.

Przemysław: Nie mam dobrej orientacji przestrzennej. Nie wy-
obrażam sobie mapy jakiegoś terenu. Dla mnie to jest porusza-
nie się od punktu do punktu. To, co jest w zasięgu laski, jest dla 
mnie ważne, reszta to abstrakcja. Nawigacja zmieniła moje po-
strzeganie miasta, bo dzięki tym punktom mogłem się dowie-
dzieć, co jest wokół mnie, przede mną, za mną, po lewej, po pra-
wej. Nie o wszystkim wiedziałem nawet w dobrze znanej okolicy. 
Dla mnie minięcie jakiegoś sklepu oznacza podejście do niego 
albo walnięcie w jego drzwi, a nie po prostu przejście obok. Je-
żeli sklep jest w  zasięgu wzroku, a  ja nie czuję żadnego zapa-
chu czy innej informacji z nim związanej, to dla mnie on jest 
daleko. A nawigacja zapewnia mnie, że tam faktycznie jest ja-
kiś sklep. Gdybym kiedyś potrzebował do niego wejść, to mniej 
więcej wiem, gdzie go szukać.
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Przydatność wymienionych funkcji oraz ich zgodność z potrze-
bami użytkowników sprawiają, że odpowiednio dostosowane pro-
gramy nawigacyjne – w  przeciwieństwie do wibrujących białych 
lasek czy innych detektorów przeszkód – coraz częściej stają się pod-
stawowym narzędziem osób niewidomych, zwiększając ich zarad-
ność i  poczucie komfortu podczas samodzielnego poruszania się 
w przestrzeni miasta. 

Jednocześnie omawiane rozwiązania nawigacyjne mają również 
wyraźne ograniczenia, które uwidoczniły się w  trakcie prowadzo-
nych rozmów i obserwacji. Po pierwsze, choć wielu rozmówców dys-
ponuje szczegółową wiedzą na ich temat, nie wszyscy z nich potrafią 
lub chcą wykorzystać ją w  praktyce. W  kilku przypadkach okaza-
ło się, że posiadacze odpowiednich urządzeń i aplikacji nie używają 
ich na co dzień, ponieważ – jak tłumaczą – bardzo rzadko poruszają 
się samodzielnie, z reguły korzystają z pomocy rodziny, znajomych 
czy wolontariuszy, zaś w razie konieczności uczą się na pamięć krót-
szych tras, na których nie ma potrzeby posiłkować się technologia-
mi wspierającymi.

Po drugie, podczas badań nie spotkałem się z sytuacją, w któ-
rej funkcjonalność aplikacji nawigacyjnych zachęciła mniej mobil-
ną osobę niewidomą do samodzielnego wychodzenia z  domu czy 
eksplorowania nieznanych okolic. Z  reguły omawiane rozwiązania 
są stosowane przez osoby, które prowadzą bardziej aktywny tryb ży-
cia, pracują lub uczą się poza domem, a  także sprawnie poruszają 
się przy pomocy białej laski czy psa asystującego. Co jednak istotne, 
tego rodzaju narzędzia mogą zwiększyć poczucie kontroli i spraw-
czości również podczas podróży w  towarzystwie widzącego prze-
wodnika. 

Jakub: Jak już z kimś gdzieś idę, to i tak mam w uchu jedną słu-
chawkę, żeby słyszeć komunikaty o mijanych punktach. Dzięki 
temu mogę się sam zorientować, że w okolicy jest taka czy inna 
restauracja. I mogę powiedzieć: „Słuchaj, tu w pobliżu jest coś 
takiego, może tam pójdziemy”. Ale są też takie sytuacje, kiedy 
prościej i szybciej jest zapytać o coś osobę widzącą, niż samemu 
próbować zrobić to telefonem.
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Po trzecie, mimo niewątpliwej przydatności programy nawiga-
cyjne bywają zawodne w działaniu – niekiedy blokują się, wybiera-
ją trudne do przejścia trasy, podają błędne wskazówki nawigacyjne 
i lokalizacyjne, gubią zasięg sygnału GPS (por. May, LaPierre 2008: 
284). W związku z  tym nie zapewniają one zupełnej niezależności 
w  dziedzinie orientacji przestrzennej, a  tym samym nie zwalnia-
ją z konieczności stosowania innych umiejętności i środków zarad-
czych, w tym proszenia widzących przechodniów o pomoc, podpo-
wiedź czy podprowadzenie do danego miejsca.

Konkludując, technologie dla osób niewidomych mające na celu 
zwiększenie ich sprawności w  dziedzinie samodzielnej mobilności 
i orientacji można podzielić na dwie grupy, w zależności od ich rze-
czywistej przydatności w codziennym życiu. Do pierwszej z nich na-
leżą „rewolucyjne” i  „innowacyjne” urządzenia, które w większym 
stopniu wywołują zaciekawienie mediów i przypadkowych „widzą-
cych”, w mniejszym zaś budzą entuzjazm potencjalnych odbiorców, 
traktujących je raczej jako zbędne, skomplikowane i kosztowne ga-
dżety. W  drugiej grupie znajdują się skromniejsze i  znacznie tań-
sze rozwiązania nawigacyjne, w tym aplikacje mobilne, które – przy 
odpowiedniej wprawie i  zdolnościach technicznych użytkowni-
ków – okazują się niezwykle przydatnymi narzędziami, otwierający-
mi nowe możliwości postrzegania i eksplorowania przestrzeni. Jak 
jednak wynika z zebranych materiałów, upowszechnienie tych urzą-
dzeń i programów wymaga systemowych szkoleń i kursów, bez któ-
rych jedynie bardziej biegłe w technologii oraz już usamodzielnio-
ne osoby niewidome będą w pełni wykorzystywać ich potencjał, zaś 
pozostali członkowie tej grupy ograniczą się jedynie do teoretycznej 
wiedzy na temat ich przydatności.

3.4. Dostępność i dostosowanie przestrzeni

Oprócz wymienionych narzędzi i środków pomocy istnieją również 
bardziej systemowe rozwiązania, które w założeniu służą zwiększe-
niu samodzielności i  sprawności osób niewidomych w  dziedzinie 
mobilności i orientacji przestrzennej. Chodzi mianowicie o odpo-
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wiednie modyfikacje w zakresie architektury, transportu i komuni-
kacji, które mają na celu dostosowanie ogólnodostępnych miejsc, 
urządzeń czy usług do potrzeb i zdolności osób niepełnosprawnych – 
w tym niewidomych – zaś ostatecznie umożliwienie im „normalne-
go” i swobodnego funkcjonowania w ogólnie pojętej przestrzeni pu-
blicznej (por. Garbat 2015: 665–711; Guffey 2018).

U podstaw tych działań leży omawiane wcześniej założenie, we-
dług którego zasadniczą przyczyną niepełnosprawności są nie tyle 
określone warunki fizyczne poszczególnych jednostek, ile konkret-
ne bariery środowiskowe i społeczne, ograniczające i utrudniają-
ce ich codzienne życie (por. Barnes, Mercer 2006: 38; Goodley 2011: 
10–14). Zgodnie z  tym poglądem jednym z  obowiązków „pełno-
sprawnego” społeczeństwa – w  tym przede wszystkim odpowied-
nich instytucji państwowych – jest likwidacja niesprawiedliwych 
i dyskryminujących elementów przestrzeni, które obniżają poziom 
integracji, aktywności i sprawczości osób niepełnosprawnych (por. 
Głodkowska 2005: 110).

Wśród popularnych sposobów udostępniania przestrzeni pu-
blicznej osobom niewidomym znajdują się: tabliczki informacyj-
ne w alfabecie Braille’a; oznaczenia fakturowe na podłożu (specjal-
ne żłobienia i  wypustki wyznaczające trasę do danego punktu lub 
ostrzegające o  przejściu dla pieszych czy schodach); sygnalizacje 
dźwiękowe na przejściach dla pieszych; mapy i makiety dotykowe; 
systemy informacji dźwiękowej w środkach komunikacji publicznej; 
udźwiękowione windy (Howell, Ionides 2006; Wysocki 2010: 89–
167).

Zdaniem większości uczestników badań do najbardziej przydat-
nych adaptacji przestrzeni, które znacznie ułatwiają im codzienne 
życie, a  także zwiększają poczucie niezależności i  bezpieczeństwa, 
należą komunikaty dźwiękowe emitowane w  publicznych środ-
kach transportu, informujące o numerze danej linii, kierunku trasy, 
najbliższych i bieżących przystankach.

Emilia: Przypominam sobie, że wzrok jest taki ważny, jak jadę 
autobusem i nie ma w nim gadacza. Pytam się ludzi, skąd oni 
wiedzą, że to jest akurat Czarnowiejska. Odpowiadają zwykle, 
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że widzą albo że jest napisane. I wtedy sobie myślę, że faktycz-
nie jest napisane na przystanku. Te gadacze są dla mnie takimi 
napisami, dzięki którym nie muszę liczyć przystanków ani py-
tać ludzi.

Jak jednak wynika z  zebranych wypowiedzi i  obserwacji, podob-
ne modyfikacje mogą rodzić wyraźne konflikty i nieporozumienia, 
szczególnie w  pierwszym okresie swego funkcjonowania. W  tym 
wypadku zasadniczym problemem okazuje się nie tyle brak auto-
busów i tramwajów wyposażonych w system informacji dźwięko-
wej – tych bowiem jest coraz więcej w poszczególnych miastach Pol-
ski – ile raczej nieodpowiednie ustawienia zapowiedzi, które bywają 
ledwo słyszalne w zgiełku innych dźwięków, ściszane lub wyłączane 
przez zmęczonych nimi kierowców i motorniczych.

Katarzyna: Ten system kosztował bardzo dużo pieniędzy. Więk-
szość nowych pojazdów posiada gadacze. Więc dlaczego oni to 
wyłączają albo ściszają? Nawet jak akurat nie jedzie żaden nie-
widomy, to przecież inni też z tego korzystają, na przykład ludzie 
starsi, którzy już niedowidzą. Albo turyści, którzy nie znają mia-
sta. Komu to przeszkadza? Czasami muszę koncentrować się na 
tym, jak długo trwa dźwięk gadacza, żeby wiedzieć, jaki to przy-
stanek. To jest moja technika. Na przykład wiem, że to Magno-
lia, a nie Kwiska, bo jest więcej sylab.

Patryk: Gadacze są specjalnie ściszane, a  czasem nawet wyłą-
czane, bo przeszkadzają kierowcom. Poważnie. Słaliśmy pisma 
i skargi do MPK, ale to jest walka z wiatrakami. A przecież to 
urządzenie właśnie do tego służy, żeby można było bez proble-
mu usłyszeć komunikat. Wiele osób ze szkoły do nich pisało, po-
wołując się na jakieś tam paragrafy, ale zazwyczaj nie było żad-
nego odzewu i nic się nie zmieniało.

Równie przydatnym rozwiązaniem jest sygnalizacja dźwiękowa 
przy przejściach dla pieszych, informująca o zakazie lub możliwo-
ści przekroczenia drogi oraz o  konieczności przyspieszenia kroku 
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podczas migania światła zielonego. Choć podobne ułatwienia wyda-
ją się intuicyjne, niedrogie i łatwe w realizacji, w praktyce ich liczba, 
rozmieszczenie i działanie nie zawsze spełniają oczekiwania niewi-
dzących użytkowników, na co wskazuje Sandra Tworkowska (Pie-
trowiak, Tworkowska, Zdobylak 2013: 56–57):

 
Muszę przyznać, że wprowadza mnie w irytację nieujednolicony sys-
tem dźwiękowy przy przejściach dla pieszych. Jedne światła gada-
ją, inne piszczą, jeszcze inne klekoczą. Nie wiem więc, jakiego dźwię-
ku mam ewentualnie nasłuchiwać, gdy znajduję się w nowym miejscu. 
Z  równowagi wyprowadza mnie także brak sygnalizacji dźwiękowej 
w miejscach ważnych strategicznie, w centrum miasta. Nie wiem, czym 
kierują się urzędnicy przy wyborze lokalizacji tych urządzeń. Być może 
w pewnej mierze losowość ta wynika z zasady, że to ludzie niewidomi 
proszą o taką specjalną dogodność w określonym przez siebie miejscu. 
Sama raz wystosowałam taką prośbę, ze skutkiem prawie natychmia-
stowym. Szkoda tylko, że musiałam specjalnie o to prosić, mimo iż było 
to przejście w centrum miasta.

Problem braku standaryzacji dotyczy też innych dostosowań, któ-
re w  założeniu mają pomóc osobom niewidomym w  odnajdywa-
niu i poruszaniu się w większych obiektach użyteczności publicznej, 
w rzeczywistości zaś wywołują wiele kontrowersji i krytyki ze stro-
ny użytkowników. Odnosi się to przede wszystkim do rozbudowa-
nych systemów informacyjnych i nawigacyjnych, które składają się 
ze specjalnych ścieżek, z punktów orientacyjnych i znaków ostrze-
gawczych wyczuwanych za pomocą białej laski i dotyku. Podobne 
rozwiązania znajdują się między innymi na dworcach kolejowych 
w  większych miastach Polski i  poszczególnych stacjach warszaw-
skiego metra. Choć projektanci i wykonawcy tych ułatwień konsul-
tują się z wybranymi organizacjami działającymi na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, brak jednoznacznych wytycznych w tym zakresie 
prowadzi do wyraźnych różnic między poszczególnymi realizacja-
mi. W konsekwencji znajomość schematu oznaczeń, który zastoso-
wano na konkretnym dworcu, nie zwiększa sprawności i rozeznania 
osób niewidomych w innych tego typu miejscach.



405ROZDZIAŁ 3 .  MOBILNOŚĆ I  ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Idąc tym tropem, warto wymienić również przykłady adapta-
cji przestrzeni, które w praktyce okazują się pozorne, bezużyteczne, 
irytujące czy nawet zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu osób nie-
widomych i innych przechodniów. Do najbardziej ewidentnych błę-
dów i nieporozumień w tym zakresie należą: metalowe listwy wyzna-
czające ścieżki dla osób niewidomych, które stają się niebezpiecznie 
śliskie podczas deszczowych czy mroźnych dni9; ścieżki kończące się 
w przypadkowych miejscach lub biegnące bardzo blisko przeszkód 
(na przykład tablic, słupów czy ławek); napisy w alfabecie Braille’a 
zapisane zbyt dużą czcionką; czułe domofony dotykowe posiadają-
ce oznaczenia w alfabecie Braille’a, których nie sposób odczytać bez 
jednoczesnego wybrania danej cyfry czy funkcji (por. Kleege 2006: 
212–213; Pietrowiak, Tworkowska, Zdobylak 2013: 49, 56).

Powyższe uwagi i  obserwacje skłaniają do kilku krytycznych 
wniosków na temat idei dostępności przestrzeni, a dokładnie sposo-
bów jej realizacji, które nierzadko mijają się z rzeczywistymi potrze-
bami i praktykami docelowych użytkowników. 

Po pierwsze, wiele z istniejących rozwiązań zdaje się służyć wy-
łącznie wypełnieniu obowiązujących przepisów lub stworzeniu wi-
zerunku przyjaznego, sprawiedliwego społeczeństwa, nie zaś fak-
tycznemu wsparciu osób niewidomych. Przykładem są tabliczki 
w  alfabecie Braille’a  zamieszczane na wszystkich drzwiach w  kon-
kretnych obiektach użyteczności publicznej – w tym urzędach czy 
uczelniach wyższych – w których poznane przeze mnie osoby nie-
widome z reguły decydują się prosić o pomoc przewodnika lub ko-
goś z obsługi, zamiast szukać po omacku właściwego pomieszczenia.

Po drugie, mnogość specjalnych udogodnień może prowadzić 
do ogólnego przeświadczenia, zgodnie z  którym osoby niewido-
me nie potrafią samodzielnie odnajdywać i  przemieszczać się bez 

9 Jak donosi portal internetowy Transport Publiczny, „w 2017 roku Metro War-
szawskie miało co najmniej 54 zgłoszenia o upadkach na śliskich liniach prowa-
dzących. Spora część z nich kończyła się tragicznie – złamaniami czy wybitymi 
zębami”. Adres: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/54-upadki-na-
-listwach-w-metrze-dla-ztmu-wazniejsze-atesty-niz-bezpieczenstwo-57199.
html (data publikacji: 20.12.2017).
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ich pomocy w przestrzeni publicznej. Jak pisze na ten temat Richard 
Mettler (1998: 86–87):

Ironia polega na tym, że strategie adaptacji środowiska, mające na celu 
społeczną integrację osób niewidomych, w rzeczywistości będą dzia-
łać jako bariery na drodze do jej osiągnięcia. Modyfikacje otoczenia, 
dokonywane w imię niezależności i integracji osób niewidomych, ne-
gatywnie pogłębiają ich zależność i  izolację, akcentując i podtrzymu-
jąc przekonanie o ich naturalnej niekom petencji i niesprawności. Nie-
uniknioną społeczną konsekwencją takiego założenia jest zmniejszenie 
szans ich uczestnictwa oraz powodzenia w większości ważnych dzie-
dzin ludzkiego działania.

Po trzecie, uczestnicy badań, którzy poruszają się samodzielnie przy 
pomocy białej laski lub psa asystującego, w praktyce nie potrzebu-
ją wielu specjalnych modyfikacji i dostosowań przestrzeni publicz-
nej. Mówiąc inaczej, osiągnięcie optymalnej sprawności w zakresie 
mobilności i orientacji pozwala im z powodzeniem wykorzystywać 
ogólnodostępne elementy i „podpowiedzi” otoczenia, dzięki którym 
rozpoznają i omijają pobliskie przeszkody czy wyznaczają trasę do 
wybranego celu (por. Vaughan, Omvig 2005: 150). Analogicznie, 
osoby niemające tych umiejętności z  reguły poruszają się w  towa-
rzystwie widzącego asystenta czy przewodnika, a zatem nie korzy-
stają bezpośrednio z opisywanych ułatwień.

Po czwarte, w niektórych przypadkach trudno pogodzić potrze-
by różnych grup osób niepełnosprawnych, co w praktyce uniemożli-
wia stworzenie uniwersalnej i przyjaznej dla wszystkich przestrzeni 
publicznej. Przykładem jest konflikt interesów między osobami po-
ruszającymi się na wózkach inwalidzkich, które postulują likwida-
cję wysokich krawężników przy przejściach dla pieszych, a osobami 
niewidomymi, dla których wyraźne krawężniki są przydatnym ele-
mentem otoczenia, wyczuwanym za pomocą białej laski lub zazna-
czanym przez psa przewodnika (por. Mettler 1998: 81–85; Rudnic-
ki 2014: 54). 

Zgodnie z przytoczonymi przykładami idea dostosowania prze-
strzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych – wyrastająca ze 
społecznego modelu niepełnosprawności – w  praktyce tylko czę-
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ściowo przynosi oczekiwane rezultaty. Wynika to przede wszyst-
kim z  braku powszechnie przyjętych standardów adaptacyjnych – 
na przykład ujednoliconych oznaczeń nawigacyjnych czy sygnałów 
dźwiękowych – a  także niewiedzy na temat konkretnych umiejęt-
ności i problemów docelowych użytkowników. Jak dowodzą oceny 
i opinie uczestników badań, aby faktycznie podnieść poziom nieza-
leżności i jakości życia osób niewidomych, wystarczy upowszechnić 
kilka istniejących już rozwiązań – w tym przede wszystkim sygnali-
zację dźwiękową na przejściach dla pieszych oraz zapowiedzi dźwię-
kowe w pojazdach komunikacji publicznej – oraz zadbać o ich unifi-
kację i poprawne funkcjonowanie.

3.5. Pomoc widzących przewodników

Choć wymienione wyżej umiejętności, narzędzia i adaptacje zwięk-
szają zakres sprawczości osób niewidomych, nie zapewniają im jed-
nak zupełnej niezależności i samodzielności w dziedzinie mobilności 
czy orientacji przestrzennej. W związku z tym uczestnicy prezento-
wanych badań korzystają również ze wsparcia widzących przewod-
ników – członków rodziny, znajomych, wolontariuszy, przypadko-
wych przechodniów – którzy pomagają im odnaleźć się w nieznanej 
okolicy, przebyć dłuższą lub niebezpieczną trasę, przejść przez ru-
chliwe skrzyżowanie (por. Vaughan, Omvig 2005: 141). Forma i czę-
stotliwość tego rodzaju pomocy zależą od wielu czynników – po-
ziomu sprawności i  zaradności danej osoby; jej życiowej strategii 
i stosunku do własnych ograniczeń fizycznych; konkretnej sytuacji 
i potrzeby, a także stopnia jej skomplikowania; rodzaju relacji z prze-
wodnikiem; postawy i intencji pomagających (por. Kotowski 1994: 
102–104; Majewski 1996: 32).

Dla części osób niewidomych – w tym trojga uczestników badań – 
korzystanie z tego rodzaju pomocy zależy nie tyle od ich dobrowol-
nego wyboru czy charakteru danej sytuacji, ile raczej stanowi życio-
wą konieczność i jedyną możliwość wyjścia z domu. W niektórych 
przypadkach wynika to z  ich dodatkowych ograniczeń fizycznych 
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czy intelektualnych, w innych – z wieloletnich zaniedbań treningu 
w dziedzinie orientacji przestrzennej.

Elżbieta: Ciężko jest mi zapamiętać trasę i gdziekolwiek trafić. 
Miałam nawet ponad pięćdziesiąt godzin orientacji w przestrze-
ni i chodzenia z laską. No i udawało mi się zachodzić do sklepu 
na naszym osiedlu, ale nie umiałam wrócić do domu. Pomyliłam 
drogę i koniec. A potem już się bałam wychodzić. Po prostu jest 
ciężko trafić. Nawet jak jestem u siostry w domku jednorodzin-
nym, to ciężko mi się jest po nim poruszać.

Wiktor: Brakuje nam wolontariuszy. I  to jest właśnie ten pro-
blem i ból, bo zajęcia są bardzo fajne [zajęcia dla osób niepeł-
nosprawnych w rodzaju Warsztatów Terapii Zajęciowej – K. P.], 
ale jak nie masz dowozu, nie masz jak dojechać i wrócić, to jak 
pójdziesz? Ja mam jednego rodzica, który pracuje, jest zmęczo-
ny. Mama odeszła. I niestety rodzina nie może mi pomóc, bo też 
ma swoje sprawy.

Wspólne przemieszczanie się osób niewidomych z rodzicami, mał-
żonkami czy innymi członkami rodziny może stanowić natural-
ny i nieinwazyjny element ich relacji, związany z realizacją okreś-
lonych celów i  codziennych czynności (takich jak zakupy, wizyty 
u znajomych, udział w wydarzeniach kulturalnych, wakacje), chęcią 
wspólnego spędzania czasu czy też pragnieniem wsparcia najbliż-
szych. Co istotne, w przypadku wieloletniej praktyki wspólne prze-
mieszczanie się z osobą niewidzącą nie różni się zasadniczo od „nor-
malnego” spaceru – nie wymaga od przewodnika ciągłego wytężania 
uwagi, nie zaburza przebiegu werbalnej komunikacji (por. Kwapisz, 
Kwapisz 1990: 33; Hull 2001: 92).

Aleksandra: Jestem przyzwyczajona od dziecka, że jak się zwal-
nia, to znaczy, że jest krawężnik. To już taki nawyk. Z  moimi 
rodzicami czy znajomymi mam to już tak wyrobione, że mogę 
iść nawet pół godziny bez żadnej informacji na temat krawężni-
ka czy schodów. Dopiero jak zaczyna się jakaś trudna droga do 
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przejścia, jakiś slalom, to wtedy trzeba się już odezwać. Ale ogól-
nie tych komunikatów nie jest aż tak dużo.

Jak jednak wynika z zebranych opowieści i obserwacji, tego rodza-
ju pomoc może w łatwy sposób zmienić się w niechciany dla obu 
stron obowiązek, wywołujący konflikty i nieporozumienia, rodzą-
cy poczucie zależności czy nawet uzależnienia. Z jednej strony może 
to wynikać z braku dokładnych ustaleń odnośnie do formy i zakre-
su wsparcia; z drugiej zaś – z postawy poszczególnych rodziców, któ-
rzy negują i hamują samodzielność swych dorosłych dzieci, biorąc 
na siebie obowiązek stałej opieki nad nimi, a także całkowitą odpo-
wiedzialność za ich bezpieczeństwo (por. Deshen 1992: 38; Walthes 
2007: 92).

Jarosław: Jak jeździłem na studia zaoczne do innego miasta, to 
rodzice zawsze zawozili mnie na dworzec. Przy okazji było wiel-
kie zdenerwowanie, że ojciec nie ma czasu, a musi ze mną je-
chać. A jak mu tłumaczyłem, że mogę sam jechać, to się upierał, 
że mnie zawiezie. Sam sobie to narzucał, ale był zdenerwowa-
ny na mnie.

Malwina: Pojechałam kiedyś z kuzynem i jego dziewczyną nad 
morze. Oni wtedy byli początkującą parą, więc może to nie była 
do końca przemyślana decyzja. Na miejscu okazało się, że oni 
chcą spędzać więcej czasu ze sobą. Ja chciałam częściej chodzić na 
plażę, a oni woleli odpoczywać w pensjonacie. Potem nawet do-
szło do takiej rozmowy z tą dziewczyną, podczas której doznałam 
uczucia przykrości. Bo ona powiedziała, że jak jeździ na kolo-
nie jako wychowawca, to jest co innego, bo oni jej płacą za spę-
dzanie czasu z tymi dziećmi. A tutaj nikt jej za to nie płaci. Po-
czułam się wtedy strasznie i pożałowałam tego całego wyjazdu.

Artur: Ostatnio moja mama uparła się, żeby jechać ze mną na 
koncert do filharmonii. Miałem już wszystko sprawdzone, zna-
łem trasę, zadzwoniłem do obsługi, żeby nie byli zaskoczeni 
i podprowadzili mnie do mojego miejsca. Ale i tak pojechała ze 
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mną. I w taksówce powiedziała coś, co mnie totalnie wkurwiło: 
„Wie pan, on nie może zbyt często wychodzić samemu, bo jest 
w  innej sytuacji”. Zepsuła mi tym cały wieczór. Nie chcę, żeby 
wszędzie ze mną chodziła. To jest dobra kobieta, ale ona żyje 
moim życiem. Nie daje mi wolności. Wiem, że jest w  tym też 
moja wina, bo przyzwyczaiłem się do tego, że ona dużo rzeczy 
robi za mnie. Ale już tak nie chcę i jej to powtarzam. Powiedzia-
łem jej nawet, że jak to tak dłużej potrwa, to we mnie się wszyst-
ko zbierze i wybuchnie. I wtedy będę potrzebować psychologa.

Z  tej przyczyny część rozmówców preferuje korzystanie z bardziej 
formalnych i bezpiecznych emocjonalnie środków wsparcia, w tym 
między innymi z  usług asystentów osób niepełnosprawnych fi-
nansowanych ze środków publicznych. Tego typu rozwiązanie – 
oparte na obopólnej korzyści – pozwala zazwyczaj na zachowanie 
odpowiedniego i uprzejmego dystansu oraz sprawną realizację wy-
znaczonych zadań, bez poczucia zobowiązania czy zależności.

Maria: Asystent zaprowadza mnie na szkolenie i  na warsztaty 
taneczne. Raz była taka sytuacja, że pojechałam z nim do urzędu 
i razem wypełniliśmy jakiś wniosek. Ja się naprawdę z nim doga-
duję. To nie jest mój kumpel, z którym piję piwo i gadam o róż-
nych rzeczach jak z tobą. Ale to nie jest też relacja formalna. On 
mi opowiada o tym, co u niego w pracy. Pyta się mnie o różne 
rzeczy. Także to nie jest taka typowa relacja instrumentalna. On 
bierze za to pieniądze. Jak mnie zaprowadza na lekcję, to czeka 
sobie godzinę i zawozi mnie z powrotem. On nie ma krzywdy, 
bo ja mu wtedy liczę dwie godziny czy trzy, które ze mną spędza. 
Cieszę się, że oni mają za to płacone.

Czytelność zasad współpracy oraz gwarantowane wynagrodzenie 
dla asystenta sprawiają, że poszczególni uczestnicy badań chętnie 
korzystają z tego typu możliwości, dostrzegając w niej szansę na usa-
modzielnienie się osób niepełnosprawnych, w  tym przede wszyst-
kim uniezależnienie się od pomocy rodziny.
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Patrycja: Naprawdę jest duża potrzeba przewodników dla osób 
niewidomych. Takich z  urzędu czy jakiegoś stałego projektu. 
Nawet dzisiaj skorzystaliśmy z takiej pomocy, bo musieliśmy je-
chać do trzech urzędów. Przecież nie będziemy się uczyć specjal-
nie nowych tras, które są nam potrzebne raz na kilka lat. A póź-
niej i tak musielibyśmy prosić o pomoc w samym urzędzie. Więc 
lepiej zamówić przewodnika i mieć spokój.

Marta: Ja często mówię do mamy: Ty ze mną tam nie pójdziesz, 
ja sobie zadzwonię po asystę i będę niezależna. Pójdę z kimś, ale 
w pewnym sensie pójdę sama, bo nie muszę ciągnąć ze sobą ro-
dziców. Z wiekiem mam coraz mocniejszą potrzebę odcięcia się 
od rodziny. Nie dlatego, że ich nie chcę, że się rodziny wyrze-
kam. Zupełnie nie to. Ale nie chcę się od nich uzależniać.

Co istotne, zdaniem części rozmówców usługi asystenckie finanso-
wane lub współfinansowane ze środków publicznych mają praktycz-
ną przewagę nad pomocą wolontariuszy, która – zgodnie z prawem 
daru – rodzi milczący obowiązek wzajemności i wdzięczności (por. 
Blau 2006: 83; Godelier 2010: 18–19). W ocenie części osób podob-
na zasada dotyczy także relacji koleżeńskich, które można nadszarp-
nąć zbyt częstymi prośbami o przysługę.

Marek: Wolontariat jest fajny, znajomości są fajne, ale w koń-
cu zawsze pojawia się jakiś problem. Ja nie chciałbym kogoś wy-
korzystywać. Jak pomagają mi wolontariusze, to czuję się zobo-
wiązany. Wiem, że muszę się jakoś zająć tą osobą. Na przykład 
jak jeżdżę z kimś na tandemach. Wiem, że muszę postawić jakiś 
obiad, jakąś kawę. Mam w sobie coś takiego.

Jak mogłem zauważyć w trakcie badań, nie wszystkie osoby niewi-
dome podzielają powyższe nastawienie wobec pomagających im 
przewodników. Zamiast tego część z nich traktuje wsparcie wolonta-
riuszy czy znajomych w kategoriach oczywistego uprawnienia, któ-
re przynależy im z tytułu posiadanej niepełnosprawności (por. Ko-
towski 1974: 10–11). W podobnych przypadkach „widzący” bywają 
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sprowadzani do roli przydatnego narzędzia czy „oka”, używane-
go podczas realizacji konkretnych zadań i porzucanego po ich wy-
konaniu (Kotowski 1994: 103). Przejawy tej strategii obrazują poniż-
sze notatki terenowe:

Trzecie spotkanie z Pauliną. Chodzimy po mieście, załatwiamy jej spra-
wy. Szybko orientuję się, że Paulina nie posługuje się zwrotami grzecz-
nościowymi – „proszę”, „dziękuję”, „czy mógłbyś?” – ale wydaje mi jasne 
komendy: „daj mi to”, „zaprowadź mnie”, „potrzymaj”, „zabierz”. Posta-
nawiam to wytrzymać i poczekać na dalszy rozwój sytuacji. W pew-
nym momencie dzwoni do niej mama. Paulina opowiada: „jestem tu-
taj”, „zrobiłam to”, „byłam na obiedzie”, „pojechałam tam”. Ani słowa 
o mojej obecności. Jestem tylko przezroczystym narzędziem, człowie-
kiem od wykonywania swoich obowiązków. Kiedy po kilku godzinach 
czekamy na jej autobus powrotny, dzielę się swoimi odczuciami. Pauli-
na wyraźnie się peszy, przeprasza. 

Podczas kolejnych spotkań czuję, że jest do mnie zdystansowana. 
Przestałem być przezroczysty i to ją krępuje.

Dzwoni Kamila, uczennica ośrodka specjalnego. Mówi, że nie ma jak 
dojechać na praktyki z  masażu i  pyta, czy mógłbym ją tam zawieźć. 
Ostatnio prosiła o to naszą wspólną koleżankę. Godzę się. Do ośrod-
ka mam godzinę jazdy autobusem. Na miejscu okazuje się, że Kami-
la jedzie na praktyki z całą klasą, ale nie chce prosić o pomoc kolegów 
ani nauczycielki. Chce pokazać, że umie poradzić sobie sama, co w tym 
wypadku oznacza załatwienie sobie wolontariusza. Na końcu nie mówi 
„dziękuję”.

W  tym kontekście korzystanie z pomocy wybranych osób nie tyl-
ko ułatwia czy umożliwia osiągnięcie konkretnego celu, lecz stanowi 
również dowód własnej sprawczości i zaradności, a także niezależ-
ności od kolegów czy rodziny (por. Worth 2013: 583). Jednocześnie 
podobne zachowania są oceniane jako negatywne przez znaczną 
część uczestników badań, którzy dostrzegają w  nich formę wyzy-
sku „widzących” oraz przejaw „postawy roszczeniowej” (por. Panek 
2012: 51–52; Żemojtel-Piotrowska, Baran, Piotrowski 2013).
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Anna: Jako dziecko miewałam takie tendencje, że jeżeli widzia-
łam, że ktoś jest dobry i naiwny, to potrafiłam go doić. Pomóż mi 
w tym, zaprowadź mnie tam, poszukaj tego. W końcu nauczy-
cielki zaczęły zwracać mi na to uwagę, że ludzie nie są wołami, 
które można poganiać. Pamiętam nawet, jak jedna z wychowaw-
czyń w  świetlicy zapytała, czy wiemy, co to jest postawa rosz-
czeniowa. A potem wytłumaczyła, że postawa roszczeniowa jest 
wtedy, kiedy jesteś niewidomy i myślisz, że wszystko ci się przez 
to należy. One próbowały to we mnie tępić. I słusznie.

Andrzej: Każdy z nas czasami myśli, że coś mu się należy tyl-
ko dlatego, że jest niepełnosprawny. Ale są tacy, którzy myślą, 
że z tego tytułu należy im się wszystko. Nie umieją pogodzić się 
z tym, że ma się mniej możliwości, że jest się mniej samodziel-
nym. Chcą, żeby zawsze był ktoś, kto z nimi gdzieś pojedzie, coś 
załatwi. Są ludzie, którzy uzależniają innych od siebie, wykorzy-
stują ich, zawłaszczają tylko dla siebie. My wszyscy musimy pro-
sić widzących o różne przysługi, o pomoc w podróży. Ale są lu-
dzie, którzy nie umieją prosić. Oni żądają.

Kwestia pomocy w  dziedzinie lokomocji i  orientacji przestrzennej 
odnosi się nie tylko do członków rodzin, znajomych czy wolontariu-
szy osób niewidomych, ale również do ludzi nieznajomych, w tym 
najczęściej przypadkowych przechodniów i współpasażerów (por. 
Majewski 1973: 89–92). W tym wypadku korzystanie z uprzejmo-
ści „widzących” sprowadza się zazwyczaj do kilku typowych sytuacji, 
takich jak: konieczność pokonania nieznanej trasy; zgubienie punk-
tów orientacyjnych; odczytanie numerów nadjeżdżających tram-
wajów i autobusów; przejście przez ruchliwe skrzyżowania; szuka-
nie wyjścia z większych budynków, na przykład dworców czy galerii 
handlowych.

Emilia: Ja często podróżuję pociągami. I tutaj bardzo odczuwam 
swoje ograniczenia. Bo ktoś, kto widzi, ma wyświetlone zapowie-
dzi czy tablicę z rozkładem jazdy. A ja muszę dowiedzieć się, na 
jakim jestem peronie, muszę poprosić kogoś, aby z tablicy prze-
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czytał mi peron mojego pociągu, muszę znaleźć ten peron i od-
powiedni pociąg. Wtedy jest totalna zależność od drugiej osoby. 
Bo laską nie wymacam sobie mojego pociągu. Jak przyjeżdżam 
do nowego miasta, zupełnie nie wiem, gdzie jest wyjście z dwor-
ca. I już wtedy muszę poprosić kogoś o pomoc, żeby mnie wy-
prowadził z budynku, a potem pomógł znaleźć jakiś przystanek 
autobusowy, z  którego dojadę tam, gdzie potrzebuję. Gdybym 
widziała, zobaczyłabym sobie, gdzie jest wyjście, gdzie jest przy-
stanek, jakim autobusem mogę jechać. To byłoby fantastyczne. 
Niewidzenie bardzo spowalnia poruszanie się, bo jednak muszę 
czekać na pomoc innych osób. A ja nienawidzę być zależna. To 
jest jedna z rzeczy, której nie cierpię w niewidzeniu.

Oprócz opanowania wymienionych technik i  narzędzi nawigacyj-
nych jednym z warunków samodzielnej mobilności osób niewido-
mych okazuje się umiejętność nawiązywania kontaktu z przypad-
kowymi przechodniami, a  także proszenia ich o pomoc w postaci 
podprowadzenia do danego punktu lub udzielenia określonej wska-
zówki czy informacji (por. Walthes 2007: 83).

Aleksandra: Jeżeli proszę o pomoc, to proszę o przejście jakie-
goś krótkiego odcinka. Jeśli się gubię i nie mogę gdzieś dojść, to 
przeważnie staram się zatrzymać jakiegoś człowieka i poprosić 
go o wytłumaczenie konkretnej trasy. I dopiero jak ktoś mówi, 
że może mnie tam zaprowadzić, to ja jestem bardzo wdzięczna 
i korzystam z  tej okazji. Albo proszę, żeby ktoś przeprowadził 
mnie na drugą stronę ulicy. I zawsze pytam, czy to nie problem.

Sandra: Z  mojego doświadczenia wynika, że cenniejsza jest 
umiejętność proszenia o  pomoc niż dążenie do absolutnej sa-
modzielności. Moim zdaniem osoba niewidoma nie jest w sta-
nie być całkowicie samodzielna. Codziennie musisz zapytać 
o drogę, numer autobusu, produkt w sklepie. Dla mnie podsta-
wą samodzielności jest poczucie, że sobie poradzę, niezależnie 
od tego, czy radzę sobie z pomocą innych, czy zupełnie sama. 
Jestem samodzielna, kiedy mam kompetencje społeczne, które 
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pozwalają mi pytać innych o pomoc, ale też kiedy nie boję się za-
ryzykować i wybrać się sama w jakąś nieznaną trasę.

Jak jednak wynika z zebranych wypowiedzi i obserwacji, nie wszyst-
kie poznane przeze mnie osoby niewidome podzielają tak wyrażone 
stanowisko, traktując podobne prośby nie tyle w kategorii umiejęt-
ności czy zaradności, ile raczej porażki, upokorzenia i  niesamo-
dzielności (por. Dziewa 2006: 93). Tym samym część z nich za wszel-
ką cenę unika bezpośredniej zależności od ludzi nieznajomych, zaś 
w momentach kryzysowych korzysta przede wszystkim ze wsparcia 
wolontariuszy, asystentów, przyjaciół czy rodziny. Przykładem reali-
zacji tej strategii jest sytuacja, w której dana osoba, zgubiwszy drogę 
lub pomyliwszy linię autobusową, nie zwraca się z pytaniem do po-
bliskich przechodniów czy współpasażerów, lecz telefonuje do zna-
jomych lub krewnych, prosząc ich o zdalne instrukcje nawigacyjne 
albo innego rodzaju wsparcie.

Obok umiejętności proszenia o  pomoc równie istotna okazu-
je się zdolność oceniania, przyjmowania i  odrzucania propozy-
cji nieznajomych „widzących”, którzy dostrzegając na swej drodze 
osobę niewidomą, nierzadko sami oferują jej pomoc, pytają o ewen-
tualne problemy czy też ostrzegają przed najbliższymi przeszkodami 
(por. Majewski 1996: 32). Co ważne, także w tym przypadku uczest-
nicy badań prezentują odmienne taktyki i poglądy – od grzeczno-
ściowego przyjmowania każdej formy pomocy, bez względu na jej 
rzeczywistą przydatność i  potrzebę; przez uprzejme rezygnowanie 
ze wsparcia w sytuacjach, gdy jest ono zbędne lub niekomfortowe; aż 
po próby całkowitego ignorowania lub odrzucania propozycji i py-
tań „widzących” oraz stanowczego demonstrowania swojej autono-
mii i  samodzielności (por. Deshen 1992: 158; Tuttle, Tuttle 1996: 
223–224).

Malwina: Czasami nie chcesz kogoś urazić. Czasami godzę się 
na podprowadzenie, mimo że do końca tego nie chcę. Albo nie 
mówię, że ktoś mnie źle prowadzi. Wkurza mnie to, ale czasami 
mam takie głupie coś, że sobie myślę: No dobra, ktoś mi poma-
ga, więc już nie będę mu nic mówić. Nie dość, że robi mi przy-
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sługę i mi pomaga, to jeszcze będę mu marudzić, że coś jest nie 
tak. Choć teraz już coraz częściej mówię to ludziom.

Artur: Dużo niewidomych jest przeczulonych na punkcie swo-
jej samodzielności, ale pojętej moim zdaniem w wypaczony spo-
sób. Na przykład mój znajomy robi tak, że jak stoi na przystan-
ku tramwajowym i ktoś go pyta, jakim tramwajem chce jechać, 
to on mówi wtedy: „A co to pana obchodzi?!”. Bo w jego odczu-
ciu to jest ingerencja w jego prywatność. Jak osoba widząca stoi 
na przystanku, to nikt jej nie pyta o takie rzeczy. On uważa, że 
to jest jego prywatna sprawa i że jak będzie chciał, to sam się ko-
goś zapyta.
 
Aleksandra: Kiedyś mój tata przyszedł do domu taki zdener-
wowany i mówi: „Słuchaj, jakbym nie znał ciebie i twoich zna-
jomych, to już bym w życiu nie pomógł niewidomym. Tak mnie 
kobita zwyzywała! Chciałem ją przeprowadzić przez ulicę i tak 
mnie sklęła”. Zdarzają się takie reakcje. Ja rozumiem dążenie do 
samodzielności, ale takie zachowania mogą tylko zrazić do nie-
widomych.

Nieufność czy niechęć do pomocy przypadkowych przechodniów 
może wynikać nie tylko z odgórnie przyjętej strategii życiowej, ale 
też z dotychczasowych, nierzadko negatywnych doświadczeń w tej 
dziedzinie. Do najpowszechniejszych przykładów należą sytuacje, 
w których nieznajomi prowadzą osoby niewidome w nieprawidło-
wy lub siłowy sposób – ciągnąc je za rękę lub popychając przed 
sobą – a  tym samym naruszają ich poczucie komfortu i  bezpie-
czeństwa. Równie często „widzący” podają im błędne, nieczytelne 
lub czysto wizualne wskazówki nawigacyjne, na przykład wskazują 
ręką kierunek trasy lub posługują się zwrotami typu „tam”, „obok 
tego budynku”.

Sebastian: Mój kolega szedł kiedyś sam ulicą z białą laską. Do-
szedł do schodów i słyszy, jak ktoś do niego mówi: „Cztery razy 
dziesięć”. On nic, idzie dalej. A ten ktoś idzie obok niego i znów 
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mówi: „Cztery razy dziesięć”. Kolega pyta: „Przepraszam, ale co 
cztery razy dziesięć?” – „No cztery podesty po dziesięć schod-
ków” [śmiech].

Aleksandra: Śmieszy mnie, że wiele osób widzących myśli, że 
z niewidomymi trzeba wolno chodzić. Ostatnio właśnie poma-
gała mi taka młoda kobieta, która szła bardzo wolno i  jeszcze 
pytała, czy nie za szybko idziemy. Nie lubię, jak ludzie obcho-
dzą się ze mną jak z jajkiem. A najgorzej, jak jeszcze zaczną się 
nade mną użalać. 

Jak zakładam, tego rodzaju sytuacje czy nieporozumienia nie wy-
nikają ze złej woli „widzących”, lecz z błędnych wyobrażeń czy nie-
wiedzy na temat potrzeb i  sposobów poruszania się osób niewi-
domych. Z drugiej strony równie ważną przyczyną wymienionych 
zachowań może być nieśmiałość i  skrępowanie poszczególnych 
osób niewidomych, które powstrzymują się przed poprawianiem 
swych przygodnych przewodników, a także celowo lub mimowol-
nie przyjmują – raz wygodną, innym razem poniżającą – rolę ule-
głych, podporządkowanych, niepełnosprawnych (por. Scott 1969: 
23; Monbeck 1975: 10).

Zgodnie z  powyższymi przykładami osoby niewidome – bez 
względu na poziom samodzielności w dziedzinie mobilności i orien-
tacji przestrzennej – w mniejszym lub większym stopniu korzysta-
ją z pomocy widzących przewodników: rodziców, rodzeństwa, mał-
żonków, kolegów, wolontariuszy, asystentów czy przypadkowych 
przechodniów. W zależności od sytuacji, sprawności i światopoglą-
du poszczególnych uczestników badań tego rodzaju wsparcie jest 
przez nich postrzegane i praktykowane na wiele sposobów – jako je-
dyna szansa na wychodzenie z domu czy ośrodka specjalnego; na-
turalny element relacji rodzinnych czy koleżeńskich; ciężar, przy-
mus lub upokorzenie; wyraz nadopiekuńczości rodziców; przydatne 
uzupełnienie własnych umiejętności. W tym kontekście sprawczość 
i mobilność osób niewidomych zależy nie tylko od ich sprawności 
motorycznej czy rozeznania w terenie, ale także od zdolności nawią-
zywania kontaktu z  nieznajomymi, proszenia o  pomoc, oceniania 
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i przyjmowania propozycji „widzących”. Jednocześnie relacja z prze-
wodnikiem stanowi przestrzeń, w  której rozgrywają się wzajemne 
wyobrażenia na temat osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 
utwierdzane lub weryfikowane w  trakcie bezpośredniej interakcji 
i współpracy.



podsumowanie
Doświadczenie (nie)sprawności

Omówione przeżycia, działania i strategie uczestników badań uka-
zują złożoność i  relacyjność zjawiska niepełnosprawności, a  także 
jego zasadnicze uwarunkowania, na które składają się: indywidual-
ne ograniczenia, zasoby i motywacje; przyjęte normy i wymagania 
dotyczące ludzkiej cielesności i efektywności; społeczne wyobraże-
nia, obawy i uprzedzenia w stosunku do ludzi upośledzonych; zało-
żenia i cele polityki społecznej; postawy specjalistów i pracowników 
instytucji wspierających (por. Barnartt 2010: 8–9; Gąciarz 2014: 20–
21). Na zakończenie tej części zestawię najważniejsze wymiary do-
świadczenia niepełnosprawności, które w znacznym stopniu kształ-
tują perspektywę i specyfikę życia osób niewidomych.

Po pierwsze, uczestnicy badań przypominają sobie o  własnej 
niepełnosprawności w  sytuacjach utraty kontroli, zagubienia czy 
nieporadności w  danym środowisku, wynikających bezpośred-
nio z braku dostępu do informacji wizualnych. Podstawą doświad-
czenia niepełnosprawności jest zatem bezsilność lub opór ich nie-
widzących ciał, które uniemożliwiają wykonywanie określonych 
czynności, przeciwstawiają się potrzebom i woli swych „właścicieli”, 
przestają być przydatnymi i  używanymi bez wysiłku narzędzia-
mi, zamiast tego stając się ciężarem, przeszkodą, bolesnym przypo-
mnieniem o własnej niedoskonałości (por. Paterson, Hughes 1999: 
602–604; Deegan 2010: 32–36). Analogicznie, poczucie ogranicze-
nia i  odrębności własnego ciała znika w  przypadku wykonywania 
znanych i  rutynowych czynności, podejmowania zadań na mia-
rę swych fizycznych i  intelektualnych możliwości, zgodności po-
trzeb i  zasobów działającego podmiotu (por. Bullington, Karlsson 
1997: 153–155; Jakubowska 2009: 277–281; Schilling 2010: 220–
222). Co istotne, podobna zależność dotyczy nie tylko osób niewi-
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domych czy niepełnosprawnych, ale odnosi się ogólnie do ludzkiej 
cielesności i  sprawczości, stanowiąc ważny element doświadczenia 
„pełnosprawnych” i „widzących”. W tym kontekście – na co wskazu-
je również Wojciech Doliński (2012: 51; 2013: 3) – należy mówić ra-
czej o  różnych zakresach kontroli, sprawczości i  sprawności, nie 
zaś o jasno zdefiniowanych i przeciwstawionych sobie stanach peł-
no- i niepełnosprawności. Zgodnie z tym założeniem pojęcie pełno-
sprawności określa niemożliwy do osiągnięcia ideał człowieka; tym 
samym nie odnosi się ono do faktycznych możliwości ludzkiego or-
ganizmu, który – bez względu na aktualny stan zdrowia czy poziom 
wydolności – ma wyraźne fizyczne i biologiczne ograniczenia, ujaw-
niające się w konkretnych okolicznościach i dziedzinach życia (por. 
Vaughan 1998: 41–42; Bauman 2008: 100–101).

Po drugie, w  odczuciu większości rozmówców istotnym wy-
znacznikiem, a zarazem najdotkliwszym skutkiem niepełnospraw-
ności jest zależność od innych ludzi – rodziców, znajomych, 
przypadkowych przechodniów – która odnosi się często do podsta-
wowych potrzeb, „normalnych” obowiązków i codziennych czynno-
ści (por. Panek 2012: 182). W przypadku osób niewidomych dotyczy 
to przede wszystkim dziedziny mobilności i orientacji przestrzennej, 
dostępu do informacji wizualnych, a także wykonywania innych za-
dań wymagających zdolności widzenia. Wyraźnie pisze o tym Kata-
rzyna Szczepanek (1997: 8), będąca osobą niewidomą:

Zjawisko, którego człowiek widzący nie jest w stanie do końca zrozu-
mieć, to upokarzające poczucie całkowitej zależności od drugiej osoby, 
świadomość, że w wielu sytuacjach nie można działać zgodnie ze swo-
ją wolą, tylko trzeba podporządkować się woli i zachciankom tego, od 
kogo jest się uzależnionym. Myślę, że takie uczucia gnębią wielu nie-
widomych, a w miarę wzrastania aspiracji, których nie można same-
mu zrealizować, przybierają na sile, by w końcu urosnąć do rangi du-
żego i bardzo bolesnego problemu, który w dodatku nie jest możliwy 
do rozwiązania.

W związku z  tym podstawowym celem większości uczestników ba-
dań jest osiągnięcie życiowej niezależności i samodzielności, która 
przejawia się w swobodnym i sprawnym działaniu w różnych – w tym 
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nieplanowanych czy niekomfortowych – sytuacjach i warunkach (por. 
Niedbalski 2013: 238). Co ważne, kategoria niezależności ma odmien-
ne znaczenia dla poszczególnych rozmówców – dla jednych wiąże się 
przede wszystkim z niezależnością od rodziny z możliwością samo-
dzielnego wyboru ewentualnych środków wsparcia; dla innych ozna-
cza niemal całkowitą rezygnację z pomocy „widzących” oraz dążenie 
do wizerunku osoby w pełni sprawnej i samowystarczalnej (por. De-
shen 1992: 158; Tisdall 2003: 26; Racław 2015: 132–133).

Po trzecie, niepełnosprawność uczestników badań jawi się jako 
efekt niedostosowania ich ciał i sposobów działania do obowią-
zujących norm i oczekiwań społecznych w zakresie zdrowia, pracy, 
nauki, mobilności czy komunikacji, które składają się na ogólne wy-
obrażenie „pełnosprawności” i „normalności” (por. Barnes, Mercer 
2008: 16; Niedbalski 2017: 220). W tym wypadku problemem okazu-
je się nie tyle brak umiejętności czy samodzielności poszczególnych 
osób niewidomych – te bowiem wypracowały skuteczne techniki ra-
dzenia sobie w rzeczywistości – ile raczej powszechne traktowanie 
tych „niewizualnych” rozwiązań jako nieadekwatnych, nieopłacal-
nych, nieprawidłowych czy dziwnych (por. Michalko 2002: 146). Jak 
podsumowuje tę zależność Mateusz Wiliński (2010b: 67), podstawą 
niepełnosprawności jest

brak równowagi między wymaganiami stawianymi przez organizację 
społeczną (czy szerzej – kulturę pracy i materialną) a zakresem kontroli 
jednostki, który jest niewystarczający, by pokonać bariery i  własne 
ograniczenia w zetknięciu z nimi. W przypadku osób sprawnych (nie-
zależnie od tego, jak rozumiemy opozycyjny stan niepełnosprawności) 
tego braku równowagi nie stwierdzamy. Zakres kontroli jednostki jest 
tu wystarczający, by sprostać stawianym przed nią wymogom, a niedo-
stateczne kompetencje czy osobiste ograniczenia osoby nie są bariera-
mi i nie utrudniają jej wybrania i skorzystania z ofert płynących z oto-
czenia. Zakres akomodacji takiej jednostki nigdy nie jest pełen, ale nie 
stanowi to problemu, ponieważ luka ekologiczna nie występuje albo ra-
czej – jest wypełniona.

W tym kontekście poczucie niepełnosprawności pojawia się również 
w sytuacji, gdy osoby niewidome zestawiają własne ograniczenia po-
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znawcze czy fizyczne z możliwościami i dokonaniami „pełnospraw-
nych”, traktując ich jako zasadniczą grupę odniesienia oraz dążąc do 
osiągnięcia właściwych im umiejętności (por. Ossowski 1979: 94; Mer-
leau-Ponty 2001: 455). Jak wynika z prowadzonych badań, pragnienie 
„bycia jak wszyscy” i  dorównania „widzącym” może przyjmować 
rozmaite formy i wywoływać odmienne konsekwencje – od negacji 
upośledzenia i wyznaczania sobie wygórowanych, często niewykonal-
nych zadań; przez akceptację zaistniałego stanu i motywację do roz-
woju jego potencjału; po frustrację, rezygnację i  długotrwałe psy-
chiczne osłabienie (por. Tuttle, Tuttle 1996: 16; Czykwin 2008: 172).

Po czwarte, przestrzenią, w której uczestnicy badań często odczu-
wają, rozgrywają i odgrywają własną niepełnosprawność, są codzien-
ne interakcje społeczne, w tym przede wszystkim spotkania z przy-
padkowymi ludźmi (por. Czykwin 2008: 99; Dale 2010: 209; Belzyt 
2015b). O ile bowiem regularne relacje z widzącymi krewnymi i ko-
legami pozwalają wypracować skuteczne sposoby współdziałania, 
o tyle w przypadku kontaktów z nieznajomymi osoby niewidome są 
zmuszone niemal każdorazowo dostrajać się do partnerów interakcji, 
a zwłaszcza ich wyobrażeń o niepełnosprawności i ślepocie (por. Wat-
son 2003; Goffman 2005: 46–52; Davis 2009). Mówiąc ogólnie, pole 
ich możliwości rozciąga się między dwoma rolami przypisywanymi 
im często przez „pełnosprawnych”. Z jednej strony jest to rola kale-
ki – osoby bezradnej, zagubionej, wymagającej pomocy i opieki, ogra-
niczonej zarówno fizycznie, jak i umysłowo, traktowanej jak dziecko. 
Z drugiej strony jest to rola bohatera – osoby odważnej, przezwycię-
żającej swoje ograniczenia, godnej szacunku, inspirującej, chwalo-
nej za aktywność, w tym wykonywanie prostych i codziennych zadań 
(por. Scott 1969: 9; Monbeck 1975: 10). Odpowiedź na tak sprofilowa-
ne oczekiwania „widzących” zależy od sprawności, asertywności i ży-
ciowej strategii poszczególnych osób niewidomych, które przyjmu-
ją lub odrzucają wyznaczone im role – niekiedy odgrywają postawę 
uległości w celu realizacji konkretnego zadania; innym razem próbu-
ją edukować „normalsów” i zwalczać podzielane przez nich stereoty-
py na temat niepełnosprawności (por. Tuttle, Tuttle 1996: 219–222).

Po piąte wreszcie, rozumienie, doświadczanie i  „używanie” 
własnych ograniczeń fizycznych jest zależne od aktualnych wy-



423PODSUMOWANIE.  D OŚWIAD CZENIE (NIE)SPRAWNOŚCI

mogów i ofert instytucji publicznych, których nadrzędny cel stano-
wi wspieranie osób uznanych formalnie za niepełnosprawne, a także 
minimalizowanie negatywnego skutku ich upośledzenia (por. Bart-
kowski 2007; Gąciarz 2014: 28–35). To właśnie obowiązujące założe-
nia i zasoby polityki społecznej – oraz zarządzający nimi urzędnicy 
i specjaliści – mają znaczny udział w procesie kształtowania roli i sy-
tuacji osób niepełnosprawnych, przypisują im określone możliwości 
i zdolności, wyznaczają kierunek ich społecznego i zawodowego roz-
woju (por. Scott 1969; Gobo 2009). Jak dowodzą zebrane materiały, 
uczestnicy badań mają ambiwalentny stosunek do dostępnych form 
pomocy i rehabilitacji, w tym przede wszystkim wsparcia w obszarze 
zatrudnienia. Z  jednej strony doceniają istnienie publicznych dofi-
nansowań do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, oceniając to 
rozwiązanie jako skuteczną zachętę dla pracodawców, a niekiedy je-
dyną szansę na podjęcie pracy zarobkowej. Z drugiej strony dostrze-
gają fasadowość poszczególnych działań i projektów, które przynoszą 
korzyść nie tyle oficjalnym beneficjentom, ile raczej ludziom odpo-
wiedzialnym za ich realizację – szkoleniowcom, urzędnikom, reha-
bilitantom czy pracodawcom, w tym firmom oferującym fikcyjne za-
trudnienie (por. Kościelska 2003: 13; Wojtkowicz-Pomierna 2010: 
275). Tym samym istniejący w Polsce system wsparcia osób niepeł-
nosprawnych zwiększa zakres ich sprawczości za pomocą odpowied-
nich świadczeń socjalnych, przywilejów czy możliwości rozwoju 
zawodowego, jednocześnie uzależniając ich decyzje i plany od zmie-
niających się i nie zawsze logicznych przepisów prawa, progów ren-
towych czy kryteriów oceny upośledzenia (por. Rudnicki 2014: 51).

Co oczywiste, wymienione elementy i okoliczności nie wyczer-
pują specyficznych doświadczeń uczestników badań, które wynika-
ją bezpośrednio z ich ograniczeń fizycznych oraz formalnej przyna-
leżności do kategorii osób niepełnosprawnych. Jak jednak zakładam, 
powyższe przykłady oddają w  pewnym stopniu wielowymiarowy 
charakter omawianego zjawiska, które nie tylko wpływa na życie lu-
dzi niewidomych czy niepełnosprawnych, ale także odnosi się do 
podstawowych założeń i wzorów danej kultury dotyczących ludzkiej 
cielesności, przydatności i współzależności.





Komentarze uczestników badań

Piotr Franiek: Dobrze zaczynasz. Takie wytłumaczenie „krowie na 
rowie”, na czym polega życie. Autystyk mógłby z tego mało zrozu-
mieć, ale dobrze raz na jakiś czas zapoznać się z naukowym opraco-
waniem pojęcia sprawczości.

Studia i  dofinansowania: Rzeczywiście za pieniądze ze studio-
wania popłynąłem na pierwszy rejs, kupiłem komputer bez starania 
się o niego w Aktywnym Samorządzie – za dużo papierkowej robo-
ty. Odłożyłem sobie trochę kasy.

Świadczenia socjalne: Jak ma się dodatkowo rentę rodzinną, to 
jeszcze trudniej jest z tego zrezygnować. To przecież jest dodatkowa 
pensja. Sprawdziłem teraz, że w kwietniu dostałem łącznie 1624,06 zł.

Rehabilitacja: Zrehabilitowanie to jest śmieszny konstrukt. Z per-
spektywy czasu uważam, że rzeczywiście to jest jakaś hierarchia 
w środowisku. A przecież nie musi jej być. Widzący też nie robią so-
bie wszystkiego zupełnie samodzielnie – inaczej budowanie domu 
musiałoby opierać się na stuprocentowo samodzielnej pracy.

Projekty dla niepełnosprawnych: Na temat tych projektów moż-
na by napisać całą osobną pracę. Trudny temat. Niewidomi przyjeż-
dżający samochodami na szkolenia z obsługi komputera to już kla-
syka tematu.

Dofinansowania do wynagrodzenia: Czasem myślałem sobie, że 
jak jestem zatrudniony z taką darowizną, to mogę pracować na 1/4 
swoich możliwości, bo przecież tyle de facto pracodawcy muszą do-
łożyć od siebie. To tak odnośnie tego sprytu i wykorzystywania nie-
pełnosprawności.

Mobilność i orientacja przestrzenna: Jak pomyślę sobie o moim 
pierwszym, samodzielnym wyjściu, to czuję ten lęk, napięcie w środ-
ku. Myślę, że zostanie to we mnie do końca życia. Nawet nie pamię-



426 CZĘŚĆ IV.  (NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ

tam satysfakcji. Wszystko przyćmił mi lęk. Chodzenie to jest rzeczy-
wiście ciągłe napięcie. Taka zwiększona koncentracja.

Witold Strugała: Odnośnie do wypowiedzi Anny o niepełnospraw-
nych „wiecznych studentach”: Osobiście bałbym się korzystać ze 
środków PFRON-u  w  ramach dofinansowania do studiów, gdyby 
istniało ryzyko, że będę musiał je oddać. Swego czasu rozpocząłem 
studia na kierunku Informatyka Stosowana na AGH w  Krakowie 
i po około półtora roku zrezygnowałem z nich, ponieważ nie byłem 
w stanie odpowiednio efektywnie przyswajać wiedzy. Wynikało to 
z braku możliwości przetworzenia materiałów z wyższej matematyki 
do zapisu w alfabecie brajla. Myśl o tym, że miałbym w takiej sytuacji 
oddać całe otrzymane dofinansowanie, wywołuje we mnie natych-
miastowy stres i prawdopodobnie byłoby mi dużo trudniej z tą świa-
domością wybierać kierunek studiów. Musiałbym przecież znaleźć 
taki, który na pewno będę w stanie ukończyć. Inna rzecz to ewen-
tualne zdarzenia losowe, które również skutecznie mogą pokrzyżo-
wać plany „zrobienia magistra”. Niekoniecznie chciałbym w  trud-
nej życiowej sytuacji zbierać jeszcze jakieś papiery, dowody na to, że 
na przykład kogoś z rodziny potrącił samochód czy cokolwiek inne-
go. Moim zdaniem rozsądniejsze byłoby ograniczenie polegające na 
tym, że nie możesz otrzymać dofinansowania na kolejny kierunek, 
jeśli nie ukończysz poprzedniego, jednak takie rozwiązanie też ma 
swoje wady. Trudno tu o jedynie słuszne rozwiązanie.

Odnośnie do wypowiedzi Sebastiana na temat świadczeń socjal-
nych: Być może faktycznie renta socjalna jest czymś, bez czego moż-
na byłoby sobie poradzić, mając jakąś pracę. Druga strona medalu 
jest jednak taka, że renta jest dochodem pewnym, stabilnym, a pra-
ca stabilna i pewna bywa rzadko. Standardem są – o czym piszesz – 
umowy na czas określony, wymiana pracowników co jakiś czas i czę-
sto nawet kilkumiesięczne przerwy w zatrudnieniu. I tu pojawia się 
kolejny aspekt. Być może łatwiej byłoby zrezygnować z renty, mając 
świadomość, że „zawsze sobie jakąś pracę znajdę”, choćby najprost-
szą i zapewniającą podstawowe wynagrodzenie. Jestem jednak prze-
konany, że taką pewność ma bardzo niewielu z nas. Przecież na ten 
wspomniany magazyn czy do marketu mnie nie przyjmą, w wielu 
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innych miejscach również biała laska jest przeszkodą nie do przej-
ścia, nawet jeśli daną pracę z powodzeniem mógłbym wykonywać. 
Renta daje poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że zawsze ja-
koś uda się przetrwać i  jako taka jest, moim zdaniem, potrzebna.

Odnośnie do projektów dla osób niepełnosprawnych: Miałem 
okazję w 2011 roku wziąć udział w projekcie, którego zakończeniem 
był trzymiesięczny staż, a następnie zatrudnienie na stanowisku te-
lemarketer. Jakkolwiek nie przepadam za dzwonieniem do ludzi, 
uważam tamten projekt za jak najbardziej sensowny, ponieważ re-
alnie zmienił moją życiową sytuację. Myślę, że w tym tkwi główny 
problem. Brakuje nastawienia na cel i rozliczania osiągnięć. Projek-
ty pojawiają się, trwają, a potem i tak trzeba wrócić do swojej starej, 
szarej rzeczywistości. Zbyt rzadko uczestnictwo wiąże się z możli-
wością otrzymania zatrudnienia. Dlatego też osobiście na większość 
tego typu ofert reaguję dziś wyłącznie uśmiechem i wzruszeniem ra-
mion. Nie są one dla mnie w żaden sposób atrakcyjne, nawet jeśli 
akurat właśnie szukam pracy.

Dofinansowania do wynagrodzenia: Jakiś czas temu myślałem, 
że mogę nawet nie robić zupełnie nic, byleby tylko dostawać regular-
nie wypłatę. Jednak sytuacja tego typu w dłuższej perspektywie rów-
nież może okazać się niekomfortowa. Nie ma mowy o tym, aby czuć 
się przydatnym, potrzebnym, dobrym w swojej dziedzinie. Nieko-
niecznie od razu niezastąpionym, ale po prostu dobrym. Kiedy part-
nerka podsunęła mi pomysł ukończenia studium masażu, zacząłem 
się zastanawiać, czy prócz tego zawodu mamy jeszcze jakieś możli-
wości uzyskania takiego poziomu satysfakcji z pracy. Do tej pory nie 
znalazłem niczego, co spełniałoby wszystkie poniższe warunki:

1. Samowystarczalność – muszę być w stanie bezwzrokowo wy-
konać całą pracę, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, bez „oka”. 
Przykładowo praca z tekstem często wymaga poprawy formatowa-
nia, którą wykonać może już tylko osoba widząca. Wyuczone sche-
maty nie zawsze wystarczają. Zatem widzący pracownik, który sam 
sobie zrobi takie formatowanie od ręki, już wygrywa.

2. Stabilność i bezpieczeństwo – wynagrodzenie i zainteresowa-
nie moją pracą powinno zależeć wyłącznie od jej jakości.
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3. Konkurencyjność – muszę być w stanie wykonać pracę co naj-
mniej równie dobrze jak osoba widząca. Nie „dobrze, ale wolniej”, nie 
„dobrze, ale to czy tamto trzeba poprawić”. Po prostu tak, jak należy.

4. Przydatność – chyba nie trzeba wyjaśniać. Praca polegająca 
na zbieraniu nikomu niepotrzebnych danych, dzwonieniu do ludzi, 
którzy nie mają czasu ani ochoty ze mną rozmawiać, jak i wiele in-
nych proponowanych nam ofert zdecydowanie się nie kwalifikuje. 
Moim małym marzeniem jest to, aby o tym aspekcie pracy osób nie-
widomych również zaczęło być nieco głośniej.

Ogólnie w kwestii niepełnosprawności i samodzielności: Jedną 
z najważniejszych wartości w moim życiu jest niezależność. Ściślej – 
umiejętność poradzenia sobie samodzielnie lub uzyskania pomocy 
w taki sposób, aby nikt nie czuł się do niej zmuszony i abym nie był 
zależny od nikogo. Wydaje mi się, że jako osoba widząca bałbym się 
zbliżyć do niewidomego, który ewidentnie z niczym sobie nie radzi. 
Nie dlatego, że nie chcę pomóc, ale ze strachu, że się ten człowiek na 
mnie uwiesi, że jeśli pomogę raz, to będę zobowiązany pomagać sta-
le. Szczególnie ma to znaczenie w takich miejscach, jak szkoła czy 
uczelnia, gdzie spotykamy się regularnie. Moi koledzy na roku chęt-
nie mi pomagali, ale dlatego, że wiedzieli, że ich nieznaczny wysiłek 
dla mnie będzie znaczącym ułatwieniem, a nie dlatego, że bez nich 
bym sobie nie poradził. Wydaje mi się, że brak wzroku nie uprawnia 
nas do takiego „wieszania się” na kimś i o ile nie pochwalam, o tyle 
nie dziwią mnie zachowania młodzieży czy studentów izolujących 
takiego niewidomego. Nie twierdzę, że miałem na roku wielu kum-
pli czy przyjaciół, jednak kilka fajnych relacji udało się nawiązać i to 
wystarczyło, żebym czuł się tam dobrze. Oczywiście to tylko jeden 
aspekt bardzo skomplikowanego i złożonego problemu i nie twier-
dzę bynajmniej, że samodzielność wystarczy do społecznej akcep-
tacji, ale jestem przekonany, że jej brak znacząco utrudnia wejście 
w środowisko osób widzących.

Sandra Tworkowska: Jeśli chodzi o  korzystanie z  pomocy osób 
trzecich, ciekawym i trudnym doświadczeniem jest dla mnie prze-
prowadzka na wieś. Dopiero tutaj uzmysłowiłam sobie, że w mie-
ście żyłam niemal jak pączek w maśle. Sytuacje, w których koniecz-
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nie potrzebowałam pomocy znajomych osób, należały do rzadkości. 
Wystarczyło, że prześledziłam trasę na mapie dźwiękowej bądź wy-
pytałam znajomych, jak gdzieś dojść, by spokojnie samej załatwić 
swoje sprawy, korzystając z pomocy przypadkowych osób.

Na wsi sprawa wygląda inaczej. Żeby dotrzeć na przykład do le-
karza specjalisty, trzeba dojechać do większej miejscowości. Każdy 
specjalista to najczęściej inna lokalizacja, nierzadko inna miejsco-
wość. Układ ulic w takich małych miejscowościach jest mało intu-
icyjny. Poza tym istnieje wiele otwartych przestrzeni, w których ła-
two stracić orientację. Kolejny problem to brak lub niedostateczna 
liczba przypadkowych przechodniów, których można poprosić o po-
moc. W takich przypadkach korzystanie z pomocy osób bliskich jest 
jedyną rozsądną opcją, co znacząco wpływa na moje poczucie nie-
zależności. Z tego powodu nie wyobrażam sobie, że mogłabym spę-
dzić na wsi resztę życia.

Patrycja Bogdała: W kwestii „udogodnień” architektonicznych moż-
na by jeszcze wspomnieć o windach, które w ostatnim czasie nie-
jednokrotnie posiadają panel dotykowy, który jest trudny, a często 
wręcz niemożliwy do obsługi przez osobę niewidomą. Taka sytuacja 
ma miejsce w naszym budynku. Ostatnio mocno walczyliśmy w tej 
sprawie, ponieważ okazało się, że stary panel się zużył i wymieni-
li go na nowy, oczywiście taki sam jak poprzedni, nie uwzględnia-
jąc naszych potrzeb. Śmieszne, a właściwie żenujące było to, że na 
wyświetlaczu zamieścili naklejki brajlowskie oznaczające odpowied-
nie piętro. Oczywiście na drugi dzień naklejek już prawie nie było, 
bo zostały pozrywane. Ale nawet gdyby w jakiś cudowny sposób się 
utrzymały, to i tak trzeba by macać po całym panelu, uruchamiając 
dotykiem pomyłkowe piętra. Pisaliśmy do naszego zarządcy z wyja-
śnieniem, że tego typu oznaczenia są dla nas bezużyteczne, że tylko 
fizyczne przyciski na panelu umożliwiają osobie niewidomej korzy-
stanie z windy. Nawet gdyby nie były opisane brajlem, to można się 
nauczyć na pamięć ich pozycji. Przy wyjaśnianiu całej sprawy oka-
zało się, że przepisy są absurdalne! Wyobraź sobie, że winda speł-
nia już wymogi dostosowania do użytkowania przez osoby niepeł-
nosprawne, gdy posiada co najmniej dwa kanały komunikacyjne. 
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W tym przypadku jest to słuch i wzrok, a to że niewidomy nie jest 
w stanie wymacać odpowiedniej cyfry, nie uruchamiając przy oka-
zji innych pięter, nikogo nie obchodzi. W konsekwencji udało nam 
się uzyskać to, że do boku panelu serwis wkręcił nam dwie śrubki na 
wysokości naszego piętra i poziomu zerowego. W dodatku, na szy-
bie panelu wycięli nam kreski prowadzące do sensora uruchamiają-
cego piętro. Takie oznaczenia umożliwiają nam teraz sprawne korzy-
stanie z windy, ale bądźmy szczerzy – jest to prowizorka! Inne piętra 
już nie są oznaczone. Nie wszystkie się nawet da oznaczyć w ten spo-
sób. Wnioskowaliśmy o  wymianę całego panelu na profesjonalny, 
dostępny dla każdego – bezskutecznie. Gmina tłumaczyła się jaki-
miś niekorzystnymi warunkami umowy, które musieliby podpisać 
z firmą serwisującą windę. Tak wygląda rzeczywistość.

Podzielę się jeszcze refleksjami odnośnie do farsy, jaka często 
dotyczy systemu orzekania. Obecnie trwa protest niepełnospraw-
nych. Z jednej strony stwarza to nadzieję, że w końcu wyjdą na jaw 
nasze bolączki – niskie renty, problem z zatrudnieniem, finansowa 
niepewność jutra – więc może coś zmieni się na lepsze. Z drugiej 
strony obawiam się, że przy tym całym zamieszaniu komisje orze-
kające będą chciały trochę ludzi „cudownie uzdrowić”. Jeżeli zmie-
nią system orzekania, może się nagle okazać, że jesteśmy zdolni do 
samodzielnej egzystencji, bo mieszkamy samodzielnie, poruszamy 
się po znanym terenie, próbujemy podejmować zatrudnienie i tym 
podobne. Nigdy nie chciałam robić z siebie niedorajdy życiowej, ale 
dzisiaj myślę, że jakbym musiała na nowo stanąć przed komisją, to 
zwyczajnie będę musiała udawać, że nic nie umiem, nie chodzę sama 
i tak dalej, bo nie chcę zostać ukarana za to, że całe życie się rehabi-
litowałam. Nie chcę stracić renty, bo jak mnie nikt nie zatrudni, to 
zwyczajnie nie będę miała z czego żyć. To, co piszę, być może brzmi 
absurdalnie, ale różne rzeczy mogą się zdarzyć.

Emilia Stalmach: Według opinii wychowawców, które słyszałam 
od najmłodszych lat w ośrodku specjalnym, nie miałam większych 
szans na zdobycie jakiekolwiek życiowej zaradności. Teraz, będąc 
osobą dorosłą, potrafiłabym obronić się przed większością tych za-
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rzutów. Ale w wieku siedmiu czy ośmiu lat chłonęłam to wszystko 
jak gąbka i wierzyłam we własną beznadziejność.

Temat pracy i zatrudnienia jest dla mnie obecnie dość trudny. 
Tłumaczę sobie, że przecież nie można mieć wszystkiego. Jakiś czas 
temu miałam stabilną pracę w Krakowie. Postanowiłam jednak, że 
ważniejsze od stabilności są dla mnie marzenia i chociaż częściowe 
ich spełnienie. Dlatego podjęłam decyzję o przeprowadzeniu się do 
Wrocławia i zostaniu wolontariuszką w Teatrze Muzycznym Capi-
tol. Aby jednak móc oddać się temu zajęciu, musiałam znaleźć nową 
pracę we Wrocławiu. Obecnie pracuję w  spółdzielni, która od za-
wsze zatrudnia głównie osoby niewidome. Wykonuję tam proste 
prace montażowe. Czasem, kiedy siadam przy swoim stanowisku, 
trochę zazdroszczę ludziom, którym to zajęcie daje tyle szczęścia. 
Bo ja, pracując tam, nie jestem ani szczęśliwa, ani dumna z tego, że 
znalazłam jakieś zatrudnienie. Bo czy to naprawdę wszystko, na co 
mnie stać? Czy tego właśnie chciałam? Nie wiem, jak udałoby mi się 
wytrzymać tę sytuację, gdyby nie nadzieja na lepsze jutro oraz mój 
ukochany teatr, w którym czuję się potrzebna i pomocna. Ciekawe, 
bo na wolontariacie nie robię nic, co bezpośrednio wiąże się z aktor-
stwem, ze sceną, ale mimo to cieszy mnie samo przebywanie w tym 
miejscu.

Zagadnienie orientacji przestrzennej zawsze budzi we mnie spo-
ro emocji. Oczywiście od dawna poruszam się sama – jeśli chcę po-
jechać na wycieczkę czy koncert, to po prostu jadę. Ale do dziś nie 
radzę sobie z wszechogarniającym poczuciem wstydu, kiedy zdarzy 
mi się gdzieś zgubić. Wstyd mi przyznać się do tego, że się zgubi-
łam i że potrzebuję pomocy. Czasem, kiedy słyszę od ludzi, że prze-
cież tak wspaniale sobie radzę, myślę, że to nie jest do końca prawda.





Zakończenie

Zasadniczym celem książki był opis życia osób niewidomych od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, a dokładniej – wybranych do-
świadczeń, działań, problemów i  strategii, które mają bezpośredni 
związek ze specyfiką ich poznawczej i  społecznej sytuacji. Do naj-
ważniejszych uwarunkowań położenia uczestników badań należą: 
ich fizyczne możliwości i  ograniczenia; powszechne wyobrażenia 
o ślepocie i uprzedzenia w stosunku do osób niewidzących; przyję-
te normy i wzory w zakresie percepcji, zdrowia, sprawności i efek-
tywności; instytucjonalne sposoby porządkowania problemu niepeł-
nosprawności oraz minimalizacji jego negatywnych konsekwencji.

Tak szerokie ujęcie przedmiotu analizy było skutkiem moich de-
cyzji i założeń badawczych. Po pierwsze, dostrzegłem deficyt podob-
nych opracowań dotyczących tej grupy – opartych na wieloletnich 
badaniach jakościowych oraz korzystających z  wielu źródeł inspi-
racji teoretycznych – nie tylko na gruncie polskiej etnologii, antro-
pologii kulturowej czy socjologii, ale także tyflopedagogiki, która 
z założenia koncentruje się na poznawczej i społecznej sytuacji osób 
niewidomych i niedowidzących. Po drugie, rozpoczynając badania, 
przyjąłem postawę otwartości zarówno wobec ich uczestników, jak 
również przebiegu i szczegółowej tematyki; w związku z tym zakres 
podejmowanych problemów nie został odgórnie wyznaczony przed 
rozpoczęciem pracy, lecz krystalizował się stopniowo w  jej trakcie 
w powiązaniu z kolejnymi rozmowami, obserwacjami i  lekturami, 
które ukazywały znaczenie poszczególnych zagadnień oraz ich wza-
jemnych zależności. Po trzecie, uznałem, że to właśnie reprezento-
wana przeze mnie dyscyplina – a dokładniej właściwe jej narzędzia, 
elastyczność i wrażliwość – daje nadzieję na ukazanie różnorodno-
ści życia osób niewidomych, a ponadto uchwycenie relacji między 
ich konkretnymi opiniami i  przeżyciami a  ogólniejszymi wzorami 
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kultury czy mechanizmami społecznymi (por. Ingstad, Whyte 1995: 
24–25; Casper, Talley 2005: 115; Topoła 2011; Tomaszewski, Bar-
giel-Matusiewicz, Pisula 2015: 14). Jednocześnie założyłem, że kon-
centrowanie się wyłącznie na wybranym zagadnieniu – na przykład 
wieloletnim pobycie w  ośrodkach specjalnych – może ograniczyć 
tak określony potencjał badań, a  także prowadzić do przeoczenia 
wielu istotnych elementów życia ich uczestników.

W konsekwencji powyższych założeń podzieliłem prezentowa-
ną publikację na trzy części analityczne odnoszące się do najważ-
niejszych wymiarów życia osób niewidomych, decydujące o specy-
fice ich społecznej i poznawczej sytuacji oraz przebiegu życiowych 
losów i wyborów. Co jednak należy podkreślić, osobne omówienie 
kwestii normalności i nienormalności, ślepoty i widzialności, spraw-
ności i niepełnosprawności w ostateczności miało na celu ukazanie 
ich wzajemnego sprzężenia – czy nawet nierozerwalności – w kon-
tekście zarówno doświadczeń uczestników badań, jak i ogólniejsze-
go porządku rzeczywistości, warunkującego myśli i  działania po-
szczególnych grup i jednostek.

Zgodnie z  wynikami badań postrzeganie osób niewidzących 
jako wybrakowanych, żyjących w  ciemności i  bezradnych wyni-
ka bezpośrednio z wartości i powszechności zmysłu wzroku, trak-
towanego jako gwarancja prawidłowego odbioru otoczenia, a  tak-
że niezbędne narzędzie normalnego i skutecznego funkcjonowania. 
W tym sensie zjawisko ślepoty ujawnia, a zarazem przełamuje oczy-
wistość przyjętych wzorów percepcji i aktywności, zdradza skrywa-
ne lub nieuświadomione oceny i uprzedzenia „normalsów”, zmusza 
do wzmożonej pracy interpretacyjnej, która – o ile nie ma prowadzić 
na powrót do szablonowych i łatwych odpowiedzi – wymaga chwilo-
wego zawieszenia i przeglądu podstawowych założeń na temat ludz-
kich relacji i możliwości (por. Willett, Deegan 2001; Goffman 2005; 
Douglas 2007: 77–80; Schillmeier 2010: 11; Mitchell 2013: 363–382; 
Niedbalski 2013: 109).

Życie w tak urządzonym „świecie widzących” oznacza dla osób 
niewidomych konieczność wypracowania równowagi między włas-
nymi „nietypowymi” potrzebami a „normalnymi” wymogami w dzie-
dzinie mobilności, pracy czy interakcji; między nauką „bezwzroko-
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wego” odnajdywania się w środowisku a poczuciem ciągłego bycia 
„na widoku”; między działaniem i radzeniem sobie na miarę włas- 
nych możliwości a  świadomością ich niedostatku w  stosunku do 
zdolności czy osiągnięć „pełnosprawnych” (por. Bullington, Karls-
son 1997: 156–157; Kaplan-Myrth 2000; Hammer 2012; Fannon 
2016). Każdorazowy wynik tego procesu wpływa na zakres samoak-
ceptacji, samodzielności i sprawczości poszczególnych uczestników 
badań, którzy – w zależności od sytuacji – świadomie lub mimowol-
nie wcielają się w rolę „tylko niewidzących”, „jakby widzących”, „zu-
pełnie normalnych”, „upośledzonych i  bezradnych”, „bohaterskich 
niepełnosprawnych”, „całkowicie niezależnych”.

W tym kontekście rozumienie sytuacji osób niewidomych przez 
pryzmat jednoznacznych założeń i kategorii – odnoszących się albo 
do fizycznego upośledzenia, patologii i  dewiacji, albo do społecz-
nych barier i  uprzedzeń, albo do fenomenologicznej idei równo-
wartości ludzkich sposobów percepcji – z konieczności prowadzi do 
uproszczonych wniosków i rozwiązań, które nie uwzględniają właś- 
ciwej jej złożoności, ambiwalencji i zależności od splotu biologicz-
nych, społecznych i politycznych czynników.

Jak zakładam, prezentowane wyniki badań odnoszą się nie tyl-
ko do doświadczeń ich zasadniczych uczestników, ale też innych 
osób niewidzących, które – podlegając takim samym warunkom po-
znawczym i instytucjonalnym – spotykają się z podobnymi reakcja-
mi i oczekiwaniami „normalsów”; przechodzą przez te same etapy 
procesu socjalizacji i  edukacji, a  także przeżywają związane z  tym 
emocje i wątpliwości; opracowują własne, lecz w pewnym stopniu 
typowe taktyki działania, służące osiągnięciu konkretnych celów 
i zdobyciu życiowej samodzielności (por. de Certeau 2008: 37).

Równocześnie zdaję sobie sprawę z wyraźnych ograniczeń pre-
zentowanych badań, które wynikają z przyjętych przeze mnie zało-
żeń, wskazując zarazem możliwość dalszych eksploracji tej tematyki.

Wystosowanie propozycji etnograficznej współpracy, wymaga-
jącej pewnego zaangażowania i  inicjatywy ze strony rozmówców, 
doprowadziło do wyraźnego zawężenia grupy badawczej, na którą 
złożyły się w  większości osoby w  znacznym stopniu samodzielne, 
dążące do życiowej niezależności, pracujące, świadome swych moż-
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liwości, praw i ograniczeń. W rezultacie nie miałem równie licznych 
i pogłębionych kontaktów z mniej samodzielnymi przedstawiciela-
mi tej grupy – biernymi, uzależnionymi od rodziców lub partnerów, 
spędzającymi większość czasu w domu, ograniczającymi społeczną 
aktywność do spotkań w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej czy 
innych wydarzeń „dla niepełnosprawnych”. Mimo znajomości z kil-
kunastoma osobami niewidomymi, które przyjmują tego rodzaju 
postawy i strategie, ich opinie i przeżycia są jednak wyraźnie niedo-
reprezentowane w tej pracy.

Oprócz tego, koncentrując się na perspektywie osób niewi-
domych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, jedynie w  ma-
łym stopniu odniosłem się do bezpośrednich wypowiedzi innych 
przedstawicieli opisanego środowiska, na które składają się osoby 
ociemniałe i niedowidzące, widzący rodzice, rodzeństwo, partnerzy 
i małżonkowie, przedstawiciele ośrodków specjalnych i organizacji 
pozarządowych, rehabilitanci i instruktorzy orientacji przestrzennej. 
Niedobór ten uwidacznia się między innymi w przypadku tematy-
ki ośrodków specjalnych, którą rozpatruję przede wszystkim przez 
pryzmat wspomnień ich absolwentów, opowieści uczniów ostatnich 
klas oraz własnych obserwacji. Nieuwzględnienie głosu ich rodzi-
ców czy pracowników tych placówek było świadomym wyborem, 
wynikającym z obawy przed nadmiernym poszerzaniem grupy ba-
dawczej i frustrującym natłokiem danych. Prócz tego doszedłem do 
wniosku, że podobna konfrontacja wspomnień i  opinii może wy-
wołać silne, nieprzepracowane emocje, pretensje i konflikty między 
rozmówcami, a  tym samym zakłócić zarówno ich relacje rodzin-
ne, jak i moje stosunki z poszczególnymi osobami. Jak jednak za-
kładam, porównanie punktów widzenia wymienionych podmiotów 
może stanowić cel dalszych badań związanych ze zjawiskami ślepo-
ty, niepełnosprawności i stygmatyzacji. 

Dążenie do możliwie szerokiego ujęcia podjętej tematyki, a za-
razem ukazania wielu detali życia osób niewidomych, zmusiło mnie 
z kolei do odrzucania lub przedwczesnego domykania części istot-
nych wątków, które same w sobie zasługują na pogłębioną analizę. 
W mojej ocenie do najważniejszych zagadnień, którym warto przyj-
rzeć się bliżej w perspektywie badań antropologicznych czy socjolo-
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gicznych, należą: relacje między personelem a niewidomymi ucznia-
mi specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; proces edukacji 
osób niewidomych w  szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych 
(por. Gobo 2009); strategie budowania kobiecości i męskości wśród 
osób niewidomych (por. Friedman 2012; Hammer 2012); przebieg 
codziennych spotkań osób niewidomych i widzących, a także właś- 
ciwe im sposoby konstruowania porządku interakcyjnego (por. Gof-
fman 2005, 2008b, 2012; Magnusson 2006; Reich 2006; Davis 2009); 
strategie szukania, przyjmowania i odrzucania pomocy „widzących” 
przez osoby niewidome; relacja osób niewidomych z  widzącymi 
pracodawcami i współpracownikami na otwartym rynku pracy (por. 
Giermanowska 2015, 2016).

Na zakończenie odniosę się do kwestii politycznego zaangażo-
wania i odpowiedzialności badacza, którą można skojarzyć zarówno 
z przyjętymi przeze mnie założeniami, jak i z problematyką badań 
oraz ze społeczną sytuacją ich uczestników, nierzadko postrzega-
ną przez kategorie wykluczenia czy marginalizacji (por. Erenc 2008; 
Rzeźnicka-Krupa 2009; Truszkowska 2013; Kuźma 2015: 226). Jak 
pisze na ten temat Marta Songin-Mokrzan (2014: 23):

Często uważa się, że głównym zadaniem zaangażowanych badań, rozu-
mianych właśnie jako forma ingerencji, jest prowokowanie przemian, 
transformacji świata, których wyniki winny wpływać na decyzje poli-
tyczne klasy rządzącej, przyczyniać się do poprawy życia badanych lub 
prowadzić po prostu do zmiany w sposobie postrzegania objętych an-
tropologicznym postrzeganiem zjawisk.

Traktując powyższe ustalenia jako wygodny punkt odniesienia, przy-
bliżę własne stanowisko w tej kwestii. Po pierwsze, podejmując pre-
zentowane badania, nie definiowałem ich uczestników jako przed-
stawicieli zmarginalizowanej czy wykluczonej mniejszości, ani też 
nie stawiałem sobie za cel poprawy jakości ich życia czy przełamania 
krzywdzących stereotypów na temat osób niewidomych lub ogól-
nie niepełnosprawnych. Zamiast tego ciekawiła mnie specyfika ich 
poznawczej i społecznej sytuacji, a  także właściwe im sposoby do-
świadczania, myślenia i działania, słowem – odnajdywania się w rze-
czywistości. Mówiąc inaczej, badania nie były nakierowane na zmia-
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nę wybranego fragmentu ludzkiego świata, lecz przede wszystkim na 
jego rzetelny, uczciwy i wielowątkowy opis.

Po drugie, przyjęcie założeń etnografii opartej na współpracy 
wynikało w znacznej mierze z ciekawości wobec efektów tego rodza-
ju strategii badawczej oraz chęci jej przetestowania w ramach kilku-
letniej pracy terenowej. Jednocześnie postulaty Anny Wyki (1993) 
i Luke’a Erica Lassitera (2005) są częściowo zbieżne z moim ogól-
nym podejściem do praktyki i  etyki badań etnograficznych, zgod-
nie z którym ich uczestnikom należy się zwykła ludzka uczciwość, 
jasność co do założeń i celu badań, a także wgląd do raportów opi-
sujących ich życie. Jak sądzę, takie postawienie sprawy minimalizuje 
ryzyko przedmiotowego traktowania rozmówców, a dokładniej – spro-
wadzania ich do roli bardziej lub mniej przydatnych źródeł informa-
cji, które porzuca się po zakończeniu pobytu w terenie (por. Kinash 
2006: 189–193).

Po trzecie wreszcie, nie żywię przesadnej wiary w zbawczy wpływ 
akademickiej antropologii kulturowej na dyskurs publiczny, decyzje 
urzędników i polityków czy też jakość życia marginalizowanych grup 
społecznych. Nie oznacza to jednak zupełnego zwątpienia w  spo-
łeczną i edukacyjną wartość tego rodzaju badań (por. Baer 2014: 14, 
Songin-Mokrzan 2014: 19). Zakładam jedynie, że praktyczne wy-
korzystanie ich wyników wymaga dodatkowych zabiegów i umiejęt-
ności, które pozwolą przełożyć wiedzę antropologiczną na bardziej 
przystępną, atrakcyjną formę literacką czy performatywną. Przykła-
dem podobnych starań mogą być spotkania i warsztaty, które prowa-
dziłem z poszczególnymi uczestnikami badań, współorganizowane 
przez organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne. Jak mogłem 
zauważyć w ich trakcie, to właśnie bezpośredni kontakt z osobami 
niewidomymi oraz wspólne dyskusje na temat specyfiki ich życia 
ułatwiają „widzącym” przełamanie dystansu wobec przedstawicieli 
tej grupy, a  także weryfikację własnych poglądów dotyczących wi-
dzenia, zmysłów, ślepoty czy niepełnosprawności.

W  tym sensie jestem przekonany, że odpowiednio „opakowa-
ne” wyniki badań antropologicznych i socjologicznych mogą stano-
wić rzetelną podstawę do praktycznych działań na rzecz osób nie-
widomych, niepełnosprawnych czy dyskryminowanych ze względu 



439Z AKOŃCZENIE

na inną cechę – płeć, wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, sta-
tus materialny, orientację seksualną. Wierzę również, że tego rodzaju 
eksploracje mogą zapewnić ochronę przed jednostronnymi ocena-
mi, pochopnymi decyzjami i powziętymi z góry oczekiwaniami – za-
równo wobec przedstawicieli wymienionych grup, jak i  sposobów 
ich „włączania” do „normalnego” świata.
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Summary
Groping the World:  

An Ethnographic Study of Blindness and (Dis)ability

The aim of the book is to provide a  multi-dimensional and polyphonic 
description of experiences of congenitally blind people, including the 
most important cultural and social conditions of their lives. The Author 
concentrates on the specificity of functioning of representatives of that 
group, the course of their socialization and education, difficulties and 
opportunities in terms of mobility, work and interpersonal relations. The 
subject of analysis are characteristic experiences and challenges of blind 
people, which result both from their cognitive limitations, as well as 
common beliefs on blindness, patterns and norms of visual culture, and 
institutional solutions in the field of rehabilitation of people with disabilities 
in Poland.

Elaborations on the lives of the book’s  characters’ attempt to answer 
a  number of basic questions: How do congenitally blind people discover 
and interpret the distinctive nature of their cognitive and social situation? 
What is the course of their socialization to the role of “abnormal” and 
“disabled”? What is the impact of the long-term stay in special school and 
educational centers on their mentality and later lives? How do people who 
do not know or do not remember visual sensations find themselves within 
broadly perceived visual culture? To what extent and by what means do they 
adapt to the norms and orders concerning appearance? How do they cope 
with practical limitations which result directly from lack of the sense of 
seeing? How do they acquire alternative abilities and perform daily chores? 
How do they evaluate and make use of the means of public support for the 
disabled? 

The primary source of presented and analyzed data is ethnographic 
research conducted among the blind in the years 2011–2017. The main 
were 22 blind people aged 18–42, including 20 who lost their ability to see 
shortly after birth or in early childhood. The basis for the research were 
numerous, regular and varied meetings with particular participants (about 
450 meetings in total), including recorded interviews (92 recordings). In 
addition, important interlocutors were also other blind or partially sighted 
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people, their friends and family members, as well as workers of institutions 
and organizations working for the benefit of this group – meetings and 
observations involving representatives of broadly understood “the blind 
community” have contributed to enriching the collected research material.

An important element of the study was an attempt to fulfill and verify the 
assumptions of collaborative ethnography, developed by social researchers 
such as Anna Wyka or Luke Eric Lassiter. The main postulates of such an 
approach include taking into consideration the voice of participants at every 
stage – from formulating preliminary hypotheses, through presentation of 
partial findings, to reading and evaluation of the final research report, as 
well as joint writing of academic or non-academic texts. In this publication, 
one of the manifestations of thusly defined cooperation are written 
comments of the interlocutors, which were placed in the final sections of 
the study’s consecutive parts. 

Analysis of the collected empirical material was not interpreted 
according to one particular approach. Instead, the research process involved 
constant comparisons, confronting and integration of various opinions 
and perspective – statements and behaviors of the blind participants and 
the researcher’s  intuition, as well as gradually emerging categories and 
generalizations, other research findings concerning blindness and disability, 
theoretical concepts of culture, self-agency or social relations. The selection 
of particular interpretation tools and theoretical points of reference 
depended on the extent to which they were stimulating in cognitive terms 
and useful for a reliable description of the research participants’ lives.

The book consists of four basic parts, divided into chapters and 
subchapters. In the first one – Research process: participants, methods, ethical 
issues – the Author describes the course of field studies, the criteria for 
selecting the sample group, the general characteristics of the participants, 
the methods applied, the adopted ethical assumptions and their practical 
consequences, as well as the dependencies between the empirical and 
analytical dimension of the study. The presentation of research methods is 
not limited to general statements, calculations or declarations, but contains 
a description of concrete events and problems encountered during the field 
work, which thus had an influence both on its course and results, as well as 
the researcher’s relations with particular participants. This part also contains 
a  detailed description of the principles of collaborative ethnography, 
followed and verified during the research process, as well as the possibilities 
and limitations of thusly oriented research practice.

In the second part – (Ab)normality: socialization, identity and community 
of the blind – the Author concentrates on the process of socialization of the 
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participants to the role of abnormal people – who do not meet the accepted 
standards in terms of health, cognitive or physical abilities. An introduction 
to this part is an attempt to familiarize the readers with the basic issues and 
categories which refer to the process of an individual finding themselves in 
the world, such as: culture, socialization, environment, language, habitus, 
hierarchization, stereotypization and stigmatizing.

The following chapters contain childhood memories of research 
participants, which are marked with strong emotions of their family 
members, excessive curiosity and compassion from others, hopes for 
regaining the ability to see and attempts to return to “normal” life. In this 
context, a seminal experience for most participants was a long-term stay at 
special residential schools, which strengthened their sense of being different 
from their healthy peers, and at the same time allowed them to feel “normal” 
among other blind people. Important characters of those memories are the 
schools’ staff, who often had decisive influence on the course of socialization 
and later beliefs and choices of research participants.

In the next chapter, the Author describes other factors which were of 
equal influence on the individual and collective identity of the research 
participants. The most important issues include: emotional relationships 
between blind individuals, controversies concerning blind marriages having 
children, fear of being rejected by sighted partners, mutual help and flow of 
information among the blind, the role of non-government organizations in 
shaping the blind community, attempts to separate oneself from other blind 
people, and negative emotions resulting from the fact of belonging to that 
group. 

In the third part – (In)visibility: the blind facing the norms and values 
of visual culture – the Author analyzes the impact of blindness on selected 
aspects of lives of the research participants, in particular the interpretation 
of visual phenomena, the means of communication used, the course of daily 
interactions, the ways of managing one’s body and image. The introductory 
chapter contains a  description of the general significance of the sense of 
seeing to human development and functioning – both at the level of species 
and the individual and collective one – as well as its dominant role in 
the hierarchy of perception shaped by the western civilization. Next, the 
Author presents the most important common and scientific assumptions 
concerning blindness which result directly from the values and functions 
assigned to visual perception.

The issues defined in this manner constitute a starting point for analysis 
of visual practices and mysteries of congenitally blind people, who have 
their own ways of imagining the cognitive abilities of the “sighted”, as well 
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as particular elements of visibility – colors, perspective, the appearance of 
people and objects. In this context, and interesting element is the process 
during which the research participants gradually discover the rules of the 
visible world, acquire terms and linguistic phrases referring directly to 
visual cognition, as well as encounter various images and presentations. The 
Author provides an illustration of the way in which participants perform 
social obligations which are directly related to the field of image, expression 
of non-verbal communication, how they manage the visibility of their own 
“stigma” and – which predominantly concerns blind women – how they 
make use of those actions in the process of constructing their own identity, 
attractiveness or sexuality.

The aim of the fourth part – (Dis)ability: dimensions of agency and 
independence of the blind – is to present how certain living conditions 
of research participants influence the extent of their functionality, 
independence and resourcefulness. An introduction to further analyses are 
elaborations concerning the basic conditions for human agency, namely an 
individual’s ability to shape their actions, control their effects and influence 
the surroundings. An equally important element is the description of 
dominant theories concerning impairment and disability which, depending 
on the adopted assumptions, to a  varying extent define the social causes 
and consequences of those phenomena, as well as the possible ways of 
supporting the disabled people.

The next chapter concerns concrete aspects of research participants’ 
lives which are to a  large degree related to the issue of functionality, self- 
-dependency and (in)dependence. In this context, the important factor is 
the functioning of the blind within the system of public support for the 
disabled in Poland, which has significant impact on their decisions, strategies 
and course of life. The most important means of help enumerated in the 
book include: financial social benefits, subsidizing university education 
or rehabilitation equipment, and rehabilitation trainings and courses of 
vocational and social skills. The issues which are extremely important in 
the context of self-dependency and functionality of the blind are the ones 
related to their employment – professional opportunities, available jobs, 
forms of public support and motivation for the disabled employees and 
their employers.

In the final chapter, the Author concentrates on the abilities and 
limitations of blind individuals in terms of their independent mobility and 
spatial orientation, which have influence on many other areas of their daily 
lives and functioning. After discussing the most important difficulties related 
to that issue which directly result from complete or serious impairment 
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of the sense of sight, basic abilities related to orientation and mobility of 
the blind are described, including the techniques of using a white cane or 
special electronic aids, cooperation with a guide dog, or arranging support 
from sighted assistants.

Thusly ordered findings present to a  large extent the specificity of 
the cognitive and social determinants that shape the lives of research 
participants – congenitally blind individuals living in Poland – as well as 
their connection with the dominant cultural patterns and social norms. The 
presented work, on the one hand, constitutes an attempt to popularize and 
familiarize the general “sighted” public with the topic of blindness and, on 
the other, is an invitation for “normals” to take a closer look at their own 
habits and prejudices, which become apparent during contacts with blind 
or otherwise disabled people.
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Tuttle Noemi R. 17, 118–120, 133, 
160, 168, 181, 249, 256, 261, 
291, 374, 415, 422

Tworkowska Sandra 23, 77–78, 
237, 241–242, 249, 290–291, 
303, 404–405, 428

U
Uexxüll Jacob von 107
Urbańska Joanna 322, 345, 348

V
Valenzuela Angela 80
Vannini Phillip 199
Vaughan C. Edwin 17, 119, 164, 

207–208, 291, 297, 346, 378, 
380, 390–391, 394, 397, 406– 
–407, 420

Vigarello Georges 266
Virilio Paul 236

W
Wala Katarzyna 102, 198
Walkiewicz-Krutak Małgorzata 

376, 379
Walter Natalia 395
Walthes Renate 17, 205–208, 216– 

–217, 298, 409, 414
Warren David H. 231
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PROGRAM
MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2011 roku wydawcą serii Monografie FNP jest  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Oprócz wersji papierowych książki będą dostępne 
również w formie e-book. Ponadto tytuły wydane  

w poprzednich latach będą zamieszczane   
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie
http://monografie.fnp.org.pl/





DOTYCHCZAS W SERII 
MONOGRAFIE FNP 

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

2017
Karol Kłodziński, „Officium a rationibus”.  

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  

Relacje między identyfikacjami Francuzów  
algierskiego pochodzenia

Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy 
Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego 

liberalizmu
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  
Knuda Rasmussena



Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  
Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych.  
Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach  

w perspektywie filozofii Adama Smitha
Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  

Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  
mniejszości językowych Europy

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. 
Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący
Przemysław Wewiór, Wstępując w ślady Salomona.  

Religia i nauka w myśli Francisa Bacona
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens 

a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa 
anglosaskiego

2018
Radosław Bugowski,  Miasto w ruchu.  

Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa 
Torunia 1891–1939

Waldemar Bulira, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej.  
Od totalitaryzmu do postmodernizmu

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny  
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Katarzyna Kalinowska-Sinkowska, Praktyki flirtu i podrywu. 
Studium z mikrosocjologii emocji



Marek Węcowski, Dylemat więźnia.  
Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

Przemysław Wiatr, W cieniu posthistorii.  
Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

2019
Kamil Pietrowiak, Świat po omacku.  

Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności
Agata Stasik, Współwytwarzanie wiedzy o technologii.  

Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości
Magdalena Wnuk, Kierunek Zachód, przystanek emigracja.  

Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji  
i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności

Maciej Kassner, Pragmatyzm i radykalny liberalizm.  
Studium filozofii politycznej Johna Deweya

W PRZYGOTOWANIU

Michał Kaczmarczyk, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej
Maciej Mycielski, W „naszym pogrobowym położeniu”.  

Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym
Rafał Rutkowski, Północna tradycja historyczna wprowadzona  

w nurt dziejów powszechnych. Kronika Mnicha Teodoryka  
„O starożytności norweskich królów” (koniec XII w.)
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