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Wojciech Da czuk

METODOLOGIA ROZUMIEJ CA 
WED UG JEAN-CLAUDE’A KAUFMANNA

W swojej ksi ce pt. Wywiad rozumiej cy Jean-Claude Kaufmann zaproponowa  
podej cie metodologiczne wywodz ce si  z jego osobistych do wiadcze , którego uni-
wersalne znaczenie znajduje wyraz w tytule ksi ki. Jak sam pisze, otwiera „skrzynk  
z narz dziami” i pokazuje oraz obja nia, jak u ywa  tych narz dzi. Kaufmann ju  na po-
cz tku zaznacza, e wi kszo  zaprezentowanych przez niego technik stoi w opozycji do 
zwyczajowych zasad, które mo emy znale  w ksi kach dotycz cych metod wywiadu. 
Autor pos uguje si  przyk adami zaczerpni tymi z jego w asnych ksi ek: La Trame con-
juagle, analyse du couple par son linge (Kaufmann 1992) oraz Corps de femmes, regards 
d’hommes, sociologie des seins nus (Kaufmann 1995).

Pod o em teoretycznym Wywiadu rozumiej cego s  mi dzy innymi pogl dy Norberta 
Eliasa, który mówi o wymogach stworzenia teorii poprzez subtelne zespolenie danych i hi-
potez w mo liwie twórczy sposób, tak aby formu owanie za o e  mia o pod o e w faktach. 
Kaufmann, pisz c o ujmowaniu procesów spo ecznych, odwo uje si  równie  do Anselma 
Straussa (2009), twórcy teorii ugruntowanej (grounded theory). Natomiast re  eksje doty-
cz ce pozycji badacza w procesie twórczym zainspirowane zosta y my l  Charlesa Wrighta 
Millsa (2007) i jego modelem „rzemie lnika intelektualnego”, który sam konstruuje swoj  
teori  i metod . Z kolei samo okre lenie wywiadu jako „rozumiej cego” jest przez Kauf-
manna rozumiane w sensie weberowskim, pokazuj c, e doznania wewn trzne s  tylko 
instrumentem ukierunkowanym na wyja nianie i nie stanowi  celu samego w sobie.

Ksi ka Wywiad rozumiej cy sk ada si  z pi ciu g ównych rozdzia ów. Rozpoczyna si  
od cz ci zatytu owanej Odwrócenie sposobu konstruowania przedmiotu, w której autor 
omawia industrializacj  produkcji danych jako zagro enie stawiaj ce wywiad badawczy 
po stronie bezosobowych, pozbawionych interpretacji oraz dostosowanych do kryteriów 
produkcji przemys owej sformalizowanych technik badawczych. Skutkiem tego jest, jak 
zauwa a autor, os abienie debaty teoretycznej. Natomiast innym, zdaniem autora, negatyw-
nym aspektem standaryzowanych technik analizy tre ci jest sposób jego przedstawienia 
jako jedynej powa nej metody. Wywiad rozumiej cy opowiada si  natomiast za aktywnym 
uczestnictwem badacza w celu wywo ania u osoby badanej zaanga owania, a w trakcie 
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analizy tre ci interpretacja materia u jest wr cz konieczna. W dalszej cz ci, równie  k a-
d c nacisk na odró nienie wywiadu rozumiej cego od koncepcji typu bezosobowego, autor 
odwo uje si  do pogl dów Pierra Bourdieugo (1993) i Howarda Beckera (2006), krytyku-
j cych koncepcje formalistyczne i techniczne.

Kaufmann omawia aspekty socjologii rozumiej cej, odnosz c si  do de  nicji rozumie-
nia i wyja niania zjawisk spo ecznych, zaproponowanej przez Maksa Webera (1992), a na-
st pnie konkluduje, e „metoda podobnie jak teoria jest instrumentem, który musi zacho-
wa  gi tko , zmienno  i charakter ewolucyjny” (Kaufmann 2010: 39). Autor podejmuje 
tak e polemik  z opiniami krytycznymi na temat bada  jako ciowych, przytaczaj c argu-
menty wiadcz ce o nietrafno ci tych stwierdze  (mówi mi dzy innymi o niezrozumieniu 
odwrócenia konstruowania przedmiotu bada  czy te  o uprawomocnianiu wyników).

Jak pisze Kaufmann, we wspó czesnej metodologii nurt bezosobowej i sformalizowa-
nej produkcji danych zdaje si  by  nieadekwatny do dominuj cych tematów badawczych, 
gdy  te wymagaj  analizy zespole  i procesów. Spór o metod  jest jego zdaniem sporem 
na p aszczy nie teoretycznej. Ksi ka Kaufmanna wpisuje si  w polemik  na temat miejsca 
teorii i jej tre ci we wspó czesnej socjologii, opowiadaj c si  po stronie socjologii proce-
sów, która jest kompleksowo powi zana z inwencj  teoretyczn .

W kolejnym rozdziale, zatytu owanym Rozpocz cie pracy: szybko , elastyczno , em-
patia, omówione zosta y poszczególne etapy procesu badawczego. Autor porusza w tek 
podj cia tematu i zwi zanego z nim formu owania hipotez, a tak e rozpatrzenia funkcji 
lektur pod k tem ich u yteczno ci dla stworzenia narz dzi do pó niejszej pracy. Kaufmann 
postuluje, aby zaraz po wyborze tematu powi za  go z kilkoma hipotezami oraz wyj-
ciowym pytaniem badawczym. Dysponowanie pewn  ide  b d  nawet hipotez  ustrze e 

badacza przed zagubieniem si  w ob  tym materiale. W kwestii lektur autor wskazuje na 
ich dwa typy. Pierwszy z nich ma pomóc badaczowi zorientowa  si  w dotychczasowym 
stanie wiedzy dotycz cej podejmowanej problematyki. Z kolei drugi typ lektur, czasami 
pozornie odleg ych od tematu, mo e pomóc w stworzeniu nowej formy wiedzy podczas 
bada . Kaufmann doradza dok adne wczytanie si  w literatur  przedmiotu, gdy  czytamy 
po to, by odkry  i stworzy  narz dzia pracy.

Nast pnie autor przechodzi do analizy czynno ci takich jak stworzenie planu, dobór 
próby oraz siatki pyta . Rozpatruj c dobór próby, Kaufmann wyra nie zaznacza koniecz-
no  unikania b du uogólniania na podstawie prób ma o zró nicowanych oraz niemo no  
traktowania próby w badaniach jako ciowych jako próby reprezentatywnej. Autor, jak sam 
pisze, ma na my li dobór informatorów mog cych wnie  jak najwi cej u ytecznych tre ci 
odpowiadaj cych tematyce badania. Natomiast w kwestii stworzenia siatki pyta  nacisk 
po o ony jest na elastyczno  tego narz dzia i logik  ci gu pyta  w nim zawartych. Dalsze 
rozwa ania autora dotycz  przeprowadzania wywiadów. Wywiad jest swoist  gr  o trzech 
biegunach. Jest to gra pomi dzy badanym, przedmiotem badania oraz badaczem, który 
spe nia rol  mistrza gry, maj cego umiej tnie pokierowa  przebiegiem wywiadu. 

W szczegó owy sposób opisane zosta y sytuacje, w których hipotetycznie mo na si  
znale  w trakcie przeprowadzania wywiadów, a tak e metody i taktyki, jakie powinien 
przyj  badacz w celu unikni cia mo liwych b dów. Ten fragment ksi ki przynosi wska-
zówki dla pocz tkuj cych badaczy oraz przyk ady zaczerpni te z wcze niejszych prac Kauf-
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manna. Na przyk ad w cz ci poruszaj cej tematyk  doboru informatorów autor opisuje 
swoj  prac  badawcz  nad ksi k  La Trame conjuagle, analyse du couple par son linge 
(Kaufmann 1992) oraz zabieg zmiany regu y doboru próby. Powodem przyj cia odmien-
nej taktyki by o rozczarowanie badacza banalno ci  i oszcz dno ci  wypowiedzi badanych 
osób. Pomimo tego, e zabieg ów nie podniós , a wr cz obni y  poziom jako ci materia u 
badawczego, zaprocentowa  w postaci re  eksji o tym, e rozwi zanie problemu le y gdzie 
indziej, a mianowicie w sposobie analizy materia u. Konkluzj  autora w tym przypadku 
by o to, e „banalne zdania mog  (…) powiedzie  wiele, gdy uda nam si  je sk oni  do 
mówienia” (Kaufmann 2010: 67).

W rozdziale trzecim, Status materia ów, ju  na samym pocz tku wy o one zosta y 
pogl dy Norberta Eliasa (2008) dotycz ce postrzegania jednostki ludzkiej jako konden-
sacji wiata spo ecznego, poniewa  „ca e spo ecze stwo jej epoki istnieje w niej w po-
staci szczególnej struktury” (Elias 2008; cyt. za: Kaufmann 2010: 91) W dalszej cz ci 
Kaufmann odnosi si  do pogl dów Paula Rabinowa (1988) poruszaj cego zagadnienie 
sk onienia informatora do re  eksji nad samym sob  oraz przedmiotem bada , przez co 
mo liwe jest zdobycie ciekawszych danych. Kolejnymi w tkami poruszanymi przez autora 
s  prawda i k amstwo oraz konieczno  zrozumienia deformacji danych przekazywanych 
przez informatorów. Autor przytacza równie  opini  Gérarda Maugera (1991), który pod-
daje krytyce przekonanie, i  pogl dy wyra ane w codziennych sytuacjach spo ecznych s  
bardziej prawdzie ni  te, które poznajemy w trakcie wywiadu. Na zako czenie trzeciego 
rozdzia u Kaufmann podejmuje w tek zmienno ci statusu wypowiedzi badanych. W zebra-
nym materiale przewijaj  si  naprzemiennie wypowiedzi zarówno odzwierciedlaj ce prze-
konania osobiste, jak równie  takie, które oddaj  atmosfer  czasu. Znale  w nich mo na 
re  eksje, fragmenty historii ycia, uczucia czy te  próby analiz spo ecznych. Rozró nienie 
statusu wypowiedzi ma u atwi  badaczowi dotarcie do w a ciwych wyników analizy, a tym 
samym ustrzec przed b dn  interpretacj  opracowywanego materia u.

Rozdzia  kolejny zosta  zatytu owany Wytwarzanie teorii. Zdaniem autora rzeczywisty 
pocz tek bada  nast puje w momencie podj cia decyzji o opracowaniu zgromadzonych da-
nych, czyli analizie tre ci. Celem jest tu uzyskanie przetworzonego tekstu socjologicznego. 
Autor proponuje czytelnikowi zastosowanie metody sporz dzania  szek maj cych u atwi  
i usprawni  prac  nad materia em badawczym. W perspektywie rozumiej cej Kaufmanna, 
podobnie jak w metodologii ugruntowanej Straussa (1992), sporz dzanie  szek jest dzia-
aniem wr cz niezb dnym, gdy  pozwalaj  one na obserwacje w warunkach naturalnych, 

„na gor co”, kiedy nowe idee b d  hipotezy s  jeszcze wie e. Konkretyzuj c swój wywód 
na temat tej metody, Kaufmann przytacza dwa przyk ady  szek zawieraj cych w pierw-
szym przypadku opis sytuacji opatrzony teoretycznymi i metodologicznymi komentarzami 
oraz w drugim przypadku zdanie stanowi ce punkt wyj cia do budowy hipotez.

Nast pn  poruszan  kwesti  jest proces powstawania hipotez w kontek cie wiedzy 
lokalnej (kategorii miejscowych) i wiedzy globalnej (poj  abstrakcyjnych). Zdanie autora 
Wywiadu rozumiej cego jest w tej kwestii zbie ne ze zdaniem Clifforda Geertza, który 
mówi o konieczno ci zrównowa enia analizy mi dzy konkretnymi obserwacjami a ogólny-
mi modelami interpretacji. Cytuj c Geertza, mowa tu o „balansowaniu mi dzy najbardziej 
lokalnym z lokalnych detali a najbardziej ogóln  z ogólnych struktur” (Geertz 2005: 76).
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Nast pnie Kaufmann kieruje swoje rozwa ania w stron  indukcji analitycznej, po-
strzegaj c j  jako blisk  krewn  grounded theory, a dalej omawia rol  interpretacji oraz 
tzw. ycie poj . Ko cz c ten rozdzia , autor próbuje odpowiedzie  na pytanie, co zro-
bi  eby fakty mówi y, i podaje przy tym kilka praktycznych przyk adów narz dzi do 
zastosowania.

Zamykaj cy ksi k  rozdzia  Ko czenie pracy nacechowany jest tematyk  kostnienia 
modelu teoretycznego czyli fazy jego nasycenia. Jak pisz  twórcy teorii ugruntowanej, 
„Nasycenie oznacza, e nie ma ju  adnych dodatkowych danych i socjolog mo e ju  opraco-
wywa  w asno ci kategorii. Staje si  on empirycznie przekonany, e kategoria jest nasycona, 
poniewa  widzi on ci g e pojawienie si  podobnych przyk adów” (Glaser, Strauss 1967: 61, 
cyt. za: Konecki 2000). Kaufmann opisuje tu równie  proces ko cowego porz dkowania 
 szek oraz ostatnich szlifów. Autor podaje jeszcze kilka wskazówek dotycz cych zarówno 

stylu pisania, jak i wyboru audytorium, czyli tego, do kogo adresowana jest nasza praca. 
Dodatkowo w zako czeniu pracy Jean-Claude Kaufmann daje czytelnikom kilka rad na 
temat korzystania z samej ksi ki. Wskazówki te dotycz  g ównie tego, w jaki sposób 
u ywa  teoretycznej wiedzy zawartej w omawianej pracy.

Podsumowuj c, ksi ka Jean-Claude’a Kaufmanna Wywiad rozumiej cy jest rodzajem 
podr cznika metod i technik bada  socjologicznych. Jej zalet  jest niew tpliwie ciekawa 
forma wprowadzenia czytelnika w poszczególne kwestie w niej opisane. Podstawowym 
ród em, z których autor czerpa  przyk ady dla poparcia swoich pogl dów, by y – jak ju  

wspomniano – dwie wcze niejsze prace Kaufmanna (1992, 1995). Ca o  w interesuj cy  
i przyst pny, a zarazem wnikliwy sposób przedstawia zagadnienia natury zarówno teo-
retycznej, jak i praktycznej, a zaprezentowany obraz procesu badawczego mo na uzna  
za kompletny.

Próbuj c umiejscowi  prac  Kaufmanna na polskim rynku wydawniczym, pomijaj c 
dominuj ce moim zdaniem dwutomowe dzie o Normana Denzina i Yvonny Lincoln Meto-
dy bada  jako ciowych, mo na wymieni  j  obok ksi ki Steinara Kvalego Prowadzenie 
wywiadów, b d cej cz ci  serii wydawniczej Niezb dnik badacza, która – podobnie jak 
praca Kaufmanna – jest wprowadzeniem do teoretycznych i praktycznych aspektów wy-
wiadu. Ksi k  Kaufmanna mo na równie  mia o zaproponowa  czytelnikom czasopisma 
metodologicznego „ASK. Spo ecze stwo. Badania. Metody”. Wywiad rozumiej cy mo na 
postrzega  nie tyle jako alternatywne ród o wiedzy metodologicznej, ale raczej jako uzu-
pe nienie b d  te  dodatkowy g os w debacie metodologicznej we wspó czesnej socjologii.
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