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Ksi��ka Darrena Langdridge’a to przyst pne kompendium wiedzy na temat fenome-

nologicznego nurtu bada! we współczesnej psychologii. Psychologia fenomenologiczna, 

jak zaznacza autor, to nie jedyny, ale jeden z mo�liwych sposobów uprawiania bada!

jako"ciowych. Fenomenologiczny model bada! jako"ciowych nie stanowi jednolitej gru-

py. Istnieje wiele odmian i alternatyw, po które mo�e si ga# badacz zainteresowany jako"-

ciowymi analizami psychologicznych fenomenów. Langdridge wyodr bnia trzy współ-

cze"nie istotne nurty fenomenologicznej psychologii, wskazuje podobie!stwa i ró�nice 

pomi dzy nimi oraz przedstawia perspektywy rozwoju. W ksi��ce udało si  autorowi 

zachowa# równowag  pomi dzy prezentacj� teoretycznych podstaw poszczególnych po-

dej"# a ich praktycznymi aplikacjami w konkretnych projektach badawczych. W zwi�zku 

z tym Phenomenological psychology "miało mo�e stanowi# podr cznik zarówno dla ucz�-

cych si  studentów, wprowadzaj�c ich w tematyk  psychologii fenomenologicznej, jak 

i przewodnik dla badaczy, którzy my"l� o prowadzeniu bada! naukowych opartych na pa-

radygmacie fenomenologicznym lub którzy w swoich projektach badawczych zamierzaj�

wykorzysta# elementy analiz jako"ciowych.  

Darren Langdridge jest profesorem psychologii na Open Univeristy w Wielkiej Bry-

tanii. Jego zainteresowania koncentruj� si  wokół procesów konstruowania i rekonstru-

owania to�samo"ci. Langdridge prowadzi badania nad sposobami tworzenia „nowoczes-

nych” to�samo"ci seksualnych oraz zmianami w zakresie konstruowania i rozumienia 

tego, czym jest „rodzina”. Analizował m.in. takie zagadnienia, jak motywacja do rodzi-

cielstwa czy oczekiwania młodych homoseksualistów wobec perspektywy ojcostwa. 

W swoich projektach wykorzystywał krytyczn� analiz  narracji opart� na fenomenologii 

i hermeneutyce. 

Phenomenological psychology składa si  z dwóch głównych cz "ci. Pierwsza z nich 

po"wi cona jest filozoficznym podstawom trzech głównych nurtów psychologii fenome-

nologicznej (rozdziały 1-4). Druga cz "# prezentuje zastosowanie filozoficznych zało�e!

w metodach i strategiach badawczych (rozdziały 5-7), które s� bogato ilustrowane kon-

kretnymi przykładami bada! i analiz, oraz przedstawia krytyczn� dyskusj  nad wybrany-

mi problemami fenomenologicznie zorientowanej metodologii (rozdział 8).  

Pocz�tkowy rozdział wprowadza czytelnika w podstawowe zało�enia jako"ciowego 

sposobu uprawiania nauki – wyja"nia kluczowe poj cia, specyfik  fenomenologicznego 

paradygmatu, wskazuje na odmienno"# epistemologicznej pozycji, przedmiotu poznania 

w stosunku do paradygmatu pozytywistycznego i ilo"ciowej analizy danych. Langdridge 

traktuje psychologi  fenomenologiczn� jako „rodzin  metod”, których wspólnym mia-
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nownikiem jest przedmiot badania. Kiedy badacz aplikuje zało�enia fenomenologii filozo-

ficznej na grunt psychologii, w centrum swoich zainteresowa  umieszcza subiektywne 

do!wiadczenie !wiata, w którym �yje jednostka. Główny cel fenomenologicznie zorien-

towanej psychologii to badanie „do!wiadcze ” i tego, w jaki sposób „!wiat jawi si" czło-

wiekowi”. W zwi#zku z tym psychologia fenomenologiczna korzysta z zestawu metod, 

które pozwalaj# badaczowi pozyska$ bogaty opis konkretnego do!wiadczenia i / lub narra-

cji o do!wiadczeniu (pozwalaj# odtworzy$ i zrozumie$ sposób konceptualizacji tego do-

!wiadczenia przez jednostk"). Fenomenologowie postuluj#, �e nie ma sensu my!le$

o przedmiotach w !wiecie w oddzieleniu od sposobu ich spostrzegania. Nie staraj# si"

w zwi#zku z tym dzieli$ !wiata na rzeczywisto!$, która istnieje realnie i niezale�nie od 

poznaj#cego go podmiotu, oraz na t", która ujawnia si" nam dzi"ki procesom percepcji. 

Przedmiot poznania staje si" bowiem dla nas „realny” tylko wtedy, gdy mamy mo�liwo!$

spostrzegania go – gdy jest on dany naszej !wiadomo!ci (s. 4). Umysł człowieka, ukie-

runkowuj#c si" na spostrzegany obiekt, jednocze!nie nadaje mu znaczenie. W fenomeno-

logii „do!wiadczenie” i „nadawanie znaczenia” to kluczowe konstrukty poj"ciowe. Feno-

menologowie podkre!laj# kontekstualno!$ samego „do!wiadczenia”, jak i sposobu jego 

poznawania. W zwi#zku z tym w badaniach kładzie si" szczególny nacisk na analiz" per-

spektywy osoby badanej i badacza, a tak�e kulturowe i społeczne uwarunkowania ich 

pozycji. Jednocze!nie metody jako!ciowe staraj# si" dotrze$ nie tylko do subiektywnej 

perspektywy i sposobu definiowania rzeczywisto!ci konkretnej jednostki. Celem jest 

odnajdywanie bardziej ogólnych zasad i prawidłowo!ci wyznaczaj#cych ró�ne sposoby 

do!wiadczania i warto!ciowania przez człowieka tego, co go w �yciu spotyka. 

W rozdziałach po!wi"conych filozoficznym podstawom fenomenologicznej metodo-

logii Langdridge przedstawia my!l E. Husserla i obja!nia w przyst"pny sposób podsta-

wowe kategorie jego fenomenologicznej metody: intencjonalno!ci, rozró�nienie mi"dzy 

noema a noesis, stosowanie zasady epoche, redukcji fenomenologicznej i „wyobra�e- 

niowego ró�nicowania podej!$” do obiektu b"d#cego przedmiotem do!wiadczenia, 

poj"cie essence (stałej struktury do!wiadczenia) – okre!laj#cego cel i mo�liwo!ci pozna-

nia badacza.  

Nast"pnie autor prezentuje dwa kierunki, w jakich ewoluowała my!l fenomenologicz-

na: egzystencjalizm i hermeneutyk". Metody odwołuj#ce si" do zało�e  egzystencjalizmu 

opieraj# si" głównie na my!li M. Heideggera, J.-P. Sartre’a, S. de Beauvior i M. Merleau- 

-Ponty’ego (rozdział 3). Zwrot hermeneutyczny w fenomenologii dokonał si" dzi"ki  

H.-G. Gadamerowi oraz P. Ricoeurowi (rozdział 4). Autor wyja!nia zało�enia egzysten-

cjalizmu i hermeneutyki. Ukazuje równie�, w jaki sposób prace Gadamera i Ricoeura sku-

piaj# zainteresowanie badaczy na j"zyku i przygotowuj# podstawy dla rozwoju narracyj-

nych koncepcji oraz bada  w psychologii.  

Rozdział 5 rozpoczyna drug# cze!$ po!wi"con# praktycznym zastosowaniom feno-

menologicznej metodologii. Autor porównuje trzy podstawowe sposoby prowadzenia 

fenomenologicznych bada  jako!ciowych, wskazuj#c podobie stwa i ró�nice mi"dzy 

nimi, a tak�e sugeruj#c, i� rozwój bada  jako!ciowych przebiega w kierunku od metod 

opisowych ku metodom coraz bardziej interpretacyjnym. Prezentuj#c argumenty zwolen-

ników obu nurtów, sam skłania si" ku metodom opartym na wielostronnej interpretacji. 
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Kolejne rozdziały po�wi cone s! odpowiednio fenomenologii opisowej, fenomenologii 

hermeneutycznej i analizom narracyjnym. 

Fenomenologia opisowa to najbardziej tradycyjne podej�cie do prowadzenia bada"

jako�ciowych, zapocz!tkowane oraz rozwijane przez A. Giorgiego i jego współpracowni-

ków. Metody deskryptywne oparte s! na klasycznej transcendentalnej fenomenologii 

Husserla i koncentruj! si  na opisie fenomenów ludzkiej egzystencji tak jak s! prze#y-

wane i do�wiadczane. Badacz stara si  zidentyfikowa$ „jednostki znaczeniowe”, które 

nast pnie s! rozpatrywane pod k!tem ich psychologicznego znaczenia. Poprzez wielo-

krotn! analiz  tekstu, od jednostkowych detali przechodzi on ku bardziej ogólnym znacze-

niom (odkrywane s! kolejne warstwy znaczenia analizowanych jednostek znaczenio-

wych). Istotne jest, aby badacz pozostawał bli#ej samych danych i ujawniaj!cych si 

w nich sensów, ani#eli anga#ował w proces ich rozumienia ró#ne teoretyczne perspekty-

wy. W fenomenologii opisowej poprzez zastosowanie epoche postuluje si  „bezzało#enio-

wo�$”, zawieszenie s!dów, dopiero w ostatniej fazie analizy danych zestawia si  uzys-

kane wyniki z istniej!cymi teoriami. Efektem fenomenologii opisowej jest dotarcie do 

ogólnej struktury opisu danego do�wiadczenia.  

Langdridge podkre�la, #e metody oparte na fenomenologii hermeneutycznej prowa-

dz! badaczy ku bardziej interpretacyjnym rezultatom. W kolejnym rozdziale przedstawia 

trzy takie grupy metod: IPA – interpretacyjn! analiz  fenomenologiczn! (interpretative 

phenomenological analysis), HP – hermeneutyczn! fenomenologi  (hermeneutic pheno-

menology) i TA – analiz  szablonow! (template analysis – tłum. własne). Autor nadmie-

nia, #e interpretacyjny sposób uprawiania fenomenologicznych bada" jest najbardziej 

popularny w�ród psychologów w Wielkiej Brytanii. Zarówno IPA, jak i TA opieraj! si 

na tematycznej analizie danych, z t! ró#nic!, #e w IPA raczej poszukuje si  głównych te-

matów w zebranym materiale badawczym, a w TA analizuje si  tekst pod k!tem wcze�-

niej przygotowanych zagadnie" wywiedzionych z teoretycznych zało#e" badacza.  

W rozdziale 8 autor ksi!#ki wprowadza czytelników w zało#enia CNA – krytycznej 

narracyjnej analizy (critical narrative analysis) opartej na pracach Paula Ricoeura, a na-

st pnie szczegółowo omawia poszczególne jej etapy, na które składaj! si  kolejno: identy-

fikacja przekona" badacza na temat przedmiotu badania, identyfikacja głównych tematów 

narracyjnych, identyfikacja tonu i funkcji retorycznej opowie�ci, odnajdywanie sposobu 

konstruowania to#samo�ci, wybór tematów wiod!cych i ich interpretacja, destabilizacja 

interpretacji i krytyczna synteza.  

Główn! zalet! recenzowanej publikacji jest systematyzacja wiedzy teoretycznej 

i praktycznej na temat fenomenologicznych bada" jako�ciowych. Cel ten został osi!gni ty 

dzi ki zrozumiałej i logicznej kompozycji tematycznej. Sprzyja mu równie# przyst pny, 

komunikatywny j zyk, przekładaj!cy nieraz hermetyczne poj cia i zało#enia filozofii 

fenomenologicznej na grunt psychologii. Walorem s! równie# szczegółowo prezentowane 

przykłady praktycznych zastosowa" poszczególnych metodologii w konkretnych projek-

tach badawczych. Nie ma w!tpliwo�ci, #e po przeczytaniu tej ksi!#ki czytelnik posi!dzie 

podstawow! wiedz  z zakresu psychologii fenomenologicznej. Ksi!#ka Langdridge’a nie 

wyczerpuje jednak zagadnienia. Wybór zaprezentowanych metod i sposobów analizy 

danych jest wyra%nie podporz!dkowany perspektywie autora i jego zainteresowaniom, 

z tego wzgl du te# ograniczony. Autor nie omawia na przykład mo#liwo�ci wykorzystania 
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w badaniach jako�ciowych wska ników ilo�ciowych czy statystyk, które s! stosowane 
zarówno w nurcie deskryptywnym, jak i interpretacyjnym. W tym wzgl"dzie mo#na po-
wiedzie$, #e badania jako�ciowe s! bardziej zaawansowane ani#eli ich stan przedstawiony 
w Phenomenological psychology.  

Autorowi udało si" – moim zdaniem – ukaza$, w jaki sposób filozofia wpłyn"ła na 
psychologi" fenomenologiczn!. Zaplecze filozoficzne poszczególnych metod jako�cio-
wych i ró#nice pomi"dzy nimi nie zawsze s! jasne i łatwo dostrzegalne dla psychologów, 
zwłaszcza tych nie przetrenowanych w filozoficznym warsztacie poj"ciowym. Ich znajo-
mo�$ i wła�ciwe rozumienie jest istotne przynajmniej z dwu wzgl"dów. Po pierwsze, 
psychologom o orientacji fenomenologicznej pomo#e w uzyskaniu wi"kszej precyzji 
terminologicznej. Po drugie, psychologom innych orientacji umo#liwi korzystanie z wy-
ników bada% jako�ciowych (wi"ksza komunikowalno�$ wyników). Hermetyczno�$ teo-
retyczna bada% jako�ciowych cz"sto staje si" przyczyn! braku zainteresowania nimi 
w�ród badaczy, a w konsekwencji ich marginalizacji. Takie tendencje mo#na obserwowa$
w Polsce. Jednocze�nie przegl!d zagranicznych publikacji dotycz!cych bada% jako�cio-
wych �wiadczy o wzrastaj!cym zainteresowaniu paradygmatem fenomenologicznym 
w psychologii. Przykładowo w trzech ostatnich latach w Wielkiej Brytanii pojawiło si"
kilkana�cie ksi!#ek po�wieconych zagadnieniom metodologii jako�ciowej. Prezentowana 
publikacja jest jedn! z nich. Nurt ten rozwija si" równie# w Stanach Zjednoczonych, 
o czym �wiadczy wzrastaj!ca liczba czasopism naukowych. Równie# w Polsce istniej!
�rodowiska akademickie od lat prowadz!ce projekty i analizy o charakterze jako�ciowym. 
Jednak#e na polskim rynku wydawniczym do tej pory nie ukazała si" ksi!#ka, która sys-
tematyzowałaby wiedz" na temat fenomenologicznie zorientowanej psychologii. Oczywi-
�cie pojawiały si" publikacje szerzej omawiaj!ce zagadnienie, np. po�wi"cone teoretycz-
nym i metodologicznym problemom bada% jako�ciowych (Stra�-Romanowska, 2000; 
Stemplewska-&akowicz, Krejtz, 2005), prezentuj!ce wyniki bada% psychologii narracyj-
nej (Dryll, Cierpka, 2004; Janusz, Gdowska, de Barbaro, 2008) czy zało#enia empirycznej 
psychologii fenomenologicznej (Giorgi, 2002). Cz"�ciowo zapotrzebowanie na tego typu 
podr"cznik w Polsce wypełniła składaj!ca si" z dwóch cz"�ci ksi!#ka Davida Silvermana  
Interpretacja danych jako�ciowych oraz Prowadzenie bada� jako�ciowych, wydana 
w 2008 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Silverman, który jest socjologiem, starał 

si", aby jego praca była przyst"pna dla badaczy z ró#norodnych dyscyplin nauk społecz-
nych. Psycholog znajdzie w niej u#yteczne informacje, z pewno�ci! jednak nie jest ona 
dla niego wystarczaj!ca. Silverman omawia praktyczne przykłady bada% z zakresu socjo-
logii, które ró#ni! si" przedmiotem, celem, zwłaszcza za� odniesieniem teoretycznym od 
tych prowadzonych na gruncie psychologii. W zwi!zku z tym nadal nie ma ksi!#ki napi-
sanej przez psychologa i dla psychologów. Problemem, na który warto zwróci$ uwag"
w tym miejscu (stanowi on zarówno efekt, jak te# przyczyn" braku publikacji o wspom-
nianym wy#ej charakterze), jest wyra nie ograniczona i niewystarczaj!ca edukacja o me-
todologii prowadzenia bada% jako�ciowych w trakcie trwania studiów psychologicznych. 
Polscy studenci psychologii poznaj! obowi!zkowo i szczegółowo metody statystyczne 
i mo#liwo�ci ich stosowania w badaniach ilo�ciowych. Natomiast o metodach jako�cio-
wych i sposobach ich wykorzystania dowiaduj! si" w sposób szcz!tkowy, cz"sto niepełny 
i zniekształcaj!cy. Problemem jest zwłaszcza znajomo�$ i wła�ciwe rozumienie filozo-



POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA

���������	
�������������������������!

!

183

ficznych podstaw poszczególnych metod jako�ciowych, a co si  z tym wi!"e, umiej tno�#
ich ró"nicowania i wła�ciwego stosowania. Cało�ciowe opracowanie my�li fenomeno- 
logicznej w kontek�cie jej psychologicznych zastosowa$ byłoby niezwykle u"yteczne.  
Aktualnie zainteresowanych badaniami jako�ciowymi czytelników odsyłam do recenzo-
wanej publikacji. 
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Chyba ka"dy z nas na pewnym etapie "ycie zadaje sobie pytania to"samo�ciowe: kim 
jestem? jaka/jaki jestem? Pocz!wszy od staro"ytnych my�licieli, poprzez klasyków psy-
chologii społecznej, takich jak James, którzy wprowadzili ten problem na płaszczyzn 
rozwa"a$ naukowych, do dzisiaj pytania te s! wci!" aktualne, za� próby dotarcia do od-
powiedzi owocuj! mnogo�ci! ciekawych bada$ i płyn!cych z nich wniosków. Ta ró"no-
rodno�# i rozbie"no�ci istniej!ce na temat ludzkiej to"samo�ci s! rezultatem zarówno 
przyj cia okre�lonych zało"e$ antropologicznych, jak i samej zło"ono�ci zjawiska. Wy-

daje si , "e w dobie globalizacji i coraz szybszych przemian problem to"samo�ci nabiera 
kolejnych, nowych odcieni.  


