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Abstrakt 

Słowa kluczowe

Problemy etyczne są nieodłączną częścią pracy badaczy społecznych, zarówno w badaniach zorientowa-

nych jakościowo, jak i ilościowo. Część z nich jest wspólna wszystkim metodom badawczym, część zaś 

zależna od specyfiki konkretnej metody, badanej grupy czy problemu badawczego. W niniejszym tekście 

omówione zostały problemy etyczne pojawiające się w badaniach zorientowanych biograficznie – autorka 

na przykładzie własnych badań nad tożsamością płciową osób starych omawia problemy, jakie mogą 

pojawić się w relacjach badacza z badanymi osobami, omawiając własne doświadczenia oraz sposoby po-

radzenia sobie z występującymi w terenie napięciami. Trudności obejmują między innymi dobór próby, 

problematykę świadomej zgody na udział w badaniach, treść narracji autobiograficznej, odpowiedzial-

ność badacza za wywołane u respondentów emocje oraz wpływ cech i emocji osoby prowadzącej bada-

nia na ich przebieg. Tekst stanowi przyczynek do szerszej dyskusji na temat (rzadko ujawnianych przez 

badaczki i badaczy) trudności i problemów etycznych, z jakimi muszą sobie radzić, wyruszając w teren.
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i prawa, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Przygotowy-

wana przez nią rozprawa doktorska „Stara kobiecość i stara mę-

skość? Tożsamości płciowe osób starszych w Polsce” skoncentro-

wana jest wokół problematyki kobiecości i męskości osób starych 

oraz przemian tożsamości płciowej w przebiegu życia. Jej zain-

teresowania badawcze skupiają się wokół problematyki geron-

tologii społecznej, socjologii płci oraz etyki badań społecznych. 
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W  ostatnich 1 latach zaobserwować można ro-

snące zainteresowanie polskich socjolożek 

i socjologów problematyką (szeroko rozumianych) 

etycznych aspektów badań społecznych2. Za upo-

wszechnianie się przekonania, iż refleksja etyczna 

stanowić powinna integralną część procesu badaw-

czego (od momentu jego zainicjowania aż po spo-

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawcze-
go o numerze 2013/11/N/HS6/01101 (umowa numer UMO-
-2013/11/N/HS6/01101), finansowanego ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki.
2 W szeroko rozumianej socjologii zachodniej dyskusja na ten 
temat rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku 
i była związana m.in. z refleksjami badaczek i badaczy femi-
nistycznych.
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rządzanie raportów badawczych i formułowanie 

wniosków) odpowiadają okoliczności o złożonym 

charakterze, dwa czynniki wydają mi się jednak 

szczególnie istotne3. Pierwszym jest wciąż rozwi-

jająca się tożsamość socjologii jako nauki, której 

towarzyszą przemiany indywidualnej tożsamości 

socjologów oraz koncepcji ich własnej roli w świecie 

społecznym. Drugą jest wzrastająca świadomość, 

iż rzeczywistość społeczna i kulturowa, stanowią-

ca przedmiot namysłu socjologii, podlega coraz 

bardziej dynamicznym zmianom, staje się coraz 

bardziej skomplikowana, a jej zrozumienie i zin-

terpretowanie jest coraz trudniejsze. Warunkiem 

koniecznym jej poznania nadal winien być tak do-

skonały jak to możliwe warsztat metodologiczny; 

jego opanowanie coraz częściej przestaje być jednak 

traktowane jako warunek do tego poznania wystar-

czający. 

Obok tradycyjnych, czasem określanych jako „po-

zytywistyczne” kryteriów naukowości, do których 

zaliczyć można między innymi bezstronność, inter-

subiektywną sprawdzalność oraz neutralność ak-

sjologiczną (Szaniawski 1994), pojawiają się postu-

laty, aby do procesu poznania badacz włączył wła-

sną wrażliwość (wyrażającą się przede wszystkim 

w świadomości powiązania między wyborem metod 

naukowego poznania rzeczywistości a wyborami 

o charakterze etycznym i orientacją światopoglądo-

wą badacza), empatię (umożliwiającą otwarcie się na 

badaną rzeczywistość i nadanie badanym „obiek-

tom” podmiotowego charakteru) czy szczerość (trak-

3 Nie są to oczywiście jedyne czynniki decydujące o stale ro-
snącym zainteresowaniu etycznymi aspektami badań społecz-
nych, badaczki i badacze społeczni rozmaicie rozkładają w tej 
kwestii akcenty.

towaną jako postawę przesądzającą o uczciwości 

badawczej). Są to przykładowe, pożądane cechy pod-

miotu poznającego, których katalog ma charakter 

otwarty (Kaniowska 2010a). Co szczególnie interesu-

jące, uwzględnienie ich w procesie badawczym może 

stanowić nawiązanie do głębokich korzeni socjologii 

i tradycji społecznych badań terenowych, związa-

nych z pracą na rzecz rozwiązywania problemów 

lokalnych społeczności, stanowiących etap poprze-

dzający rozwój idei socjologii jako „nauki wolnej od 

wartości”, spychającej kwestie etyczne na margines 

rozważań socjologicznych (Hałas 1994; Rancew-Siko-

ra, Cymbrowski 2016)4.

Otwarcie nauki na aspekty etyczne ma jednak po-

ważne implikacje, zarówno teoretyczne, jak i prak-

tyczne, i prowadzić może do napięcia wywołanego 

wymaganiem od socjologów (i przedstawicieli po-

krewnych nauk humanistycznych) generowania 

wiedzy naukowej (opierającej się na wspomnianych 

powyżej kryteriach naukowości), przy jednocze-

snym oczekiwaniu, że metoda naukowego pozna-

nia powiązana będzie z bardzo szeroko (a czasem, 

4 Dorota Rancew-Sikora i Borys Cymbrowski ciekawie opisują 
etap konstytuowania się socjologii jako nauki, w ramach któ-
rego praktyka badań społecznych stanowiła formę filantro-
pii i wyraz zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. 
Przykład stanowi działalności Chicago School of Civics and 
Philantropy (z którą związane były takie badaczki jak Jane 
Addams, Edith i Grace Abbot, Sophonisba Breckinridge czy 
Julia Lathrop) – wypracowane w jej ramach terenowe me-
tody zbierania danych stanowiły środek do rozwiązywania 
problemów społecznych, takich jak wzrost przestępczości 
czy rosnące bezrobocie. Kolejny etap wyłaniania się socjolo-
gii jako samodzielnej dyscypliny stanowiło odejście od kon-
ceptu „reformatorskiego” na rzecz idei „socjologii wolnej od 
wartości”, której konsekwencją była marginalizacja rozwa-
żań etycznych. „Uwolnienie od wartości” wyrażane jest na 
przykład poprzez ocenianie badań formułujących uogólnio-
ne teorie jako bardziej prestiżowych aniżeli badania „zaanga-
żowane” społecznie, np. opisujące i wyjaśniające różne formy 
dyskryminacji społecznej (por. Rancew-Sikora, Cymbrowski 
2016).
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w zależności od przyjętego podejścia, sprzecznie) 

rozumianą refleksją o charakterze etycznym. Ła-

godzenie owego napięcia jest wyzwaniem nie tyl-

ko dla socjologii jako nauki, ale również dla ba-

daczek i badaczy społecznych, na każdym etapie 

realizowanych projektów badawczych. Konieczna 

jest zarówno dyskusja na temat wskazań i zaleceń 

formułowanych w odniesieniu do procedur pozna-

nia i sposobów budowania wiedzy (etyka norma-

tywna), jak i na temat standardów działania osób 

prowadzących badania społeczne (etyka zawodo-

wa) (Kaniowska 2010), które nawzajem się przeni-

kają. Dyskusja taka oczywiście już się toczy, choć 

wróżnych kręgach uczonych5 z różnym nasileniem, 

czego efektem jest zarówno wypracowywanie no-

wych paradygmatów teoretycznych, jak i opraco-

wywanie zbiorów zasad i wytycznych dotyczących 

etyki profesjonalnej. Uważam jednak, że również 

sami badacze terenowi winni brać w niej aktywny 

udział, między innymi poprzez dzielenie się wła-

snymi doświadczeniami problemów o charakterze 

etycznym, pojawiającymi się w trakcie rozmaitych 

badań. Badacze niechętnie wpuszczają innych do 

swojej kuchni badawczej, często nie ujawniają tego, 

jak zbierają, a następnie opracowują materiały oraz 

jakie trudności i konieczne do rozstrzygnięcia dyle-

maty napotykają po drodze (por. Kaźmierska 2014: 

225). Jest to, zdaniem Beaty Bielskiej (2016: 84), jedna 

z praktyk ukrywania, rozpowszechniona wśród bada-

czy społecznych (owe praktyki i ich znaczenie zo-

staną nieco szerzej omówione w dalszej części tek-

stu). Ja sama podzielam pogląd, iż problemy etycz-

ne (często nierozwiązywalne) są immanentną cechą 

każdego przedsięwzięcia badawczego (por. Fine 

5 Mam tutaj na myśli zarówno dyscyplinę badawczą, jak i kraj 
pochodzenia/prowadzenia działalności badawczej.

2010: 87), a ujawnianie własnych rozterek, które po-

jawiają się w trakcie badań (a tym samym odrzuce-

nie lub uchylenie maski nieomylnego, bezstronnego 

naukowca), samo w sobie ma walor nie tylko dydak-

tyczny, ale jest też wyrazem refleksyjności badacza 

i jego badawczej uczciwości.

Niniejszy tekst stanowi głos we wspomnianej dys-

kusji. Jego celem jest omówienie problemów etycz-

nych (rozumianych jako sytuacja, w której badacz 

musi zadecydować, jak się zachować, uwzględniając 

różne podejścia etyczne), jakie musiałam rozwiązać, 

prowadząc własne badania nad tożsamością płcio-

wą osób starych w Polsce. W okresie od czerwca do 

grudnia 2017 roku przeprowadziłam sześćdziesiąt 

wywiadów biograficzno-narracyjnych z kobietami 

i mężczyznami po sześćdziesiątym roku życia (ich 

metodologia została szerzej omówiona w dalszej 

części tekstu). Zarówno problematyka tych badań, 

jak i zastosowana metodologia postawiły przede 

mną szereg specyficznych trudności o charakterze 

etycznym, mających rozmaite konsekwencje dla ca-

łego procesu badawczego. Część problemów była 

zaś, jak sądzę, uniwersalna dla większości przedsię-

wzięć badawczych.

Problemy etyczne w badaniach 
jakościowych. Specyfika badań 
biograficznych

Etykę badań naukowych, za Włodzimierzem Gale-

wiczem, rozumiem jako „względnie wyodrębniony 

dział etyki normatywnej, w ramach którego rozpa-

truje się etyczne aspekty czynności badawczych, wy-

konywanych w ramach nauki oraz opracowuje się 

reguły, których z etycznego punktu widzenia winni 

Paulina Świątek-Młynarska
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przestrzegać wykonawcy owych czynności” (Gale-

wicz 2009: 48). Opracowanie zasad dobrej praktyki 

badawczej jest zadaniem każdej z dyscyplin nauko-

wych, jednak stopień szczegółowości takich regulacji 

uzależniony jest od ich specyfiki, nade wszystko zaś 

od charakterystycznych dla danej dyscypliny wa-

runków praktyki badawczej (Seweryn 2010). 

Kodyfikacja reguł etyki profesjonalnej dokonała się 

również w naukach społecznych, zaś analiza zbio-

rów zasad i wytycznych dotyczących etycznych 

aspektów praktyki badawczej może ułatwić rozwią-

zanie rozmaitych problemów, z jakimi stykają się 

badacze prowadzący jakościowe (i nie tylko) bada-

nia terenowe. Z uwagi na problematykę niniejsze-

go tekstu, pragnę jednak najpierw bardzo krótko 

przypomnieć, czym jest metoda biograficzna i jakie 

problemy etyczne mogą pojawić się na różnych eta-

pach procesu badawczego (specyficzne dla tej meto-

dy badań oraz wspólne z innymi), dopiero później 

zaś sięgnę do wspomnianych zbiorów zasad, aby 

poszukać w nich wskazówek dla własnej sytuacji 

badawczej.

Metoda badań biograficznych w socjologii

Metoda badań biograficznych (oraz wywodzące się 

z niej techniki badawcze) jest orientacją metodolo-

giczną6 opierającą się na przekonaniu, iż procesy 

6 Nie jest to jedyny (choć jest moim zdaniem najszerszy) sposób 
rozumienia metody biograficznej w socjologii. Po pierwsze, 
jest to określona orientacja metodologiczna, związana z nur-
tem socjologii humanistycznej (interpretatywnej). Po drugie, 
biografia może być traktowana przez badaczy społecznych 
jako przedmiot analizy „sam w sobie”. Po trzecie zaś, może-
my metodę biograficzną rozumieć jako pewien specyficzny 
sposób gromadzenia danych socjologicznych i ich analizy 
(Leoński 1993). W praktyce badacze zazwyczaj odnoszą się do 
wszystkich tych płaszczyzn jednocześnie, jednak nie są one ze 
sobą związane w sposób nierozerwalny.

makrostrukturalne zakorzenione są w życiu kon-

kretnych jednostek tworzących zbiorowości spo-

łeczne, zaś badanie biografii człowieka umożliwia 

wyciąganie wniosków dotyczących nie tylko jego 

losów i cech indywidualnych, ale również świata 

społecznego, w którym żyje (Bednarz-Łuczewska, 

Łuczewski 2012). Procedury badawcze stosowane 

w ramach tej metody są bardzo niejednolite, za ich 

wspólną cechę uznać jednak można koncentrację 

na życiorysie konkretnej jednostki ujętym w mo-

gącą przyjąć rozmaite formy narrację (Kohli 2012). 

Konsekwencją wielości perspektyw badawczych 

w ramach tej orientacji metodologicznej jest rozma-

ite postrzeganie źródeł danych biograficznych oraz 

różne typy ich wykorzystania. W tym kontekście 

istotne jest wprowadzone przez Ingeborg Helling 

rozróżnienie możliwych przedmiotów badań bio-

graficznych, w ramach których biografia może być 

traktowana jako środek (biography as a means) lub 

jako temat (biography as a topic) (Helling 1985: 95). 

W pierwszym rozumieniu badanie biografii umoż-

liwia poznanie rozmaitych kwestii socjologicznych 

(np. zagadnienia tożsamości) z perspektywy kon-

kretnego uczestnika życia społecznego, w drugim 

zaś badacz zainteresowany jest przede wszystkim 

rekonstrukcją typowych sekwencji zdarzeń w życiu 

określonych grup ludzi oraz znaczeniami, jakie owi 

ludzie tym zdarzeniom nadają.

Zorientowani biograficznie badacze (niezależnie od 

tematyki swoich badań) korzystać mogą z różnych 

rodzajów źródeł. Zasadniczo można je podzielić na 

dwa typy – źródła tworzone przez jednostki (któ-

rych życie analizujemy) w sposób spontaniczny 

w ciągu ich życia, a następnie wykorzystane przez 

osobę prowadzącą badania do własnych celów oraz 

Problemy etyczne w relacji badacza z osobami badanymi (na przykładzie badań biograficznych z osobami starymi)
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źródła wygenerowane z inicjatywy badacza na po-

trzeby prowadzonych przez niego badań. Do typu 

pierwszego zaliczyć można przede wszystkim do-

kumenty osobiste, takie jak listy czy pamiętniki, 

tworzone z inicjatywy jednostek, a następnie wyko-

rzystywane w badaniach7. Do drugiego typu źró-

deł zaliczyć można zaś przede wszystkim rozmaite 

opowieści biograficzne zainicjowane przez badacza, 

bądź to w formie spisanego na jego prośbę pamięt-

nika8, bądź w formie ustnej opowieści biograficznej, 

powstałej w trakcie wywiadu9. 

Za jedną z najbardziej rozwiniętych i wpływowych 

koncepcji w ramach orientacji biograficznej uznawa-

na jest socjologia biografistyczna Fritza Schützego, 

łącząca tradycję (szeroko rozumianej) socjologii in-

terpretatywnej z hermeneutyczno-lingwistycznymi 

metodami analizy danych (m.in. Schütze 1990; 2012). 

Z tej samej tradycji wyrasta biograficzno-narracyj-

na metoda interpretacyjna (tzw. BNIM – Biographic-

-Narrative Interpretative Method), bardzo popularna 

szczególnie wśród badaczy brytyjskich – dużą rolę 

w jej propagowaniu odegrały między innymi prace 

Prue Chamberlayne i Toma Wengrafa (Chamberlay-

ne, Bornat, Apitzsch 2004; Wengraf 2012). Stosowaną 

w jej ramach techniką badawczą jest wywiad nar-

7 Z takim typem źródeł mamy do czynienia m.in. w dziele 
Chłop polski w Europie i Ameryce W. I. Thomasa i F. Znanieckie-
go, w którym wspomniani uczeni posłużyli się dokumentami 
osobistymi migrantów – przede wszystkim listami oraz spi-
sanymi przez nich autobiografiami (Thomas, Znaniecki 1976).
8 Pozyskiwanie danych autobiograficznych drogą publicznych 
konkursów na życiorys własny uznać można za specyfikę pol-
skiej socjologii biograficznej od lat trzydziestych do (mniej 
więcej) osiemdziesiątych XX wieku (np. Jakubczak 1989).
9 Metodologia prowadzenia i analizowania wywiadów bio-
graficznych intensywnie rozwijała się w socjologii zachodniej 
w drugiej połowie XX wieku (np. Denzin 1987; Rosenthal 1990; 
2012); w polskiej socjologii zyskała popularność po 1989 roku 
(np. Czyżewski, Piotrowski, Rokuszewska-Pawełek 1996; Kaź-
mierska 2008). 

racyjny, który istotnie różni się od tradycyjnie sto-

sowanego w naukach społecznych wywiadu – jego 

celem jest bowiem uzyskanie spontanicznej narracji 

o życiu badanej jednostki (lub wybranym jego eta-

pie), będącej zwartą, niezakłócaną przez interwencję 

osoby prowadzącej badania, spontanicznie wygene-

rowaną całością. Składa się on z kilku faz i wyma-

ga od badacza wykształcenia specyficznych dla tej 

techniki badawczej umiejętności. Podstawową fazę 

wywiadu narracyjnego stanowi narracja główna, 

czyli nie przygotowana wcześniej opowieść o życiu 

narratora, której osoba prowadząca badanie nie po-

winna przerywać pytaniami dotyczącymi treści nar-

racji (najczęściej prowadzą one bowiem do zerwania 

własnej linii opowiadania narratora). Po zakończe-

niu swobodnej opowieści narratora osoba prowa-

dząca wywiad przejść może do zadawania pytań 

związanych z zasłyszaną narracją autobiograficzną 

(Kaźmierska 2016). Zbieranie materiału empiryczne-

go za pomocą wywiadu narracyjnego związane jest 

z szeregiem założeń teoretycznych, spośród których 

najważniejszym jest istnienie homologii między 

strukturą organizacji wydarzeń w życiu a strukturą 

biograficznej narracji10 (Schütze 2012). 

Etyczne wyzwania w badaniach biograficznych

W praktyce badawczej problemy etyczne pojawia-

ją się najczęściej na dwóch poziomach – w relacji 

10 Oznacza to, że opowieść biograficzna odkrywa to, co stało 
się w przestrzeni społecznej z punktu widzenia działających 
w niej jednostek, zaś badacz ma możliwość analizowania pro-
cesualnego charakteru owych zjawisk – ich powstania, rozwo-
ju i ewentualnego zakończenia (w wymiarze indywidualnym 
odbiciem owych zjawisk są omówione wcześniej struktury 
procesowe). Wspomniana homologia ma jednak miejsce pod 
warunkiem, iż w badaniach mamy do czynienia z narracją bio-
graficzną o charakterze spontanicznym (tzn. nie przygotowaną 
i nie przećwiczoną wcześniej).
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między badaczem a badanym, a także w stosun-

ku między rzeczywistością a jej przedstawieniem 

w badaniach i powstałych na ich bazie opracowa-

niach (Kaniowska 2010b). W niniejszym tekście sku-

piam się tylko na pierwszym z nich, odnosząc się 

do standardów działania socjologów prowadzących 

zorientowane biograficznie badania11 (część poru-

szanych poniżej problemów jest rzecz jasna wspól-

na dla innych typów badań jakościowych, a także, 

choć w nieco mniejszym stopniu, niektórych badań 

zorientowanych ilościowo). Tak rozumiana reflek-

sja etyczna koncentruje się najczęściej na trzech 

zagadnieniach: świadomej zgodzie na udział w ba-

daniach, prawie narratorów do prywatności oraz 

ochronie osób biorących udział w badaniach przed 

doznaniem w ich wyniku krzywd (Fontana, Frey 

2014). Kwestie te winny mieć znaczenie w trakcie 

każdego przeprowadzanego wywiadu, w przypad-

ku badań biograficznych nabierają jednak znacze-

nia szczególnego i stawiają przed osobą prowadzą-

cą badania dodatkowe wyzwania. Są one związane 

z faktem, iż przystępując do przeprowadzania wy-

wiadów biograficzno-narracyjnych (rozumianych 

tak, jak opisałam powyżej) zarówno badacz/badacz-

ka, jak i (do pewnego stopnia) osoba biorąca udział 

w badaniach, tak naprawdę nie wiedzą, jakie infor-

macje zostaną ujawnione w trakcie pierwszej fazy 

wywiadu, którą stanowi swobodna, nieskrępowana 

11 Uważam, iż drugi typ problemów etycznych również ma 
niebagatelne znaczenie dla praktyki badawczej, refleksji nad 
procesem i celami poznawania rzeczywistości społecznej, 
a także myśleniem socjologów o własnej dyscyplinie jako ta-
kiej. W tym kontekście badania biograficzne wiążą się na przy-
kład z ważnym problemem zagadnienia prawdy w narracji 
biograficznej (por. np. Kohli 2012), mającym poważne impli-
kacje teoretyczne i praktyczne. Jest to jednak moim zdaniem 
zagadnienie wymagające szerokiego omówienia w osobnej 
publikacji, dlatego w niniejszym tekście skupiam się tylko na 
rozważaniach etycznych dotyczących relacji badacza z bada-
nymi osobami.

opowieść narratora – choć badania zwykle są spro-

blematyzowane, a osoba prowadząca badania zain-

teresowana jest określonym zagadnieniem z biogra-

fii narratora, w trakcie wywiadu ujawnione mogą 

zostać trudne do przewidzenia informacje i emocje. 

Snucie opowieści o całym swoim życiu może rów-

nież prowadzić do uzyskania przez osobę biorącą 

udział w badaniu samowiedzy, której inaczej by nie 

uzyskała i która może mieć dla niej niepożądane 

skutki emocjonalne (Seweryn 2010). Może wywołać 

emocje i wspomnienia, których ujawnienia ani ba-

daczka/badacz, ani osoba badana nie przewidywali 

w momencie udzielania zgody na udział w badaniu. 

Inne, rzadziej wskazywane, a nie mniej ważne na-

pięcia dotyczą wspominanych już przeze mnie, sto-

sowanych przez badaczy, rozmaitych praktyk ukry-

wania – okazuje się bowiem, iż prowadząc badania 

w sposób jawny (ujawniając swoją tożsamość i fakt 

prowadzenia badań), można jednocześnie ukrywać 

rozmaite zagadnienia przed osobami badanymi (na 

przykład prawdziwy problem badawczy) oraz póź-

niejszymi czytelnikami raportu badawczego (na 

przykład sposoby pozyskiwania danych czy uzy-

skiwania dostępu do respondentów).

Kolejnym zagadnieniem, istotnym szczególnie 

w przypadku badań biograficznych, jest kwe-

stia zaangażowania osoby prowadzącej badania 

w konkretną interakcję badawczą i relację z osoba-

mi badanymi, a także emocje pojawiające się u ba-

daczki/badacza w trakcie prowadzenia wywiadów 

i realna ocena jego/jej oddziaływania (w tym ta-

kich cech jak płeć czy wiek oraz jego życiowych do-

świadczeń) na przebieg wywiadu. Uważam, iż taka 

refleksja po stronie osoby prowadzącej badania jest 

Problemy etyczne w relacji badacza z osobami badanymi (na przykładzie badań biograficznych z osobami starymi)
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niezbędna, wywiad bowiem nie jest prowadzony 

w społecznej próżni i nie jest narzędziem neutral-

nym (Fontana, Frey 2014). Jest za to dla badaczki/

badacza sytuacją silnego napięcia między reakcją 

moralną a obserwacją naukową (Geertz 2003), zaś 

„przezroczystość” osoby prowadzącej badania jest 

jednym z „kłamstw” etnografii (Fine 2010). Osoba 

przeprowadzająca badania terenowe, szczególnie 

w przypadku posługiwania się metodologią jako-

ściową i technikami badawczymi o niskim stopniu 

ustrukturyzowania, ponosi w kontaktach z osoba-

mi badanymi ryzyko emocjonalne, którego zakres 

jest trudny do oszacowania przed wyruszeniem 

w teren (Cymbrowski, Rancew-Sikora 2016). Za-

łożenie, iż badający zachowują w trakcie interak-

cji badawczej postawę całkowicie neutralną, jest 

moim zdaniem wciąż funkcjonującą w naukach 

społecznych iluzją, skłaniającą badaczki i bada-

czy do ukrywania swoich osobistych doświadczeń 

z badań. Tymczasem utrzymanie emocjonalne-

go dystansu między osobą prowadzącą badania 

a badanymi wydaje się praktycznie niemożliwe, 

czego przykładem jest treść prywatnych dzienni-

ków Bronisława Malinowskiego (Malinowski 2002) 

czy opis doświadczeń badawczych Nigela Barleya 

(1997). Rozbudowana, wielowątkowa i nierzadko 

emocjonalna opowieść o własnym życiu angażuje 

badacza, jednocześnie kładąc na jego/jej barki spe-

cyficzny rodzaj odpowiedzialności za przebieg in-

terakcji badawczej, co wymaga nie tylko dobrego 

warsztatu, ale również empatii, umiejętności ak-

tywnej obserwacji, refleksyjności i samokontroli. 

W tym kontekście istotne jest również zagadnienie 

symetrii w relacji osoby badającej i badanej, mające 

szczególne znaczenie w badaniach biograficznych, 

w których uzyskujemy na temat osoby badanej 

bardzo wiele różnorodnych, nierzadko intymnych 

informacji.

W dalszej części tekstu opisuję szerzej rozmaite pro-

blemy o charakterze etycznym, które rozwiązać mu-

siałam w trakcie prowadzenia własnych badań zo-

rientowanych biograficznie. Część z nich wynikała 

ze specyfiki wybranej przeze mnie orientacji meto-

dologicznej, część zaś związana była z charakterem 

problemu badawczego oraz specyficznymi cechami 

badanej grupy. Omawiając owe rozterki, odnoszę 

się również do treści rozmaitych kodeksów etyki 

zawodowej, zawierających wytyczne dla prowa-

dzących badania socjolożek i socjologów (ale też an-

tropologów i psychologów), oceniając jednocześnie 

przydatność owych wskazówek do rozwiązania 

konkretnych dylematów badawczych. Omówienie 

własnych wątpliwości wydaje mi się istotne szcze-

gólnie z uwagi na to, że napotkane przeze mnie pro-

blemy są stosunkowo rzadko podejmowane przez 

uczonych prowadzących podobne badania.

Problemy etyczne w biograficznych 
badaniach tożsamości płciowej osób 
starych 

W 2017 roku przeprowadziłam badania skoncentro-

wane na problematyce dynamiki przemian indywi-

dualnej tożsamości płciowej w przebiegu życia jed-

nostki oraz sposobach konstruowania i przeżywa-

nia własnej kobiecości i męskości przez osoby star-

sze. Jak wspomniałam, w ramach realizowanego 

projektu badawczego przeprowadziłam sześćdzie-

siąt wywiadów biograficzno-narracyjnych z oso-

bami starymi: odpowiednio trzydzieści z osobami 

w wieku sześćdziesiąt–siedemdziesiąt pięć lat oraz 
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trzydzieści z osobami starszymi niż siedemdziesiąt 

pięć lat12, zapewniając w próbie równą reprezentację 

narracji kobiecych i męskich. Badania zostały prze-

prowadzone w różnych ośrodkach znajdujących się 

na kontinuum miejsko-wiejskim na terenie woje-

wództwa śląskiego, a więc zarówno na terenie gmin 

wiejskich (rolniczych i nierolniczych, znajdujących 

się w różnej odległości od miasta powiatowego), jak 

i miast o różnej wielkości i gęstości zaludnienia oraz 

rozmaitej infrastrukturze. Ze względu na przyjmo-

wane przeze mnie założenie o intersekcjonalnym 

charakterze płci i tożsamości płciowej (np. John-

son 2005; Grabham i in. 2009), na które szczególnie 

silnie oddziałują takie czynniki jak klasa, miejsce 

zamieszkania czy poziom wykształcenia, w bada-

niach zostały poddane kontroli zmienne związane 

z umiejscowieniem respondentów w strukturze 

społecznej (miejsce zamieszkania oraz poziom wy-

kształcenia). Posługiwałam się omawianą powyżej 

techniką wywiadu biograficzno-narracyjnego – za 

każdym razem do fazy zadawania pytań przecho-

dziłam dopiero po uzyskaniu spontanicznej nar-

racji o całym życiu narratora. Celem badań była 

12 Jedną z trudności w prowadzeniu badań wśród osób star-
szych jest brak jednoznacznych kryteriów, pozwalających na 
wyodrębnienie badanej grupy – z uwagi na indywidualne tem-
po procesów starzenia się i wieloaspektową naturę tego zjawi-
ska zaliczenie konkretnej osoby do kategorii społecznej osób 
starszych ma, moim zdaniem, zawsze arbitralny charakter 
i jest zależne od decyzji badacza. W moich badaniach posłuży-
łam się granicą starości uznawaną przez WHO, która w odnie-
sieniu do współczesnego świata uprzemysłowionego uznaje za 
początek starości przekroczenie sześćdziesiątego roku życia 
(por. np. Szarota 2013). Z uwagi na duże wewnętrzne zróżni-
cowanie kategorii społecznej ludzi starych pod względem bio-
logiczno-społecznym (indywidualnie zróżnicowane jest tem-
po procesów starzenia się) oraz społeczno-kulturowym (roz-
maita jest aktywność rodzinna, zawodowa i społeczna osób 
starszych), uznałam za konieczną wewnętrzną periodyzację 
próby badawczej na dwie grupy – osoby w tzw. trzecim wieku 
(60–75 lat) i czwartym wieku (starsze niż 75 lat). Podział taki jest 
dość powszechnie stosowany przez gerontologów społecznych 
(por. np. Szarota 2010; Steuden 2011; Wawrzyniak 2017). 

odpowiedź na pytania o to, czy istnieją dające się 

wyróżnić wzory przeżywania własnej kobiecości 

i męskości specyficzne dla starszego wieku (a jeśli 

tak, to jakie), czy (i w jaki sposób) przekształcają się 

one w trakcie procesu starzenia się, a także jakie 

czynniki warunkują owo przekształcenie. W swo-

ich badaniach traktowałam biografię jako „środek” 

– w rekonstrukcji doświadczeń życiowych widzia-

łam bowiem szansę na uchwycenie indywidualnych 

definicji kobiecości i męskości, czynników wpływa-

jących na ich kształtowanie się w biegu życia oraz 

uchwycenie dynamiki przemian tożsamości płcio-

wych starych kobiet i starych mężczyzn.

Etyczny aspekty strategii doboru próby

Jednym z pierwszych, koniecznych do rozstrzy-

gnięcia problemów w każdym projekcie badaw-

czym jest wybór odpowiedniej metodologii doboru 

próby do badania, szczególnie trudny w przypadku 

badań zorientowanych biograficznie. Podzielam po-

gląd Fritza Schützego, iż sposoby pozyskiwania in-

formatorów, typowe dla innych metod badawczych, 

nie sprawdzają się w przypadku wywiadów narra-

cyjno-biograficznych (Schütze 2012). Przede wszyst-

kim w grę nie wchodzi dobór losowy, szczególnie 

w kontekście braku dążenia badacza do uzyskania 

statystycznej reprezentatywności, charakterystycz-

nej raczej dla ilościowych metod badawczych. Bio-

graficzna opowieść narracyjna ma charakter złożo-

ny i jest poddawana analizie zarówno pod wzglę-

dem treści, jak i wyrażonej za jej pomocą, zmiennej 

w czasie, jednostkowej tożsamości, ukształtowanej 

pod wpływem określonych warunków społeczno-

-historycznych. Snucie takiej opowieści wymaga od 

osoby biorącej udział w badaniu nie tylko sporego 
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wysiłku (do tego zagadnienia wrócę jeszcze w dal-

szych rozważaniach), ale przede wszystkim obda-

rzenia osoby prowadzącej badania bardzo dużym 

zaufaniem. Osoba mająca udzielić wywiadu powin-

na zatem wiedzieć, dlaczego właśnie ona została 

wybrana do udziału w badaniach oraz jaki jest ich 

cel, jak będzie wyglądał ich przebieg i dalsze losy 

jej opowieści biograficznej, a także jakiego rodzaju 

narracji się od niej oczekuje i dlaczego jest ona istot-

na dla badacza. Fritz Schütze sugeruje dwie metody 

doboru próby do badań narracyjno-biograficznych 

– zwrócenie się do własnych znajomych, mających 

kontakty w interesującej nas grupie z prośbą o skon-

taktowanie nas z potencjalnymi respondentami 

oraz, jeśli problem badawczy na to pozwala, zwró-

cenie się do instytucji związanej z pomocą lub pracą 

z określonym kręgiem osób. Po uzyskaniu kontak-

tów do pierwszych respondentów stosować można 

tak zwaną metodę kuli śnieżnej. 

Sposób dotarcia do potencjalnych narratorów budził 

mój duży namysł i troskę, szczególnie z uwagi na 

specyfikę badanej przeze mnie kategorii społecznej. 

Liczne w ostatnich kilku latach procedery nadużyć 

wobec osób starych (np. wyłudzeń tzw. metodą „na 

wnuczka”, ale również skłaniania osób starszych do 

podpisywania niekorzystnych umów związanych 

z dostawą mediów, sprzedażą ratalną itp.), a także 

będące ich efektem kampanie informacyjne, mające 

na celu zwiększenie czujności seniorów w kontakcie 

z obcymi osobami, spowodowały znaczny wzrost 

poziomu ostrożności wśród osób starych13. Jego 

13 Kampanie informacyjne na ten temat przeprowadzała m.in. 
Policja (por. np. Kampania informacyjna „Bezpieczny senior – nie 
daj się oszustom [zob. www.policja.pl, https://bit.ly/2Os889B, 
dostęp 25.09.2018]; Uwaga na oszustów „na pracowników wo-
dociągów [zob. www.podkarpacka.policja.gov.pl, https://bit.

skutkiem jest również potencjalna niechęć do bra-

nia udziału w badaniach społecznych, szczególnie 

takich, w których badacz prosi o czasochłonną opo-

wieść o całym życiu, obfitującą w osobiste szczegó-

ły, mogące dać podstawę do potencjalnych nadużyć. 

Dodatkowym problemem jest zróżnicowany stan 

zdrowia osób starych i związana z nim ograniczo-

na możliwość wyrażenia dobrowolnej i świadomej 

zgody na udział w badaniu (wrócę jeszcze do tego 

zagadnienia w dalszej części tego tekstu) – w krót-

kim kontakcie z obcą osobą starszą niezwykle trud-

no ocenić jej kondycję psychofizyczną oraz to, czy 

ewentualnie wyrażona przez nią zgoda na udział 

w badaniu rzeczywiście jest dobrowolna i świado-

ma. Kolejnym utrudnieniem jest generalnie względ-

nie niski poziom formalnego wykształcenia wśród 

osób starych mieszkających we wspomnianym re-

gionie i możliwość braku zrozumienia (a także wsty-

du lub strachu przed jego ujawnieniem) tego, czym 

są badania społeczne i czego badaczka/badacz (dys-

ponujący wszak pewnym instytucjonalnym autory-

tetem) tak naprawdę oczekuje. Oczywiście można 

wykluczyć z potencjalnej próby takie osoby, ale, jak 

już wspominałam, zależało mi na uzyskaniu narracji 

osób o różnym poziomie wykształcenia, ze względu 

na wzajemne oddziaływania między szeroko rozu-

mianą pozycją klasową a dynamiką kształtowania 

się tożsamości płciowej. Nie byłam również zainte-

resowana kontaktem z osobami starymi za pośred-

nictwem instytucji świadczącej jakieś usługi na ich 

rzecz – mógłby to być Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku, klub seniora lub jedna z instytucji wspierających 

osoby starsze w ich codziennej egzystencji. Pobud-

ly/2Qgp5FH, dostęp 25.09.2018]; Dzień Babci i Dziadka okazją do 
zadbania o bezpieczeństwo seniorów [zob. www.mazowieckapo-
licja.gov.pl, https://bit.ly/2Dokqia [dostęp 25.09.2018]).
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ki etyczne były jednym z najważniejszych powo-

dów14 odrzucenia przeze mnie kontaktu z osobami 

starymi za pośrednictwem takich instytucji – nie 

chciałam doprowadzić do sytuacji, w której osoba 

starsza czułaby się zobligowana do wzięcia udziału 

w badaniu z uwagi na to, że poprosił ją o to ktoś, 

z czyjej pomocy lub usług korzysta i kto może wjej 

oczach dysponować na tyle dużym autorytetem, że 

będzie się ona obawiała odmowy (postępowanie 

takie jest zbieżne z formułowanymi przez badaczy 

rekomendacjami dotyczącymi prowadzenia badań 

z osobami starszymi, por. np. Wenger 2001; Barnes 

2007; Robertson, Hale 2011). Oczywiście miałam 

jednocześnie świadomość, iż wysunięcie propozy-

cji wzięcia udziału w badaniach przez osobę będącą 

znajomym respondenta może stanowić formę presji, 

miała ona jednak moim zdaniem (jeśli ewentualnie 

występowała) odmienny charakter. W przypadku 

korzystania z usług instytucji oferującej (szeroko 

rozumianą) pomoc i wsparcie osoba stara mogłaby 

czuć się, w mojej ocenie, zobligowana do wzięcia 

udziału w badaniu w obawie przed utratą możli-

wości dalszego korzystania z pomocy/wsparcia, zaś 

udział wbadaniu mógłby być błędnie zidentyfiko-

wany jako obowiązkowy. Uważam, iż nieformalne 

relacje między dwójką znających się osób w po-

dobnym wieku mają (na ogół) charakter egalitarny 

i ewentualna odmowa wzięcia udziału w badaniu 

/ przekazania danych kontaktowych jest znacznie 

łatwiejsza. Ewentualna presja może mieć charakter 

14 Drugą ważną przyczyną była obawa, iż taka metodologia 
doboru próby nie zapewni jej pożądanego zróżnicowania, ze 
względu na ujawniane w badaniach gerontologicznych spe-
cyficzne cechy i potrzeby osób korzystających z usług takich 
instytucji – w przypadku Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
najczęściej aktywne i dobrze wykształcone, w przypadku roz-
maitych domów tzw. „spokojnej starości” najczęściej niezdolne 
(lub z ograniczoną zdolnością) do samodzielnego funkcjono-
wania, przede wszystkim ze względów zdrowotnych.

towarzyski, biorąc jednak pod uwagę, iż dla mnie 

narratorzy byli osobami obcymi i nie łączyła nas 

więź o żadnym charakterze, naciski na udział w ba-

daniu traktowałam jako czysto hipotetyczne.

Za każdym razem zapewniałam moim rozmówcom 

pełną poufność zarówno uzyskanych w trakcie 

wywiadu informacji, jak i w ogóle informacji, czy 

wywiad z konkretną osobą się odbył, czy też nie, 

starając się uniknąć możliwego u narratorów lęku, 

że osoba przekazująca ich dane kontaktowe będzie 

wypytywać mnie o przebieg wywiadu i może uzy-

skać ode mnie jakiekolwiek informacje na ten temat. 

Mam jednak świadomość tego, iż obaw takich nie da 

się całkowicie wyeliminować, na osobie prowadzą-

cej badanie spoczywa zaś ogromna odpowiedzial-

ność za zachowanie w tajemnicy powierzonych jej 

w trakcie badania informacji.

Świadoma zgoda na udział w badaniu i poufność 

uzyskanych informacji

Jednym z poważniejszych problemów o charakterze 

etycznym, jaki stoi przed każdą badaczką i bada-

czem (niezależnie od obranej metodologii), jest wy-

móg uzyskania dobrowolnej i świadomej zgody re-

spondenta na udział w badaniu, co wiąże się mocno 

z problemem jawności celów prowadzonych badań. 

Podobnie jak na przykład Marco Marzano uważam, 

że osoba prowadząca badanie musi spełnić szereg 

warunków, aby mającą takie cechy zgodę od osoby 

badanej uzyskać – poinformować ją o celu badania 

i czasie jego trwania, stosowanej metodzie badaw-

czej, jak również o możliwych konsekwencjach ba-

dania, poufności uzyskanych w jego trakcie infor-

macji oraz możliwości wycofania się z niego w do-
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wolnie wybranym momencie (Marzano 2012). Świa-

doma zgoda jest podobnie definiowana na przykład 

przez Kodeks Etyki Socjologa (por. punkt 9 [Polskie 

Towarzystwo Socjologiczne 2012]), w myśl którego 

socjolog ma przed przystąpieniem do badań wyja-

śnić potencjalnemu respondentowi, w sposób dla 

niego zrozumiały, na czym polega badanie, kto je 

prowadzi oraz w jaki sposób zostaną wykorzysta-

ne i upowszechnione jego wyniki, a także pouczyć 

o możliwości odmowy wzięcia udziału w badaniu 

lub wycofania się z niego w dowolnym momencie 

bez obowiązku podawania przyczyny. Osobną zgo-

dę należy uzyskać na utrwalanie przebiegu bada-

nia na jakimkolwiek nośniku rejestrującym dźwięk  

i/lub obraz. 

W przypadku badań społecznych, szczególnie tych 

o charakterze jakościowym, spełnienie owych wa-

runków może jednak nastręczać pewnych nieła-

twych do przezwyciężenia trudności. Moje liczne 

wątpliwości budziła przede wszystkim kwestia 

informowania uczestników badania o jego celu. 

Podział na badania jawne i niejawne, choć oczywi-

ście niezbędny, jest uproszczony i nie wyczerpuje 

problemu, bowiem jawność badań nie sprowadza 

się w mojej ocenie jedynie do ujawnienia przez ba-

daczkę/badacza własnej tożsamości i faktu, iż prze-

prowadza on/ona badanie naukowe – podobnie jak 

Beata Bielska uważam, że każde badanie społecz-

ne, nawet to określane jako jawne, zawiera w sobie 

(mniejszy lub większy) pierwiastek niejawności, 

prowadzący badania stosują bowiem rozmaite prak-

tyki ukrywania, rozumiane jako „intencjonalne lub 

nieintencjonalne działania badacza, zmierzające do 

ukrycia przed podmiotami badanymi jakiegokol-

wiek elementu procesu badawczego” (por. Bielska 

2016: 72–73). Bardziej stosowne wydaje mi się zatem, 

postulowane przez wspomnianą uczoną, mówienie 

o pewnym kontinuum między jawnością a niejaw-

nością badań, obejmujące nie tylko tożsamość osoby 

prowadzącej badanie, ale również cel i stosowane 

metody badań, narzędzia badawcze, a także metody 

analizy zebranego materiału, jego publikację i pro-

mocję (Bielska 2016). Literatura metodologiczna, 

omawiająca stosowaną przeze mnie metodę badaw-

czą, zaleca zapoznanie narratorów z celem badania 

we wstępnej fazie wywiadu narracyjno-biograficz-

nego, dokonując tego prostym, zrozumiałym dla 

każdego z nich językiem (unikając fachowego słow-

nictwa i żargonu naukowego, który dla rozmówców 

mógłby się okazać zbyt hermetyczny). Zarówno 

jednak w tekstach metodologicznych, jak i rozma-

itych kodeksach etycznych (por. np. Dobre obyczaje 

w nauce [Komitet Etyki w Nauce PAN 2001] Kodeks 

Etyki Socjologa [Polskie Towarzystwo Socjologiczne 

2012]; Code of Ethics [American Sociological Associa-

tion 2018]), brakuje precyzyjnych wytycznych, jak 

wiele informacji należy przekazać respondentowi, 

zaś moim zdaniem wszystkie badania pozostają 

do pewnego stopnia tajemnicą dla osób badanych 

(„uczciwość” badacza społecznego jest, zdaniem 

Gary’ego A. Fine’a, jednym z kłamstw stosowanych 

przez wszystkich badaczy prowadzących badania 

etnograficzne, por. Fine 2010). Czy wystarczy podać 

do wiadomości osób badanych ogólny cel badania, 

czy może trzeba ujawnić również cele szczegółowe? 

Czy należy omawiać z każdym badanym wszystkie 

pytania badawcze, postawione hipotezy? I wresz-

cie pytanie o, moim zdaniem, niebagatelnym zna-

czeniu dla przebiegu badań – czy i jak tak szcze-

gółowe informacje wpłyną na późniejszą narrację 

osoby badanej? Czy będą dla niej obojętne, czy też 
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osoba badana, świadomie lub nie, będzie swoją nar-

rację kształtowała tak, aby „dobrze” na owe pytania 

odpowiedzieć bądź dostosować się do przyjętych 

przez badacza/badaczkę założeń? Czy poprzedzona 

szczegółowym wstępem narracja spełniać będzie 

wymogi spontaniczności i będzie ją można uznać 

za wolną od ingerencji osoby prowadzącej badanie? 

Są to pytania o niebagatelnym znaczeniu z punktu 

widzenia obranej przeze mnie metodologii. 

Z powyższymi wątpliwościami poradziłam sobie, 

informując wszystkich badanych przed rozpoczę-

ciem wywiadu o tym, iż jestem zainteresowana 

tym, „co to dla nich znaczy być kobietą i mężczyzną 

w starszym wieku”, czy i jak to definiowanie i prze-

żywanie kobiecości i męskości zmienia się na prze-

strzeni życia, czym jest warunkowane, jak związane 

jest z różnymi sferami życia. Informowałam również 

osoby biorące udział w badaniu o tym, jaka granica 

starości została przeze mnie przyjęta w badaniach 

i z jakiego powodu oraz że nie muszą jej traktować 

jako wiążącej15, tym bowiem, co najbardziej mnie 

interesuje, jest ich punkt widzenia i subiektywna 

narracja. Za każdym razem informowałam również 

badanych o tym, że mogą w każdej chwili przerwać 

wywiad lub odmówić udzielenia odpowiedzi na 

konkretne pytania, nie musząc podawać przyczyny 

odmowy oraz że pozostawiam im całkowitą swo-

bodę kształtowania własnej wypowiedzi. Prosiłam 

również o udzielenie zgody na utrwalenie przebie-

gu wywiadu za pomocą dyktafonu oraz tłumaczy-

łam, jakie będą dalsze losy nagrania, zapewniając 

jednocześnie o poufności danych osób biorących 

udział w badaniu. Z uwagi na to, że wywiady obej-

15 O trudnościach w jednoznacznym wyznaczeniu „początku 
starości” wspominałam powyżej.

mowały całe życiorysy narratorów i mogły się w ich 

trakcie pojawić trudne do przewidzenia informacje, 

jeszcze przed podjęciem badań podjęłam decyzję 

o zatrzymaniu dla siebie wszelkich informacji, któ-

re mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do 

identyfikacji moich rozmówców (w opisie wyników 

badań, jeśli uznałam to za konieczne ze względu na 

ich dobro, informacje takie pomijałam lub, jeśli było 

to możliwe, zmieniałam), o czym również infor-

mowałam osoby badane przed przystąpieniem do 

badania. Przed wywiadem dawałam osobom bada-

nym możliwość zadawania pytań o jego spodziewa-

ny przebieg, z której część osób korzystała, zaś po 

wywiadzie odpowiadałam na pytania (jeśli się po-

jawiły) o dalsze kroki badawcze. Za każdym razem 

upewniałam się, czy dana osoba godzi się na udział 

w badaniu i czy odpowiadają jej zaproponowane 

przeze mnie zasady. Wszystkie te informacje miały 

na celu uzyskanie takiej zgody na udział w badaniu, 

którą uznać można za dobrowolną i świadomą. 

Problem interesującej mnie tutaj zgody w badaniach 

biograficznych ma jednak moim zdaniem wymiar 

nieco głębszy. Z uwagi na to, że osoby badane opo-

wiadają w trakcie wywiadu całe swoje życie, prze-

bieg owej opowieści, a także jej konsekwencje, są 

dla obu stron trudne do przewidzenia. Zgadzam się 

z Robertem Atkinsonem, iż wywiad biograficzny 

jest w tym kontekście korzystny dla respondenta, 

ponieważ ma on szansę samodzielnie ukształtować 

swoją opowieść, selekcjonując ujawniane informa-

cje oraz decydując o sposobie ich przedstawienia 

(Atkinson 2012). Zadaniem badacza jest natomiast 

zapewnienie osobie badanej takiego komfortu, na 

przykład poprzez możliwość wycofania się w trak-

cie trwania wywiadu lub odmowy odpowiedzi 
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na poszczególne pytania. Rzeczywiste (a nie tyl-

ko retoryczne) jego zapewnienie jest jednak moim 

zdaniem trudne bez nieustannej refleksji ze strony 

osoby prowadzącej badania, która w oczach respon-

denta może na przykład dysponować autorytetem 

instytucjonalnym na tyle silnym, że mimo moż-

liwości wycofania się z badania lub ograniczenia 

swojego w nim udziału, osoba badana będzie czuła 

presję, aby odpowiadać na pytania. Badacz/badacz-

ka wszak, tak naprawdę, nawet jeśli daje badanemu 

możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytania, 

to faktycznie owej odpowiedzi chce i do jej uzyska-

nia dąży, stosując mniej lub bardziej uświadomione 

techniki perswazyjne. Można więc, za Anną Ho-

rolets, określić socjologa jako „złego gościa”, który 

zainteresowany jest nie tylko tym, co gospodarz 

chce zaprezentować w salonie, ale również usilnie 

próbuje dotrzeć do tego, co schowane w innych po-

kojach, za zamkniętymi drzwiami (Horolets 2016). 

Zbudowanie sytuacji naprawdę komfortowej jest 

trudne i wymaga od osoby prowadzącej badanie 

sporej empatii i dyscypliny. 

Badanie przedstawicieli niektórych grup czy kate-

gorii społecznych może wiązać się ze specyficzny-

mi problemami i ocena tego, czy zgoda na udział 

w wywiadzie została przez respondenta udzielona 

dobrowolnie i świadomie, może budzić wątpliwości. 

Jedną z takich problematycznych okoliczności jest 

stan zdrowia osoby badanej i związane z nim możli-

we ograniczenia udzielenia takiej zgody. Oczywiście 

utożsamianie starszego wieku z chorobami, postę-

pującą utratą pamięci i wzrastającym brakiem samo-

dzielności ma charakter stereotypowy, nie mogłam 

jednak jako osoba prowadząca badania całkowicie 

ignorować tego, iż statystycznie rzecz biorąc rośnie 

wraz z wiekiem ryzyko obniżenia się sprawności 

intelektualnej i możliwości, iż w trakcie prowadze-

nia badań trafię na osobę, która zgodzi się na wzię-

cie udziału w badaniu, nie będąc jednak w stanie 

samodzielnie ocenić na przykład ryzyka, jakie sytu-

acja wywiadu dla niej niesie. Stanowisko takie jest 

zbieżne z wytycznymi Kodeksu Etyki Socjologa, który 

w punkcie 15 nakazuje ze szczególną uwagą odnosić 

się do badania osób starszych, niepełnosprawnych, 

chorych fizycznie i psychicznie (Polskie Towarzy-

stwo Socjologiczne 2012), ze względu na możliwe 

utrudnienia w uzyskaniu od nich świadomej zgody 

na udział w badaniach. Starałam się być wyczulona 

na wszelkie objawy ewentualnych problemów zdro-

wotnych u moich respondentów i choć nie napo-

tkałam w trakcie badań na taką sytuację (jak sądzę, 

w dużym stopniu uchroniła mnie przed nią stosowa-

na strategia doboru próby – kontakty do potencjal-

nych respondentów uzyskiwałam bowiem od osób 

znających je prywatnie i mogących ocenić zdolność 

konkretnej osoby do wzięcia udziału w badaniach), 

uważam jednak, że jest to zagadnienie wymagające 

szerszego omówienia w literaturze gerontologicznej, 

ponieważ rozpoznanie, czy samodzielnie funkcjonu-

jąca osoba stara nie cierpi na dolegliwości ogranicza-

jące możliwość udzielenia przez nią w sposób świa-

domy zgody na udział w badaniach (mogące wyni-

kać z procesów chorobowych o charakterze patolo-

gicznym lub być naturalną konsekwencją osłabiania 

się niektórych funkcji poznawczych wraz z wiekiem) 

jest dla badacza społecznego niezwykle trudne.

Emocje badacza i badanego w trakcie wywiadu 

Kolejnym, bardzo istotnym etycznym problemem 

było pytanie o to, jak głęboko w trakcie wywia-
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dów mogę „wchodzić” w życie osób badanych 

oraz kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje emocjonalne (ale nie tylko) udziału 

w badaniach, ponoszone przez moich rozmówców. 

Wywiad przypomina przyjacielską rozmowę, ale 

jednak nią nie jest, bowiem osoba prowadząca ba-

dania od samego początku, nakłaniając responden-

ta do zwierzeń, chce uzyskane informacje wykorzy-

stać do własnych celów, co rodzi rozmaite napięcia 

(Fine 2010; Johnson, Rowlands 2012). Problemem 

pozostaje zatem odpowiedź na pytanie, czy udział 

w badaniu jest dla każdego respondenta sensowny 

i czy poznawcza wartość badania usprawiedliwia 

ingerowanie w jego życie (Rutowicz 2010). Istotny 

jest również moim zdaniem etyczny wymóg, aby 

osoba biorąca udział w badaniach nie była z tego 

powodu poszkodowana (Czajkowska, Hinc 2005). 

Wytyczne zawarte w kodeksach etyki zawodowej 

socjologa i psychologa wskazują jedynie, iż udział 

w badaniach nie powinien prowadzić do cierpienia 

bądź utraty cenionych wartości przez osoby badane 

(Kodeks etyki socjologa [Polskie Towarzystwo Socjo-

logiczne 2012]; Kodeks etyczno-zawodowy psychologa 

[Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1991]).

W tym kontekście przed przystąpieniem do badań 

musiałam zadać sobie istotne pytanie: jak zważyć 

ryzyko ponoszone przez osobę biorącą udział w ba-

daniu? Odpowiedź na nie była trudna z uwagi na 

charakter wybranej metody i techniki badań, bo-

wiem tylko druga część wywiadu (w której zadawa-

łam narratorowi pytania) odnosiła się bezpośrednio 

do problemu badawczego i mogłam ją w bardzo 

dużym stopniu poddawać kontroli. Niewielki był 

jednak mój wpływ na treść spontanicznie wywoła-

nej narracji biograficznej i możliwości uprzedniego 

przewidzenia przebiegu tej części badania. Skutki 

udzielenia wywiadu narracyjno-biograficznego są 

dla osoby badanej trudne do przewidzenia, badacz 

nie wie bowiem, do jakich zdarzeń z własnego życia 

respondent wróci, jakie wątki poruszy i jakie mają 

one dla niego znaczenie. Choć osoba badana ma peł-

ną dowolność w kształtowaniu własnej autobiogra-

ficznej narracji (może zatem pominąć wątki w jaki-

kolwiek sposób dla niej trudne czy niewygodne), to 

od początku zakładałam, iż sytuacja badawcza ma 

dla mnie charakter zobowiązujący i przede wszyst-

kim ja, jako osoba prowadząca badanie, odpowie-

dzialna jestem za nienaruszanie dobrostanu narra-

torów i narratorek (Dickson-Swift i in. 2009; Ciuk, 

Latusek-Jurczak 2012; Johnson, Rowlands 201216). 

Jednocześnie jednak uważam, że dla osoby snującej 

narrację biograficzną wywiad może mieć również 

wymiar pozytywny, być szansą na samorefleksję 

i pogłębienie zrozumienia samego siebie i własne-

go życia, co znalazło potwierdzenie w przebiegu 

prowadzonych przeze mnie badań – zdecydowana 

większość moich rozmówców pozytywnie oceniała 

możliwość opowiedzenia swojego życiorysu w cało-

ści, uporządkowania wspomnień, ale również oce-

ny ważności poszczególnych wydarzeń z własnego 

życia, konsekwencji, jakie one przyniosły i emocji, 

jakie im towarzyszyły. Wszystkie badane osoby 

podeszły do badań bardzo wspierająco, większość 

z nich była również zadowolona, że wykazałam ich 

doświadczeniami życiowymi tak duże zaintereso-

16 Uczeni ci postulują nawet, aby osoba prowadząca badanie 
udostępniła osobie biorącej udział w badaniach jakąś formę 
wsparcia (na przykład kontakt z psychologiem), jeśli udział 
w badaniu wyzwolił emocje na tyle traumatyczne, że osoba 
biorąca udział w badaniu nie mogłaby sobie z nimi samodziel-
nie poradzić. Uważam ten postulat za ciekawy i wart brania 
pod uwagę w trakcie prowadzenia badań, zwłaszcza dotyczą-
cych intymnych sfer życia człowieka. 
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wanie oraz że pomogą oni w badaniach naukowych 

(dla większości badanych była to pierwsza taka oka-

zja w życiu). Istotny był również aspekt mojego na-

ukowego skoncentrowania na problematyce staro-

ści społecznej. Okoliczności te nie zmieniają jednak 

faktu, iż w przynajmniej połowie przypadków wy-

wiadom towarzyszyły wyraźne emocje – najczęściej 

było to wzruszenie wywołane wspominaniem bli-

skich osób, które odeszły. W kilku przypadkach było 

to wzruszenie silne, wynikające z faktu omawiania 

wydarzeń mających miejsce stosunkowo niedawno 

lub wyjątkowo bolesnych – na przykład utraty dziec-

ka czy owdowienia. W trakcie opowieści autobiogra-

ficznych niemal w każdym wywiadzie pojawiały 

się wątki trudne, takie jak śmierć bliskiej osoby, do-

świadczenie ciężkiej choroby, w kilku przypadkach 

bycia ofiarą przemocy domowej, a w przypadku 

starszych respondentów traumatyczne wspomnie-

nia z okresu II wojny światowej. Wszystkie te sytu-

acje wymagały ode mnie, jako badaczki, adekwatnej 

reakcji – czasem wystarczyła przerwa czy podanie 

chusteczki, czasem jednak musiałam z uwagi na 

stan narratora ograniczyć czas trwania wywiadu 

bądź całkowicie pominąć ten wątek autobiograficzny 

w drugiej fazie wywiadu (nawet gdy był on ciekawy 

z punktu widzenia mojego problemu badawczego), 

aby nie narażać osoby badanej na zbyt duży stres. Za 

każdym razem starałam się zachować maksymalnie 

empatyczną i wspierającą postawę. Po każdym wy-

wiadzie pytałam o samopoczucie i przeżycia zwią-

zane z wywiadem, aby upewnić się, że sytuacja nie 

jest dla narratora zbyt trudna. Uważam jednak, iż 

jest to dla badacza sytuacja niełatwa i wymagająca 

ciągłej refleksyjności, bowiem skalę przeżyć, jakie 

udział w badaniach może u osoby badanej wyzwo-

lić, niezwykle trudno przewidzieć. 

W tym kontekście ważne wydają mi się jeszcze 

dwa problemy, a mianowicie emocje pojawiające się 

w trakcie prowadzenia badania u osoby prowadzą-

cej badanie, a także wspominane już powyżej za-

gadnienie symetrii w relacji osoby badającej z osobą 

badaną. Pierwsze z nich nie jest szczególnie często 

omawiane, wydaje mi się natomiast istotnym ele-

mentem autorefleksyjności badawczej. Pomijając, 

dość moim zdaniem typowy dla sytuacji wywiadu, 

lekki stres (który to stres jest moim zdaniem inte-

gralną częścią pracy w terenie), zarówno wywoła-

ne w trakcie wywiadu wątki autobiograficzne, jak 

i emocjonalne reakcje narratorów budzą po stronie 

osoby prowadzącej badania rozmaite emocje, nawet 

jeśli pragnie on/ona zachować postawę bezstron-

ną (co nie jest równoznaczne z obojętnością, por. 

np. Geertz 2003). Co więcej, emocje są niezbędnym 

składnikiem badawczej empatii, rzadko jednak znaj-

duje się dla nich miejsce w socjologicznych i antro-

pologicznych raportach badawczych. Jednocześnie 

z dzienników terenowych prowadzonych przez ba-

daczy wiemy, że kontakt z badanymi wzbudza roz-

maite emocje, które wpływają na przebieg wszyst-

kich interakcji badawczych (por. Clifford 2004). Tak 

było i w moim przypadku; opowieści respondentów 

niejednokrotnie budziły i moje wzruszenie, nad 

którym musiałam zapanować, aby móc dalej pro-

wadzić badanie i kontrolować jego przebieg (o trud-

nościach, jakie z tego wynikają, pisała na przykład 

Ashleigh E. McKinzie; por. McKinzie 2017). Przyjęte 

przeze mnie założenie o empatii i względnej egali-

tarności między mną a osobą badaną, a także nie-

chęć do traktowania osoby badanej jak „maszynki 

do opowiadania” były w tych sytuacjach bardzo 

pomocne, zaś dążenie do pewnej symetrii interakcji 

pozwalało mi owych uczuć w wielu momentach nie 
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ukrywać. Uważam, że w połączeniu ze swobodny-

mi rozmowami, prowadzonymi już po zakończeniu 

wywiadu (a czasem wyjaśnieniami w trakcie jego 

trwania, jeśli pojawiło się pytanie ze strony osoby 

badanej), w których wyjaśniałam, dlaczego niektó-

re wątki wzbudziły we mnie emocje, pozwalało na 

zbudowanie relacji zaufania i wzajemnego szacun-

ku, a także uniknięcie nadmiernej eksploatacji osób 

badanych. Jednocześnie jednak starałam się unik-

nąć popadnięcia w inną skrajność, określaną przez 

Andreę Fontanę i Jamesa H. Freya jako „monolog 

uprzywilejowanego respondenta” (w opozycji do 

„monologu klasycznej socjologii”; por. Fontana, 

Frey 2014. Pytanie o to, jak głęboko wejść można 

w życie badanych, jest jednak moim zdaniem jed-

nym z najważniejszych, jakie winien zadawać sobie 

socjolog na każdym etapie projektowania i prowa-

dzenia badania. 

Podsumowanie

Nierozwiązywalne problemy (nie tylko etyczne) 

są nieodłączną częścią każdej pracy badawczej, 

niezależnie od przyjętej metodologii, problemu 

badawczego czy badanej grupy – nie dotyczą tyl-

ko kwestii najczęściej w tym kontekście omawia-

nej jawności badań czy jakiejś określonej grupy 

tematów (choć oczywiście w różnych projektach 

badawczych występują z różnym nasileniem). Jed-

nocześnie jednak wciąż aktualne wydaje mi się 

stwierdzenie Clifforda Geertza, iż „moralna jakość 

doświadczenia czynnych badaczy społecznych, 

etyczny wymiar życia, jakie prowadzą w toku 

swych badań, zasadniczo nigdy nie są roztrząsa-

ne inaczej niż w bardzo ogólnych kategoriach” 

(por. Geertz 2003: 34). Ja sama uważam, iż szczere 

dzielenie się własnymi wątpliwościami badawczy-

mi (jak podejrzewam, powszechnymi wśród osób 

prowadzących badania terenowe) samo w sobie 

jest elementem etyki badań. 

Jak zauważa Uwe Flick, standardy badań jakościo-

wych opracowywane winny być przede wszystkim 

w oparciu o rekonstrukcję rzeczywistych praktyk 

badawczych (Flick 2011), niezbędne jest zatem dzie-

lenie się własnymi rozterkami z pracy badawczej. 

Jak wspominałam, prowadzenie badań jakościo-

wych wiąże się każdorazowo z podejmowaniem 

ryzyka, iż osoba prowadząca badanie zetknie się 

z sytuacjami trudnymi, na które nie będzie umiała 

adekwatnie zareagować. W tym kontekście dziele-

nie się własnymi doświadczeniami jest szczególnie 

istotne – pozwala bowiem kolejnym badaczkom 

i badaczom na lepsze przygotowanie się do badań 

i zredukowanie niepewności co do mogących ich 

napotkać zagrożeń. Ma to z jednej strony wpływ na 

podnoszenie jakości prowadzonych badań, z dru-

giej zaś dodatnio wpływa na komfort psychiczny 

badaczy i badaczek oraz dobrostan osób biorących 

udział w badaniach. Jako że prowadzący badania 

jest żywym człowiekiem, a „ja badacza” jest tylko 

jedną z tożsamości, jakie zabiera on w teren (Hertz 

1997), traktowanie go jako neutralnego narzędzia 

pomiaru jest złudzeniem. Ujawnianie przez badacz-

ki i badaczy własnych emocji, rozterek i wątpliwo-

ści winno być zatem, w moim odczuciu, powszech-

ne. Badania jakościowe (w tym np. treść uzyskanej 

przez badacza narracji autobiograficznej) są moc-

no osadzone w interakcji badawczej, jej przebiegu, 

wzajemnym zaufaniu między narratorem a prowa-

dzącym badania (por. np. Gubrium, Holstein 2002). 

Świadomość konkretnych wyzwań, jakie pojawić 
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Ethical Problems in the Researcher’s Relationship with Respondents Based on the Example 
of Biographical Research with the Elderly

Abstract: Ethical problems are an integral part of social researchers’ work within both qualitative and quantitative approaches. 
Some of them are common to all research methods, while others depend on a particular research method, group, or question. This 
article discusses ethical problems appearing in biographically-oriented research. Based on the example of her own research on gen-
der identity in elderly people, the author examines the problems that are likely to arise in the researcher’s relationship with a given 
researched group; she considers her own experiences and ways to cope with them. The difficulties include sampling, the problem 
of informed consent, the content of the autobiographical narrative, the researcher’s responsibility for the emotions evoked in the 
respondents, and the influence of the traits and emotions of the person conducting the research on its course. Therefore, the article 
serves as a contribution to a broader discussion about the difficulties and ethical problems which both male and female researchers 
have to face in the research field, but which they rarely disclose and discuss.

Keywords: ethical problems, ethics of social research, biographical research, researcher-respondent relationship
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