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Tempus fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna 

 
 

Artykuł prezentuje opracowany przez autorów sposób analizy jakościowej narracyjnych 
wywiadów biograficznych. Jego podstawą teoretyczną jest kognitywna teoria metafory 
Georga Lakoffa oraz pojęcia stosowane w teoriach chronozoficznych. Metody 
warstwowego zdejmowania metafor z tekstu i rekonstrukcji piramidy metafor zastosowane 
tu do badania językowego ujmowania czasu, pokazują możliwości interpretacyjne 
metodologii jakościowej. Metaforyzacja zjawiska, tak trudnego do językowego ujęcia, 
jakim jest czas, badana jest tutaj na trzech głównych poziomach: prostych wyrażeń 
metaforycznych, zdań i ciągów (całości) metaforycznych. Czwarty poziom i zarazem 
czubek piramidy metafor tworzą metametafory tekstowe zrekonstruowane przez badaczy. 
Wywiady, które dostarczyły materiału do analiz, przeprowadzone zostały w latach 1989-
1992 wśród liderów organizacji, grup, ruchów młodzieżowych i młodzieżówek partii 
politycznych. Analiza pokazuje możliwości zastosowanych metod w procesie tworzenia 
intersubiektywnie sprawdzalnej interpretacji, zaś wyniki badania – sposoby postrzegania i 
użytkowania konstruktów temporalnych, takich jak czas biografii, czasy społeczne, 
publiczne, środowiskowe i osobiste.  

 
Słowa kluczowe:  
Analiza jakościowa, interpretacja, metafora, metoda warstwowego zdejmowania metafor, 
rekonstrukcja piramidy, typy metafor, podstawa metafory, rama metaforyczna, typologie 
czasu, orientacje temporalne 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Magdalena Dudkiewicz 
Uniwersytet Warszawski, Polska 
 
Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu 
postrzegania świata społecznego.  
 
 
Tekst prezentuje metodologię, która została zastosowana przez autorkę do analizy 
wyników badań przeprowadzonych dla potrzeb rozprawy doktorskiej pt. 
„Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce”, której 
celem było odtworzenie wizji świata społecznego osób aktywnie zaangażowanych w 
pracę polskiego trzeciego sektora. Zaprezentowane zostały dwie metody: jako podstawa, 
analiza pól semantycznych (wraz z modyfikacjami w stosunku do schematu przyjętego 
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przez Regine Robin) oraz – jako pomocnicza – analiza gloss. W artykule zaprezentowane 
zostały uzyskane w ten sposób wyniki, które obejmują wnioski na temat pozytywnych i 
negatywnych opinii badanych o poszczególnych elementach świata społecznego oraz 
zarysowanych granicach centrum i peryferii świata społecznego w poszczególnych typach 
organizacji. 
 
Słowa kluczowe:  
Organizacje pozarządowe; społeczeństwo obywatelskie; samoświadomość społeczna; 
teoria ugruntowana; analiza pól semantycznych (ekwiwalenty, opozycje, asocjacje, 
określenia, działania podmiotu i działania na podmiot); glosa, ruch społeczny; opozycja: 
centrum – peryferie w życiu społecznym; sektor publiczny; społeczność lokalna; 
beneficjenci; opieka społeczna; aktywność publiczna; zaangażowanie społeczne. 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Barbara Jabłońska 
Uniwersytet Jagielloński, Polska 
 
Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne  
 
Podstawowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wciąż niedocenianą w Polsce 
metodę badania zjawisk komunikacyjnych za pomocą tak zwanej krytycznej analizy 
dyskursu, której głównym reprezentantem i orędownikiem jest holenderski badacz Teun 
van Dijk, założyciel takich periodyków międzynarodowych jak „Text” oraz „Discourse and 
Society”. Zadaniem artykułu jest nie tylko syntetyczne przedstawienie głównych 
metodologicznych założeń CDA (Critical Discourse Analysis) lecz także osadzenie jej w 
szerszym kontekście teoretycznym, wykorzystując współczesną myśl socjologiczną trzech 
wybranych autorów – Jűrgena Habermasa, Pierre’a  Bourdieu oraz Michela Foucault, 
którzy problematykę dyskursu sytuują w centrum swych teoretycznych rozważań. Nacisk 
położony więc został na teoretyczny wymiar problematyki, bowiem w przypadku badań 
jakościowych, teoria sprzęgnięta jest szczególnie mocno z procedurami badawczymi. 
Ponadto, dodatkowym celem artykułu jest skrótowe omówienie zastosowania omawianej 
metody do badań nad przekazami medialnymi. 
 
Słowa Kluczowe: 
Krytyczna analiza dyskursu (CDA), tekst i wypowiedź, działanie komunikacyjne, idealna 
sytuacja komunikacyjna, władza i dominacja w dyskursie, kontekstowość i procesualność 
dyskursu, media masowe 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Piotr Chomczyński 
Uniwersytet Łódzki, Polska 

 
Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. 
 
Celem artykułu jest ukazanie dylematów moralnych, jakie napotyka badacz, który 
zdecydował się na zastosowanie obserwacji uczestniczącej ukrytej (covert participant 
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observation). Zdecydowałem się na wykorzystanie tej techniki i w celach badawczych 
podjąłem zatrudnienie w jednej z fabryk produkujących sprzęt AGD. Problemy poruszane 
w artykule stanowią konsekwencję równoczesnego funkcjonowania w dwóch, diametralnie 
od siebie różnych światach – akademickim i fabrycznym. Konieczność godzenia ze sobą 
obydwu tożsamości: badacza i robotnika, jak również zobowiązań z nich wynikających jest 
obciążona moralnie, gdyż wymaga ukrywania prawdy. Trudności natury etycznej powstałe 
na skutek podjęcia przeze mnie badań stanowią treść niniejszej pracy. 
 
Słowa kluczowe:  
Obserwacja uczestnicząca ukryta, badania jakościowe, etyka w badaniach, metodologia 
badań społecznych, metody i techniki badań społecznych, badania terenowe. 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Dominika Byczkowska 
Uniwersytet Łódzki, Polska 
 
Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza. 
 
Artykuł ten przedstawia wnioski z badań przeprowadzonych w oparciu o metodologię teorii 
ugruntowanej z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych. W artykule 
zaprezentowane zostały elementy i mechanizmy budowania i podtrzymywania 
solidarności zawodowej lekarzy stosowane w trakcie edukacji na uczelni medycznej. Są 
nimi: przekazywane w procesie nauczania techniki neutralizacyjne, stechnicyzowany 
język, wiedza merytoryczna i tzw. niby-wiedza, monopolizacja czasu, wyznawane przez 
środowisko wartości, samokontrola, wspieranie członków swojego środowiska oraz 
występujące tu rytuały inicjacyjne i integracyjne. 
 
Słowa kluczowe: 
Solidarność zawodowa, techniki neutralizacji, rytuały inicjacyjne, rytuały integracyjne, 
grupy profesjonalne, wartości grupowe, monopolizacja czasu 
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