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PRACA NAD AUTOPREZENTACJĄ OSÓB 
DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI. 
KONTEKST MIESZANYCH SYTUACJI SPOŁECZNYCH

ABSTR AK T
Artykuł stanowi refleksję nad badaniami uczestniczącymi, przeprowadzo-
nymi przeze mnie wśród bezdomnych przebywających na ulicach dużego 
miasta, poza systemem pomocy instytucjonalnej (2005–2008) oraz w  ho-
stelu utworzonym w  ramach jednego ze stowarzyszeń (lata 2007–2013). 
Usytuowanie tychże badań w orientacji interpretatywnej stwarza szansę po-
znania perspektywy uczestników (w  tym przypadku bezdomnych). Celem 
jest rekonstrukcja pracy nad autoprezentacją, która ma miejsce w kontekście 
mieszanych sytuacji społecznych, a więc podczas interakcji nosiciela piętna 
i normalsa. Ściśle wiąże się z pracą nad piętnem, która w interakcjach mie-
szanych odgrywa decydującą rolę.
Praca nad autoprezentacją opiera się na założeniu symbolicznego interakcjoni-
zmu, zgodnie z którym podstawą interakcji jest definiowanie sytuacji, przebie-
gające poprzez interpretację, czyli odczytywanie znaczenia działania partnera 
oraz definicję, czyli informowanie partnera o zamiarach działania. Praca nad 
autoprezentacją stanowi zatem próbę odczytywania znaczenia działania part-
nera, opierając się na określonym sposobie wyobrażania sobie partnera, co za 
tym idzie – sposobie traktowania go oraz mechanizmów towarzyszących pracy 
nad autoprezentacją.
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WPROWADZENIE

K ontekst mieszanych sytuacji społecznych wydaje się strukturyzować 
interakcje bezdomnego, jakie nawiązuje zarówno w świecie „swoich”, 

jak i  świecie „obcych”1). Można o  nim mówić, „[…] gdy nosiciel piętna 
i  normals znajdują się w  tej samej sytuacji społecznej, to znaczy w  swo-
jej bezpośredniej fizycznej współobecności – czy to w  sytuacji rozmowy, 
czy tylko współuczestnictwa w jakimś niezorganizowanym zgromadzeniu” 
(Goffman, 2005, s. 44).

W  interakcje przebiegające w kontekście mieszanych sytuacji społecz-
nych wpisana jest nieustanna interpretacja tożsamości partnera interak-
cji, próby jej podtrzymywania, czy wręcz przeciwnie – modyfikowania. 
Uczestnikom przeprowadzonych przeze mnie badań towarzyszy świado-
mość stygmy, zabarwiającej podejmowane interakcje, wpływającej na ich 
społeczny odbiór, a więc i stopień dyskredytacji2). Z tej pozycji „startują”, 
niekiedy strategicznie ów kontekst modyfikując. Kto normalsem, kto no-
sicielem? – „twardy” podział nie istnieje (szerzej o  relacyjności piętna w: 
Goffman, 2005). Jednakże w ich świadomości tkwi obecność „trzeciego”, 
ciągła cenzura swojego postępowania w kontekście oczekiwań ogólnospo-
łecznych (bądź próba zaprzeczania im, wzmacniając tym samym budowane 
na kanwie stygmy interakcje, rodząc tragikomedię pomyłek).

W  interakcje w kontekście mieszanych sytuacji społecznych w  sposób 
naturalny wpisuje się podejmowana przez każdą ze stron praca nad auto-
prezentacją oraz jej swoista konsekwencja, jaką jest praca nad piętnem. 
W prezentowanym artykule skupiam się na przedstawieniu dynamiki pracy 
podejmowanej przez nosiciela piętna nad prezentacją własnej osoby3).

1) Rozróżnienie na świat „swoich” i  świat „obcych” stanowi analogię do koncepcji 
światów społecznych A. Straussa: „[…] świat […] jest skupieniem ludzi powiązanych ko-
munikowaniem się, czyli określonym uniwersum dyskursu. Niezależnie od tego, czy jego 
członkowie są w bliskości przestrzennej, czy nie, uczestniczą oni w istotnych aktach wy-
miany symbolicznej, stąd wypływa fakt podzielania przez nich pewnej perspektywy w po-
strzeganiu rzeczywistości” (Lindesmith, Strauss, Denzin, 1975, s. 469).

2) Sytuacja jednostki w dużej mierze zależy od tego, czy uznaje ona, że jej piętno jest na-
tychmiast przez innych rozpoznawalne (sytuacja osoby zdyskredytowanej), czy też nie jest ani 
znane ani rozpoznawalne (sytuacja osoby dyskredytowalnej) (Goffman, 2005, s. 34).

3) Bezdomność jest tu jedynie przykładem, pozwalającym – mam nadzieję – na lepsze 
zrozumienie mechanizmów stygmatyzacji. Tym samym można je uogólnić na inne prze-
strzenie życia społecznego, innych aktorów będących nosicielami jakiejś stygmy.
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Praca nad autoprezentacją opiera się na założeniu symbolicznego inte-
rakcjonizmu, zgodnie z którym podstawą interakcji jest definiowanie sy-
tuacji, przebiegające poprzez interpretację, czyli odczytywanie znaczenia 
działania partnera4) oraz definicję, czyli informowanie partnera o zamia-
rach działania. Po pierwsze, bezdomny odnosi się do społecznie konstru-
owanych (niejednokrotnie przez niego podzielanych) wyobrażeń na temat 
osób bezdomnych, w konsekwencji czego zaczyna zastanawiać się nad wła-
sną tożsamością jako osoby poszerzającej to grono. Z drugiej strony, wciąż 
czuje odrębność od pozostałych osób, znajdujących się w podobnej sytuacji 
życiowej. Widać tu wyraźny rozdźwięk pomiędzy wiedzą na temat same-
go siebie (jaźń subiektywna), konstruowaną na bazie rozmaitych interakcji 
oraz dotychczasowych doświadczeń, a poglądami innych i ich opiniami na 
temat tożsamości jednostki (jaźń odzwierciedlona). Taka sytuacja wywo-
łuje liczne wątpliwości związane z tożsamością własną, a co za tym idzie – 
próby ochrony samego siebie (por. Ślęzak, 2010, s. 299). Praca nad autopre-
zentacją stanowi zatem próbę odczytywania znaczenia działania partnera, 
opierając się na określonym sposobie wyobrażania sobie partnera, co za tym 
idzie – sposobie traktowania go oraz mechanizmów towarzyszących pracy 
nad odczytywaniem siebie.

SPOSÓB WYOBRAŻANIA SOBIE PARTNERA INTERAKCJI

Interakcyjnie postrzegane koncepcje tożsamości zwracają szczególną uwagę 
na wpływ sposobu postrzegania jednostki przez innych oraz jej wyobraże-
nia na temat tego postrzegania i jego wpływu na budowany przez nią obraz 
samej siebie5). W związku z  tym na uwagę zasługuje analiza określonego 

4) „Podejmowanie roli” innego (role-taking) według Meada polega na postrzeganiu 
siebie z perspektywy innego, prowadzące do wpasowywania się aktora społecznego w spo-
łeczne oczekiwania względem jego osoby, uruchamiając swoisty mechanizm społecznego 
konformizmu. Jednocześnie według H. Blumera analiza punktu widzenia innego zakłada 
proces twórczej interpretacji, a więc refleksyjną samokontrolę działania i jego indywiduali-
zację (za: Czyżewski, 1985, s. 35).

5) Tak interakcyjnie budowana tożsamość kryje się chociażby w koncepcji jaźni od-
zwierciedlonej Ch. Cooleya, czy „ja” przedmiotowego G.  Meada. Zdaniem P.  Bergera 
i T. Luckmana (1983, s. 164) tożsamość jednostki jest wynikiem jej samej i konstruowa-
nego przez nią planu życiowego, ale i interakcji z innymi połączonej z budowanymi przez 
nich identyfikacjami.
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sposobu wyobrażanie sobie partnera interakcji (normalsa przez nosiciela 
piętna oraz nosiciela piętna przez normalsa6)).

Wyobrażanie normalsa przez nosiciela piętna ściśle wiąże się z  fak-
tem, że nosiciele piętna doświadczają w mniej lub bardziej dotkliwy sposób 
stygmatyzacji ze strony normalsów. Wydarzenia z przeszłości każą im po-
strzegać normalsa jako interesownego, poszukującego określonych korzyści 
w każdej interakcji z nosicielem piętna. Stąd też tylko ta relacja staje się dla 
nich atrakcyjna, która prowadzi do konkretnych, leżących po stronie nor-
malsa zysków (czy to materialnych, czy niematerialnych).

Pamiętając o  interesownym podejściu normalsa, nosiciel piętna podej-
muje próbę wplatania w mieszane sytuacje społeczne korzyści, jakie nor-
mals odniesie w relacji z nim, co ma służyć zachęceniu go do zaangażo-
wania się. Uczestnicy badania wielokrotnie wykazywali szczególną troskę 
o przydatność relacji dla mnie samej, pokazując korzyści, jakie z niej uzy-
skam. „To może się pani przydać generalnie w przyszłości w kontaktach 
z  tymi ludźmi”, jak argumentowali, prezentując relację jako potencjalnie 
dla mnie „atrakcyjną”. Przytoczona dalej wypowiedź obrazuje kolejne ko-
rzyści prezentowane przez Uczestników badania, dbając przez to o zacho-
wanie ciągłości interakcji.

„Ale dobrze, że ma pani taki kontakt z nami, nie!? Poznaje pani życie. 
Umie się pani dogadać tak z głupkiem, z półgłupkiem, z nienormalnym, 
z normalnym, z wykształconym.” (Z)

Wyobrażanie nosiciela piętna przez normalsa zależy od przyjętej 
przez nosiciela autoprezentacji spośród dwóch symbolicznie dostępnych: 
w roli „na normalnego”, bądź też „na bezdomnego”. W przypadku auto-
prezentacji w roli „na normalnego” osoba jest nie do rozpoznania jako bez-
domny („zadbany, ogolony, pachnący”), w roli zaś „na bezdomnego” coraz 
silniej wpisuje się w zakorzeniony w społeczeństwie stereotyp „brudnego, 
śmierdzącego, zawszawionego, pijanego” (szerzej w: Kostrzyńska, 2010).

Uczestnicy badania (z reguły prezentujący się w roli „na normalnego”) 
wielokrotnie z żalem wypowiadają się o negatywnych konsekwencjach wy-
nikających z jednakowego traktowania wszystkich bezdomnych, niezależ-
nie od ich wewnętrznego zróżnicowania w wyglądzie zewnętrznym, lecz 

6) Określenia normals i nosiciel piętna są zaczerpnięte z koncepcji piętna Ervinga Goff-
mana (2005).
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także w sposobie zachowania, kultury, aż wreszcie poziomie motywacji do 
zmiany. Doświadczenia nosicieli piętna wskazują, że ich postrzeganie przez 
normalsów opiera się na silnie zakorzenionym w społeczeństwie stereoty-
pie osoby bezdomnej. Jednocześnie nosiciele piętna wydają się podejmować 
walkę o zmianę sposobu ich postrzegania przez społeczeństwo, nieustannie 
udowadniając, że „jest inaczej”.

Podsumowując sposoby wyobrażania sobie nawzajem partnerów inte-
rakcji mieszanych, warto dodać, że istotną rolę odgrywa w pewnym sensie 
wyobrażenie owego wyobrażenia, co tym bardziej podkreśla silną obecność 
stygmy w świadomości naznaczanych nosicieli. Dokonują bowiem wyobra-
żania tego, w jaki sposób wyobrażają sobie nosiciela piętna normalsi.

Zgodnie z wyobrażeniem nosiciela piętna, normals wydaje się wyczulo-
ny na pewne zachowania, które jednocześnie są czymś zupełnie naturalnym 
w  przypadku tych „nie posiadających” piętna. Nosiciel piętna nie może 
zatem się zdenerwować, podnieść głosu, bo okaże się „niezrównoważony 
i agresywny”, przy jednoczesnych krzykach normalsa, które ma usprawie-
dliwiać jego „wybuchowy temperament”. Rozbicie głowy jednego z Uczest-
ników badania podczas remontu staje się poważną podstawą do obaw, jak 
zostanie odebrany przez „ważne osobistości” na zaplanowanym na kolej-
ny dzień spotkaniu, podczas gdy ta sama sytuacja w przypadku normalsa 
stanowiłaby zwykły epizod, który ma prawo się wydarzyć. Jak podkreśla 
przywołany Uczestnik badania, „to nie powinno było się zdarzyć”, „jak ja 
będę wyglądał na tym spotkaniu, co sobie pomyślą?”. Pytanie, czy tak nad-
mierne wyczulone przejmowanie się odbiorem społecznym paradoksalnie 
nie doprowadzi do wzmocnienia procesu piętnowania czy wręcz zjawiska 
autostygmatyzacji.

Warto zaznaczyć, że obawa o postrzeganie towarzyszy nosicielom piętna 
nie tylko w relacji z normalsami, ale także reprezentantami tej samej czy 
odmiennej stygmy. Za przykład może tu posłużyć paradoksalnie trudna 
sytuacja Uczestnika badania mającego wyższe wykształcenia, dla którego 
niekiedy strategią na uniknięcie z tej racji stygmatyzacji ze strony współ-
mieszkańców staje się „udawanie głupiego”.

„Tam mówiono o mnie, że jestem gwiazdą, że się wymądrzam… nie 
będę udawał, że czegoś nie wiem… wiem… no… inteligencja to umie-
jętność radzenia sobie w sytuacjach życiowych, więc ja sobie nie radzę… 
to nie wiem, jak to jest z tą moją inteligencją…” (M)
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SPOSÓB TRAKTOWANIA PARTNERA INTERAKCJI

Konsekwencją określonego sposobu wyobrażania sobie siebie nawzajem 
staje się konkretny system wzajemnego traktowania się. Nieraz przypisy-
wana Uczestnikom badania „tożsamość zwierzyny, śmieci”, potęgowana 
dodatkowo odczytywaniem ich przez pryzmat przeszłych, często negatyw-
nie odbieranych działań, opartych niekiedy na konflikcie z prawem, każe 
traktować ich w sposób zgodny z dokonaną wstępnie klasyfikacją.

„A potem już słyszałem, że taką zwierzynę i śmieci to trzeba tak traktować. 
Przykro mi, ja nie jestem dla ciebie śmieć, łajzo. Traktuje jak wyrzutki 
społeczeństwa, bo są po kryminale, bezrobotni, bo nie mają domu. A tak 
nie ma. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jednakowo… jednakowymi. Wszyscy 
z nas… żyje tak jak potrafi, jak daje sobie radę w życiu.” (C)

Skoro normals postrzega bezdomnych zgodnie z obowiązującym na ich 
temat stereotypem, o wiele łatwiej usprawiedliwić przed samym sobą brak 
podejmowanych prób pomocy, bo przecież „sami sobie zasłużyli”.

„Ludzie z zewnątrz ja pani powiem jak patrzą… a tym pijakom to nie 
pomożemy, bo tu ćpają, bo piją, bo alkoholicy, narkomani. To proszę 
przyjdźcie i zobaczcie, a nie oceniajcie ludzi z góry. Tak samo jak idę tam 
do T., a on tym śmieciom to nie pomoże.” (F)

„Bezdomnego się unika, współczuje mu, naśmiewa… wszystko” (I); 
„Dla innych (przechodniów, instytucji – MK) jesteśmy jakbyśmy byli dżu-
mą. Im się nie chce działać, odwalają swoje 8 godzin i idą do domu” (Ł) – to 
tylko niewielki wycinek wypowiedzi pełnych żalu, rozgoryczenia, a niekie-
dy i przyzwyczajenia się do naznaczającego sposobu traktowania nosicieli 
przez normalsów. Uczestnicy badania podają konkretne przykłady podno-
szenia statusu młodych ludzi w grupie rówieśniczej kosztem bezdomnego 
(okradanie, pobicia), ale i  te szczególnie dotkliwe, kiedy bezdomny, bądź 
też przechodzień chcący mu pomóc, wzywa pogotowie i otrzymuje odpo-
wiedź, że „do bezdomnego nie warto przyjeżdżać”, czy też po przyjeździe 
sposób opieki nad potrzebującym znacznie odbiega od standardów serwo-
wanych normalsom7).

7) Warto dodać, że zdarzają się także (choć wprawdzie nieliczne) przykłady wsparcia 
otrzymywanego od przechodniów (głównie starszych osób).
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Konkretny sposób postrzegania implikuje określony sposób traktowa-
nia, a dalej dopasowania do swojego wyobrażenia rekwizytów odpowied-
nich dla „tego typu” osób. Niekiedy dopiero rodzaj „dopasowanego” rekwi-
zytu ujawnia ukryty wymiar stygmatyzacji. Przykładem stygmatyzującego 
dopasowania rekwizytu może być sytuacja, kiedy jednemu z bezdomnych 
przebywającemu w szpitalu lekarz chciał dać nowe kule, na co drugi zare-
agował twierdzeniem, że „takiemu należą się stare, bo on i tak jak wyjdzie, 
to sprzeda”.

„Różne mają zapatrywanie i mniemanie o  takich ludziach. Nie wszy-
scy, ale część na pewno. Przecież w tym szpitalu też z nogą złamaną, to 
lekarz… kule mi chcieli dać, i tamten mi chciał dać takie nowe, a ten 
drugi do niego, to daj mu te stare, bo on i tak jak wyjdzie, to i tak sprze-
da. I to takie mają widzi pani mniemanie o ludziach… lekarze. Pójdzie 
i sprzeda. Łapciuch i tyle. Po co dla takiego nowe?! Bezdomny to co… 
pijak musi być i nie wiadomo co, lump taki, co ma lepsze to sprzeda na 
wódkę. I dlatego jak się gdzieś pójdzie to nie ma co mówić, że się nie ma 
gdzie mieszkać.” (P)

Wykorzystywane w ramach stygmatyzacji dodatkowe środki wzmacnia-
jące przekaz (schroniska, szpitale psychiatryczne, ośrodki pomocy, więzie-
nia, sądy) mają legitymizować negatywne reakcje, jednocześnie podtrzy-
mując stygmatyzujących w słuszności działania, niekiedy także nobilitując 
ich osoby jako te, które powinny działać w taki właśnie sposób (Sęk, 1993, 
s. 96). „Decyzje o przypisaniu jednostce roli dewianta podejmowane są czę-
sto w  sytuacjach udramatyzowanych, o  silnym znaczeniu symbolicznym 
(np. ceremoniał rozprawy sądowej, orzeczeń lekarskich)” (tamże, s.  97). 
Tak podejmowane działania mają utwierdzić w  słuszności postępowanie 
samych stygmatyzujących, ale i stygmatyzowanych, zapewnianych o auto-
rytecie tych pierwszych, minimalizując tym samym ich próby oporu (Oli-
wa-Ciesielska, 2004, s. 165). Warto jednocześnie dodać, że sam „powrót” 
jednostki do roli sprzed naznaczenia nie jest już tak spektakularny, jak 
działania z tejże roli „wytrącające”.

Nosiciel piętna w relacji z normalsem wydaje się nieustannie odczuwać 
towarzyszące mu piętno, podkreślając, że „nigdy nie przeskoczy pewnego 
pułapu”, niezależnie od intensywności włożonego w interakcję wysiłku. Ni-
gdy zatem także „nie dorówna” normalsowi, zawsze mając poczucie „bycia 
na przegranej pozycji”. Stąd też nosiciel piętna podkreśla potrzebę wyzbycia 
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się wygórowanych oczekiwań, unikając tym samym niepotrzebnego roz-
czarowania8).

Tak przebiegające interakcje zachęcają niekiedy nosicieli piętna do pro-
wadzenia eksperymentów, czy „i tym razem będzie tak samo”, przy jedno-
czesnym udowadnianiu zarówno innym nosicielom, jak i normalsom, an-
tycypowanego przebiegu interakcji. Jednym z takich eksperymentów była 
wspomniana sytuacja, kiedy trzeba było wezwać pogotowie do jednego 
z Uczestników badania, który wówczas przebywał na ulicy. Opisany dalej 
sposób potraktowania go przez sanitariuszy nie zdołał go zaskoczyć z racji 
przyzwyczajenia się do tego typu doświadczeń, które w ostateczności każą 
podać w wątpliwość „kto tu jest tak naprawdę normalny”.

„Czemu nie idziesz do lekarza? On nie wie, że dzwoniłem, a pogotowie 
nie chce do mnie przyjechać. Mówię niech pani zadzwoni, zobaczymy, 
czy przyjedzie. Tylko zakładają opatrunek i już. Lekarze to jeszcze, a sa-
nitariusze tych karetek, założyli mi opatrunek, podwieźli na wózku na 
podjazd dla karetek: no dobra, wypier… stąd! No, to jest podejście… za-
chowanie ludzi normalnych… niby… widział, że mnie przynieśli, a on 
karze mi iść.” (N)

Podsumowując, niekiedy w interakcjach mieszanych ma się do czynie-
nia z pewną hiperdelikatnością nosicieli (przykład spotkania przy grillu, na 
którym Uczestnicy badania poczuli się pomijani w zestawieniu z zaproszo-
nymi gośćmi z powodu postawienia produktów spożywczych na jednym 
stole, przy którym usiedli goście). Swoiste wyczulenie na wszelkie działania 
mogące nosić znamiona stygmatyzacji każe normalsom w relacji z nosicie-
lem „obchodzić się jak z jajkiem”, co w konsekwencji wydaje się uruchamiać 
stygmatyzację, która w danej sytuacji początkowo nie występowała. Do-
datkowo zdarzają się i takie sytuacje, gdy „normalne” traktowanie nosiciela 
zaczyna być odczytywane jako to „i  tak podszyte grą” (z racji naturalne-
go funkcjonowania zazwyczaj w  podejrzanym kontekście świadomościo-

8) Ciekawym przykładem oceniania swojej pozycji jest dokonywanie wyboru „kobie-
ty życia”, poszukując w  gronie tych „po przejściach”, najlepiej biednych tak jak on, by 
wspólnie mogli się „wszystkiego dorabiać”, zawężając obszar poszukiwań do „należnej” mu 
kategorii (poprzez ujawnianie kategorii potencjalnych partnerek, definiując samego siebie 
i to, na co w swoich oczach „zasługuje”) (szerzej Kostrzyńska, 2014).
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wym9)), co z  kolei stawia normalsów w  dość trudnej sytuacji zupełnego 
zagubienia co do najlepszej drogi zachowania się w ramach sytuacji miesza-
nych. „Tak źle i tak niedobrze”, jak kwitują opisane wydarzenia normalsi.

MECHANIZMY TOWARZYSZĄCE PRACY 
NAD AUTOPREZENTACJĄ

Określonemu sposobowi postrzegania nosiciela piętna przez normalsa wy-
dają się towarzyszyć konkretne mechanizmy: przeciwnej (odwrotnej) racjo-
nalności, „swądu” przeszłości, sprzeczności oczekiwań i konsekwentnemu 
mu manipulowaniu piętnem oraz (nie)przyznawania się do nosicielstwa.

Mechanizm przeciwnej (odwrotnej) racjonalności

Polega na traktowaniu partnera interakcji zgodnie z  wyobrażeniem jego 
osoby właściwym stereotypowemu przyporządkowaniu go do kategorii no-
sicieli piętna bądź normalsów. Nosiciele piętna podejmują działania, któ-
re według nich obowiązują w  świecie normalsów, starając się całą swoją 
aktywność konstruować „na prawie”, zgodnie z wszelkimi normami spo-
łeczno-prawnymi świata, o dostęp do którego się ubiegają. Wykorzystanie 
takich rekwizytów jak osoba prawnika uprawomocniająca podejmowane 
działania, czy kompletowanie obszernej dokumentacji nie tylko potwier-
dzającej poprawność działań, lecz także brak zaangażowania normalsów 
ma odpowiadać wyobrażonej racjonalności normalsów. Jednocześnie nor-
malsi wydają się traktować nosicieli piętna zgodnie z  własnym wyobra-
żeniem ich świata jako pełnego „przekrętów, oszustw, udawania”. Wyko-
rzystują zatem odwołujące się do wyobrażonej racjonalności bezdomnych 
rekwizyty w  postaci „zwierzaków” – osób nakłaniających Uczestników 
badania do konkretnych działań, sięgając w tym celu po metody zastrasza-
nia i przymusu. Tym samym dochodzi do sytuacji, w której nosiciel piętna 
staje się „bardziej prawy” niż normals, normals zaś „bardziej kryminalny 
niż niejeden z  tych śmieci i  kryminalistów”, jak podkreślają Uczestnicy 
badania. Normals podrabia podpisy na dokumentach, nosiciel sumiennie 
kompletuje potwierdzenia wpłat i  składanych w  urzędach pism; nosiciel 
dopytuje prawnika o kolejne kroki działań zgodnych z prawem, prawnik 

9) Szerzej w: Glaser, Strauss, 1964.
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sugeruje, że „nie trzeba aż tak dokładnie, bo i tak przymyka się na to oko”; 
normals prosi o wystawienie niezgodnego z prawdą zaświadczenia o okre-
sie współpracy ze stowarzyszeniem, na co nosiciel piętna nie wyraża zgody 
z racji nieakceptowania oszustwa; normals sugeruje „obchodzenie przepi-
sów”, wobec czego protestuje nosiciel piętna, podkreślając, że „albo zrobi to 
na prawie, albo w ogóle”; to nosiciel piętna, mimo wystarczającej już liczby 
kłopotów, decyduje się zgłosić na policję podejrzenie o pedofilię jednego ze 
współmieszkańców, pomimo że normals sugeruje wyciszenie sprawy, by nie 
dodawać sobie zmartwień i kłopotów z policją.

W przytoczonych wcześniej sytuacjach nosiciel okazuje się – jak pod-
kreślają Uczestnicy badania – „bardziej normalny” niż „niby normalny” 
normals. I  to nosiciele piętna wydają się „uczyć od najlepszych”, jak su-
miennie oszukiwać, by nie zostać „przyłapanym”, w chwilach bezsilności 
snując plany założenia własnej firmy, w której statut wpiszą cel: „oszukiwa-
nie biednych i bezrobotnych”.

„I wie pani, założę taką firmę, żeby oszukiwać bezrobotnych, bezdom-
nych i różnych dziwnych ludzi. Albo będę zbierał se ludzi pod urzędem 
pracy.” (W)

Podsumowując, normals wykorzystujący taktykę zastraszania w relacji 
z nosicielem piętna, odnosi się do wyobrażeń bezdomnych jako prymityw-
nych, łatwych w manipulowaniu. Bezdomni natomiast zapraszają „panią 
z uniwersytetu”, prawnika; działają na podstawie odczytywania oczekiwań 
klasy średniej. Każda ze stron wydaje się być wprawioną w odczytywaniu 
wroga, innego. Według Goffmana (2005, s. 80) zarówno normalsom, jak 
i nosicielom piętna przysługują pewne symbole, ułatwiające klasyfikację. 
Jednocześnie należy pamiętać o  różnego rodzaju dezidentyfikatorach, 
wprowadzających w błąd, zaburzających tę oczywistość przypisania. Nie-
kiedy zdarza się, że nosiciel piętna sięga po symbole przynależne normal-
som, wykorzystując je jako pewnego rodzaju wytrychy do tamtego świata, 
co potwierdza oparty na sprawności odczytywania wzajemnych oczekiwań 
mechanizm odwrotnej racjonalności.

Podsumowując, wpisany w relacje między normalsem a nosicielem pięt-
na mechanizm odwrotnej racjonalności polega na traktowaniu partnera 
interakcji zgodnie z wyobrażeniem jego osoby właściwym stereotypowemu 
przyporządkowaniu go do kategorii nosicieli piętna bądź normalsów. No-
siciele piętna podejmują działania, które według nich obowiązują w świecie 
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normalsów, tym samym normals buduje swoje działanie na podsawie wy-
obrażenia na temat nosicieli piętna, najczęściej spójne ze stereotypowym 
sposobem postrzegania bezdomnych w społeczeństwie. Jednocześnie przy-
pisywanie sobie roli nosiciela piętna powoduje unormalnienie, przypisywa-
nie sobie zaś odbioru normalsa powoduje minimalizowanie standardów, 
które są normalsom przez nosicieli przypisywane.

„Swąd” przeszłości

To mechanizm, w  ramach którego na podstawie jednego wydarzenia 
z przeszłości zostaje nadana określona tożsamość jednostki, która wydaje 
się za nim „ciągnąć jak swąd”, którego trudno się pozbyć10). Pomimo zmia-
ny środowiska, sposobu życia, jedno wciąż pozostaje niezmienne – spo-
sób postrzegania nosiciela przez pryzmat zdarzeń z  przeszłości11). Poniż-
szy przykład prezentuje próbę „odcięcia się” od starej tożsamości więźnia, 
kryminalisty, poprzez nieustanne próby negocjowania jego społecznego 
uczestnictwa przez pryzmat aktualnych działań, unikając klasyfikacji na 
bazie przeszłości.

„Przykro mi, ja nie jestem dla ciebie śmieć, łajzo. To, że kiedyś coś tam 
zrobiłem niezgodne z prawem, no to poniosłem za to już konsekwencje 
i wszystko(…)to, że miałem kiedyś do czynienia z wymiarem sprawiedli-
wości, to nie znaczy, że i teraz mam.” (C)

„Czy musi się ciągnąć? No dobrze, mógł ktoś popełnić coś, poniósł za 
to swoją karę, ale nadal jest człowiekiem, nadal jest istotą żyjącą, której 
trzeba pomóc. Bo jeśli mu się nie pomoże, to siłą woli się go wpieprza 
powrotem w ten sam układ, z którego chce wyjść. Był przestępcą, ale 

10) Wydaje się, że „swąd” przeszłości powoduje natychmiastową klasyfikację osoby 
do kategorii „winnego”. Tym samym uniemożliwia dokonanie redefinicji „podejrzanego” 
w „winnego”, o czym szerzej pisze Anita Gulczyńska w kontekście działań prewencyjnych 
policji skierowanych wobec objętych jej badaniem „chłopaków z dzielnicy” (2013).

11) Zjawisko to wydaje się bezpośrednio nawiązywać do pojęcia hipertrofii tożsamości 
(identity spread) wprowadzonej przez Anselma Straussa, polegającej na wzmożonej eks-
ploatacji wybranego czy też trudnego do usunięcia statusu, przy jednoczesnym usuwaniu 
w cień innych statusów, a w rezultacie i tożsamości (Strauss, Glaser, 1975, s. 60; por. Bok-
szański, 1989, s. 134).
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nie chce być. Ale żeby nie chciał być, to musi mieć jakąś pomoc. A jeśli 
nie będzie miał pomocy, no to wróci z powrotem na tą samą drogę.” (B)

Wielu spośród Uczestników badania wciąż zostaje odczytywanych na 
podstawie reprezentowanego piętna („przestępczego życia”, pozostawania 
„bez domu”). Działając zgodnie z normami, zasadami, czy oczekiwaniami 
świata normalsów, przeszłość wydaje się stanowić barierę nie do pokonania.

Warto wspomnieć, że piętno niejednokrotnie może podlegać multi-
plikacji, nakładaniu się kolejnych cech negatywnych ukierunkowujących 
postrzeganie. Oprócz aktualnej bezdomności, wciąż egzystuje piętno by-
łego więźnia, alkoholika. To – jak mówią Uczestnicy badania – „etykiety 
niezmywalne”, czy „etykiety wcale-zmywalne”, podkreślając tym samym 
trudność związaną z pozbyciem się ich na zawsze. Z sukcesem przydzie-
lona niegdyś przez strażników więziennych etykieta niebezpiecznego 
więźnia wydaje się niezmywalna, towarzysząc jednemu z  Uczestników 
badania także po opuszczeniu murów więzienia; znalezienie domu nie 
wymazuje piętna bezdomności; nadużywany w  przeszłości alkohol nie 
pozwala normalsom na traktowanie ponad przypisaną etykietą. Celowym 
zabiegiem zakładającym degradację pozycji przeciwnika w prowadzonej 
walce jest utrwalanie przez normalsa wybranych szczegółów z przeszłości 
nosiciela piętna, co wyraźnie nawiązuje do zjawiska wymuszania statusu 
(status-forcing)12). „Dopisywanie gęby”, jak podkreślają osoby borykające 
się z tym ciężarem na co dzień, odbywa się poprzez znalezienie odpowied-
niego punktu zaczepienia, poprzedzonego solidnym wywiadem na temat 
przeszłości partnera interakcji.

„Swąd” poprzedniego życia wydaje się towarzyszyć wszelkim podejmo-
wanym przez nosiciela aktywnościom. Nawet jeśli potencjalny partner inte-
rakcji nie jest powiadomiony o obciążającym go piętnie (tożsamość dyskre-
dytowalna), tak silne jego zakorzenienie w świadomości nosiciela, a co za 
tym idzie obawa o związany z nim sposób postrzegania, wydaje się obciążać 

12) „Wymuszanie statusu” (status-forcing) polega na narzucaniu przez grupę określone-
go statusu na jednostkę (bohatera, buntownika, więźnia politycznego). Jest to bezpośred-
nio związane z narzucaniem określonych, czasowych tożsamości. Jak podkreśla Strauss, do 
zjawiska wymuszania statusu dochodzi również wówczas, gdy partner narzucający określo-
ną tożsamość nie jest przedstawicielem jakiejś konkretnej grupy, czy organizacji (Strauss, 
Glaser, 1969, s. 77; por. Bokszański, 1989, s. 134).
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także i tę interakcję pozbawioną negatywnych nastawień (przynajmniej ze 
strony normalsa).

„Ja się takimi rzeczami nie przejmuję, ale jestem zły, bo teraz tak… jak 
pojadę na ten posterunek to wie pani co będzie… zaraz ściągną, wyjmą 
sobie moją karalność i będą takie niepotrzebne słowa, gdzie będę musiał 
źle się zachować.” (C)

Dyskredytująca nosiciela piętna przeszłość zmusza go do zachowania 
szczególnej ostrożności w  podejmowanych działaniach, by przypadkowa 
wpadka nie przyczyniła się do utwierdzenia normalsa w swoich wyobraże-
niach na jego temat13). Działania podejmowane w celu „zmycia” etykiety 
z przeszłości okazują się „walką z wiatrakami”, podczas której niezależnie 
co robisz – i tak przegrasz. Dlatego nosiciele piętna w odwecie pozostawiają 
sobie dodatkową ewentualność wykorzystania i tych kontaktów (zazwyczaj 
ze świata przestępczego), o które nieustannie są podejrzewani, by w osta-
teczności, wpisując się w wyobrażenia na ich temat, osiągnąć swój cel14).

Ciągnąca się za jednostką przeszłość przyjmuje zupełnie inny wymiar 
w przypadku normalsów. Nosiciel piętna odbiera ją jako trudne do zmiany 
obciążenie, motywując się do walki o bycie postrzeganym przez pryzmat 
tożsamości tu i teraz budowanej. Normals konstruuje swój aktualny od-
biór społeczny na bazie przeszłości, starając się wykorzystać ją maksymal-
nie na potrzeby budowania wizerunku własnej osoby, co zostało wprost 
przez Uczestników badania nazwane „jechaniem na opinii”. Przeszłość 
w tym przypadku wydaje się (przynajmniej z perspektywy normalsa) za-
pewniać immunitet: „a  co, wsadzą mnie? Przecież już raz siedziałem”, 
jak kwituje przedstawiciel tej drogi postrzegania, a raczej wykorzystania 
przeszłości. Stąd normals celowo wzmacnia wybrane wydarzenia z prze-
szłości, by na ich podstawie – jak twierdzą Uczestnicy badania – móc 
aktualnie „odcinać kupony”.

Podsumowując, okazuje się, że „założenie nowej karty”, jak tę sytuację 
czasem nazywają nosiciele piętna, jest zadaniem w większości przypadków 
niemożliwym do zrealizowania (i przyczyną nie jest tu ich brak motywacji). 
Niezmywalność etykiety staje się czymś oczywistym.

13) Wątek spotęgowanej poprawności nosiciela piętna został dokładniej opisany dalej, 
przy omawianiu zjawiska hiperpoprawności.

14) Znajomości te „wybawiciel” określa mianem „elementu wywrotowo-plądrującego”.
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„Do ostatniego dnia muszę być skur…, nie mogę być uczciwym. No na 
to wychodzi. Bo oczywiście ja jestem złym, mimo że chciałem działać 
zgodnie z prawem i pokazać, że mimo że popełniłem błędy, to nie zna-
czy, że do końca życia taki jestem.” (A)

„Tylko nie docierają takie słowa, że ktoś może po jakimś czasie zrozu-
mieć swoje błędy i może być właściwa osobą.” (D)

Wyraźne zaskoczenie normalsa na skutek zwyczajnych zachowań no-
siciela potwierdza stereotypowe postrzeganie, utwierdzając ponownie 
„niezmywalność” etykiet (czy jak twierdzą niektórzy Uczestnicy badania 
– „nalepek wcale zmywalnych”). Normals tym samym ujawnia znaczącą 
trudność w  dokonywaniu redefinicji nosiciela starającego się zacząć od 
nowa15).

Sprzeczność oczekiwań i manipulowanie piętnem

Pracę nad piętnem, związaną z zarządzaniem piętnem Goffmana (2005), 
można określić również jako pracę nad autoprezentacją, gdyż w rzeczy-
wistości zabiegi dotyczące piętna koncentrują się nad odpowiednią pre-
zentacją własnej osoby. Istotną rolę dla samego procesu deprecjonowania 

15) „Swąd” przeszłości wydaje się działać na podobnej zasadzie, co opisane przez Goff-
mana zjawisko zarażania stygmą, czyli rozprzestrzeniania się negatywnej reakcji społecznej 
na skutek stygmy także na tych, którzy obcują z nosicielem. Tu jednak ma miejsce roz-
przestrzenianie się stygmy na podstawie jednej cechy noszącej znamiona stygmy. „Gdy 
ktoś, kto w zwykłych interakcjach […] mógłby zostać bez trudu zaakceptowany, zostaje 
nosicielem łatwo zauważalnej, odstręczającej nas od niego cechy, okoliczność ta zarazem 
deprecjonuje inne jego właściwości, które mogłyby wywrzeć na nas pozytywne wraże-
nie. Taką osobę obciąża piętno, zasadniczo modyfikujące nasze antycypacje w stosunku 
do niej” (Goffman, 2005, s. 35). Niedostrzegalne wydają się wówczas pozytywne atrybu-
ty jednostki, której przypisujemy piętno, jej niekiedy pożądane społecznie zachowania, 
umiejętności, kompetencje. Postrzegana jest wyłącznie przez pryzmat „niechcianej” cechy, 
przykrywającej wszystko inne, co w niej wartościowe. Zatem bycie nosicielem określonego 
piętna powoduje deprecjonowanie innych właściwości tej osoby, które mogłyby zostać po-
zytywnie odebrane przez otoczenie (tamże, s. 35). Zachodzi wówczas generalizacja piętna 
na osobę jego nosiciela, aniżeli zawężenie do wybranej, konkretnej cechy będącej jej źró-
dłem – na podstawie pewnego atrybutu, potrafimy przypisywać nosicielowi dodatkowe 
negatywnie społecznie postrzegane cechy, wady, zachowania. Podobnie, na podstawie wy-
darzenia z przeszłości, możemy przypisać aktualne tendencje, mimo upływu lat i niejed-
nokrotnie przemiany nosiciela.
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jednostki odgrywa widoczność jej stygmatu. W zależności od tego, czy 
stygmatyk wie i  zakłada, że jest w „posiadaniu” stygmy widocznej i od 
razu rozpoznawalnej, będziemy mówić, że znajduje się w położeniu dys-
kredytującym, bądź też dyskredytowalnym, gdy jednostka założy, że jej 
piętno jest albo niezauważalne, albo nieznane przez partnerów interakcji. 
W sytuacji położenia dyskredytującego dochodzi do silnego napięcia, ma-
nipulowania nim, podejmowania różnorodnych taktyk umożliwiających, 
czy ułatwiających przechodzenie z  tożsamości „wirtualnej” do „aktual-
nej”. Z kolei, w przypadku położenia dyskredytowalnego jednostka nie 
jest obciążona towarzyszącym jej napięciem, wynikającym z naznaczają-
cego charakteru interakcji, jednak uwikłana zostaje w konieczność ma-
nipulowania informacją, dotyczącą tego „czy ujawniać czy nie ujawniać, 
powiedzieć czy nie powiedzieć, udawać czy nie udawać, kłamać czy nie 
kłamać; i w każdym przypadku: komu, wobec kogo, jak, kiedy i gdzie” 
(tamże, s. 78). Manipulowanie stygmą (w przypadku stygmatyków zdys-
kredytowanych) oraz manipulowanie informacją (w przypadku stygma-
tyków dyskredytowalnych) przebiega dzięki wykorzystaniu odpowied-
nich taktyk interakcyjnych, też z kolej zależne są od sposobu postrzegania 
jednostki przez innych oraz od tego, czy jest ona znana bliżej w swoim 
otoczeniu (por. Błeszyńska, 2001, s. 92).

Podstawą dla oceny siebie stają się interakcje z samym sobą i z innymi. 
Kiedy jednostka odkrywa, że w rzeczywistości nie jest przez innych akcep-
towana, jednocześnie uznaje, że faktycznie stawianych jej oczekiwań nie 
jest w stanie spełnić. Tu pojawia się wstyd nosiciela z racji uznania pewnej 
swojej cechy za ciążącą, ale i możliwości wyobrażenia sobie siebie bez tej 
cechy właśnie bez większych trudności (tamże, s. 37–38). Oczywiście, co 
warto podkreślić, odczucie niespójności, rozbieżności pomiędzy Ja jednost-
ki a stawianymi wobec niej oczekiwaniami, będzie systematycznie wzmac-
niane poprzez pozostawanie w bezpośredniej bliskości, obecności normal-
sów. Co więcej, odczucie to może strategicznie pozostawać wzmacniane 
przez samych normalsów.

Praca nad piętnem silnie wiąże się ze sprzecznością stawianych względem 
bezdomnych oczekiwań. Początkowe zagubienie „świeżego” bezdomnego 
wydaje się płynnie przechodzić w precyzję i profesjonalizm w odczytywa-
niu oczekiwań konkretnych reprezentantów świata normalsów. Uporządko-
wanie to prowadzi do nabycia wysokich kompetencji sprawnego poruszania 
się w nowej rzeczywistości, silnie związanego z umiejętnością dostosowania 
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się wyglądem i zachowaniem do sposobu wymaganego w konkretnej insty-
tucji. Sprzeczność definiowanych oczekiwań zmusza bezdomnego do przyj-
mowania tożsamości „kameleona”, a zatem zmieniania siebie w zależności 
od okoliczności, oczekiwań czy korzyści.

„To jest knajactwo na takim poziomie… Ludzie tu się… jak mają z tego 
korzyść, to udają idiotów, nie. A jak nie ma korzyści to są jacy są napraw-
dę. To nie taka prosta sprawa”. (R)

Z  racji opisanej tu sprzeczności oczekiwań ze strony społeczeństwa, 
praca nad piętnem przybiera formę manipulowania nim w celu realizacji 
własnych interesów (por. Goffman, 2005). Jak podkreślają Uczestnicy ba-
dania, „ja jestem bezdomny – czasami unikam tego, a czasem trzeba” (Ł), 
ujawniając tym samym sytuacyjność „użycia” faktu bycia bezdomnym. 
Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, okoliczności, w jakich się znajduje, 
ale jednocześnie od celu czy rodzaju interesu, jaki chce uzyskać16). Jak pisze 
Goffman, „bez względu na konkretny cel, jakim kieruje się jednostka, i bez 
względu na przyczynę, dla której wybrała taki właśnie cel, w jej interesie 
będzie leżeć kontrola nad postępowaniem innych, a szczególnie nad reak-
cjami na jej działania. Ową kontrolę osiąga się głównie przez wpływanie 
na formułowaną przez innych definicję sytuacji. Jednostka może tego do-
konać, wyrażając siebie w taki sposób, aby odbierane przez innych wrażenie 
doprowadzało ich do dobrowolnego działania zgodnego z jej własnymi pla-

16) Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że zjawisko manipulowania piętnem wpisuje się 
w strategie radzenia sobie nosicieli piętna z naznaczaniem ich konkretna stygmą. Przykłado-
wo badania Leona Andersona, Davida A. Snowa i Daniela Cressa (1994) ujawniają praktyki 
radzenia sobie z piętnem, by tym samym prowadzić do zmniejszenia związanych z nim bole-
snych odczuć oraz oddziaływać na interakcje z innymi (por. Lofland, Snow, Andrerson, Lo-
fland, 2009, s. 254–255). Autorzy dzielą opisywane strategie na te stosowane wewnątrz grupy 
oraz na zewnątrz grupy. Wśród strategii stosowanych wewnątrz grupy wymieniają: 1) sto-
sowanie substancji odurzających (w celu niwelowania stresu związanego ze stygmatyzacją); 
2) „wałęsanie się” (przebywanie na ulicach z przyjaciółmi); 3) praca nad tożsamością (prezen-
towanie i potwierdzanie tożsamości osobistych postrzeganych pozytywnie, kontrastujących 
z  tożsamością bezdomnego). Z  kolei wśród strategii stosowanych na zewnątrz grupy wy-
szczególniają: 1) „uchodzenie za” (starania, by uchodzić za nie-bezdomnego); 2) ukrywanie 
(uwydatnianie innych cech, by tym samym odwrócić uwagę innych od statusu bezdomnego); 
3) indywidualny opór (reakcje agresywne na skutek odnoszenia się do statusu bezdomnego); 
4) działanie zbiorowe (włączane się w działania przeciwstawiające się stereotypowemu trak-
towaniu bezdomnych – w tym działania o zabarwieniu politycznym).
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nami. Kiedy więc jednostka pojawia się w bezpośredniej obecności innych, 
zazwyczaj znajduje powód do zmobilizowania się w taki sposób, by zrobić 
na innych wrażenie odpowiadające jej zamierzeniom” (Goffman, 2000, 
s. 33–34).

(Nie)przyznawanie się do nosicielstwa

Pytanie, czy przyznawać się do nosicielstwa danego piętna, czy też nie, do-
tyczy każdego. Oczywiście możliwość przyznawania się do piętna bądź nie 
zależy od opisanej wcześniej rozpoznawalności piętna, a więc nosicielstwa 
tożsamości dyskredytującej bądź dyskredytowalnej (Goffman, 2005, s. 78). 
W przypadku osób, których piętno nie jest natychmiast dostrzegalne, moż-
na mówić o towarzyszącym napięciu związanym z ewentualnym rozpozna-
niem jako nosiciela, a co za tym idzie, określonym sposobem reagowania 
czy też zmianą wcześniejszego sposobu zachowania, jeśli dochodzi do ujaw-
nienia już podczas trwającej interakcji. Przytoczony dalej fragment wypo-
wiedzi zwraca uwagę na wstyd towarzyszący odkryciu prawdziwej tożsa-
mości, tym bardziej towarzyszący publicznym demaskacjom (niekiedy na 
domiar złego w obecności znajomych).

„A  już mam dość tego obciachu jazdy na gapę. Zresztą jeszcze mam 
takiego pecha, że przyciągam tych kontrolerów, tych kanarów, no tak 
to jest. Pani Małgosiu, ja jeden przystanek kasowałem. Całe życie. Do-
piero teraz zacząłem jeździć na gapę. Chodzę, przede wszystkim cho-
dzę. Ale już mi wstyd. A poza tym boję się tego, że na tym procederze 
oszukiwania złapie mnie ktoś znajomy. Ja kiedyś tutaj naprawdę masę 
ludzi znałem. Na szczęście się trochę postarzałam i z paroma z tych osób 
nie widziałem się po parę lat i krótko mówić łudziłem się, że być może 
nie zostanę rozpoznany. Miała miejsce taka sytuacja, że zetknąłem się 
z kimś, kto był świadkiem jak ja zasłaniam się tym papierem, że jestem 
tutaj (w hostelu dla bezdomnych – MK) rezydentem. I słyszę od młode-
go człowieka, no tak, ale wie pan, pana bezrobotność, czy bezdomność 
niee… A ludzie słuchają… no nie zwalnia pana z obowiązku skasowania 
biletu. Na co ja oczywiście się pokornie z tym godzę i wysiadam, bo co 
mam zrobić. I później się na osobę, która tak intensywnie się przypatry-
wała temu: o złapali gapowicza… yyy w jakimś urzędzie się natknąłem 
coś załatwiając. I wie pani jak to jest. Jakiś koszmar.” (R)
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By uniknąć przynajmniej części negatywnych emocji związanych z pro-
cesem stygmatyzacji, nosiciele niejednokrotnie decydują się nie ujawniać 
swojej prawdziwej tożsamości.

„Ile razy kłamałem, że mieszkam gdzieś w wynajętym mieszkaniu. Nor-
malne. Przed pracodawcą, innymi. Bo to nie ma sensu mówić. O mu 
powiem, że tu mieszkam?! Bez sensu. Jeden zrozumie, a drugi.” (P)

„Nieraz zmuszony jestem oszukiwać. Ja się nie afiszuję, że jestem bez-
domny. Ale też mnie kanar złapał, pokazuję mu tą legitymację z nie-
pełnosprawnością, mówi, że bilet ulgowy powinienem skasować. […] 
A gdzie pan mieszka? W parku. Bo co mu będę opowiadać. Jak on i tak 
nie uwierzy. Podejrzliwość. I  tak przecież kłamię. Biorą człowieka za 
najgorszego.” (P)

Stąd też sytuacje upubliczniania ich piętna przez normalsów zapisują się 
jako doświadczenia szczególnie drażliwe (zwłaszcza jeśli chodzi o podanie 
informacji do opinii publicznej bez wcześniejszego zapytania o zgodę, jak 
to miało miejsce w przypadku udzielanego przez bezdomnych wywiadu do 
gazety).

„Bez naszego pozwolenia podał nazwiska moje i Zbyszka do prasy… mi 
na tym nie zależy… że bezdomni coś robią… przecież też mogę prawnie 
wystąpić, że bez zgody… ja nie mam… splendoru mi to nie przyniosło, 
że jestem tutaj, tak się stało jak się stało, to jest moja wina, ale może nie 
chcę być jak szczur… nie chcę rozpowiadać… Jak już przedstawia się 
osoba, to środowisko jest małe, kupę ludzi zna.” (A-M)

Interesującą sytuacją ukrywania prawdziwej tożsamości był przykład 
jednego z  Uczestników badania, który pomimo zachęceń pracownika 
socjalnego, jak i  współmieszkańców nie decydował się rozpocząć starań 
o rentę z obawy przed stygmatyzującymi „kodami lekarzy”, które – przy 
jego schorzeniu (porażenie mózgowe) kwalifikowałyby go w obszar kodu: 
niepełnosprawność umysłowa, co z kolei dla każdego potencjalnego praco-
dawcy miałoby w naturalny sposób kategoryzować go jako „idiotę”, unie-
możliwiając jednocześnie zdobycie pracy.

Ukrywanie swojej sytuacji życiowej może przybierać dwie postaci. 
Pierwsza może polegać na niezwykle sprawnym omijaniu tematu, który 
mógłby w konsekwencji doprowadzić do ujawnienia prawdy o nim samym. 
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Bezdomny opanowuje wówczas sztukę prowadzenia rozmowy w taki spo-
sób, by nie pojawiły się w niej tematy skoncentrowane na miejscu zamiesz-
kania czy sposobie utrzymania. Wymaga to jednak ogromnej czujności 
i umiejętności przewidywania możliwych dróg rozwinięcia się konkretnej 
dyskusji. Niekiedy bezdomny zostaje wprost zapytany o swoją sytuację, co 
w tym przypadku kończy się szczerą odpowiedzią na pytanie i rozwianiem 
wszelkich wątpliwości. Konsekwencje takiego obrotu sprawy mogą być 
dwojakie: z jednej strony rozmówca może nie zmieniać sposobu traktowa-
nia nosiciela, widząc, że rozmowa z nim pokazała jego prawdziwe oblicze, 
z drugiej zaś relacja może zmienić się diametralnie, prowadząc nie tylko do 
jej pogorszenia, ale nawet do zerwania. Poprzez takie działania bezdomny 
chce uniknąć wstydu i gorszego samopoczucia, jakie mogłyby towarzyszyć 
ujawnieniu prawdy o nim samym. Jednocześnie obrana w tym przypadku 
strategia wyraźnie wymaga od niego ogromnego wyczulenia, poruszania się 
po niezwykle delikatnej materii, by móc odpowiednio pokierować toczącą 
się rozmową. Na koniec pojawia się jednak wątpliwość, czy tym samym, 
poprzez ukrywanie swojej prawdziwej tożsamości, nie traci, pozbawiając się 
ewentualnych korzyści w postaci pomocy ze strony kogoś, kto poznał jego 
problem.

„Ja to ukrywam. Przecież u mnie to znajomi, rodzina… nikt nie wie, że 
jestem bezdomnym. Jedyne to wiedziała siostra, poza tym nikt nie wie-
dział. Bo nikt nie powiedział, ani ja nie mówiłem… dlaczego? A dlacze-
go mam mówić? Dlatego, że będzie mi wstyd, że jestem bezdomnym… 
mnie jest wstyd… żeby ktoś wiedział… najbliżsi tylko wiedzieli… ja 
bym się gorzej czuł, jakbym się przyznał… ich spojrzenie by się polep-
szyło, ale ja nigdy na to nie pójdę, żeby powiedzieć… jak do rodziny 
pojadę, to ja się najbardziej obawiam pytań… a  gdzie ty teraz jesteś? 
A co robisz? Ja się tak obawiam tych pytań… ja się w ogóle staram uni-
kać tych tematów… wyczuwam po prostu, że może paść takie pytanie 
i… nie chcę, żeby ktoś wiedział. I w pracy też nie mówiłem… nikt nie 
wiedział, że ja się tam tułam… nie chciałem, żeby ktoś wiedział…” (H)

Drugim przypadkiem ukrywania bezdomności może być sytuacja zu-
pełnego nieprzyznawania się do swojego położenia, nawet w chwili próby 
konfrontacji za strony normalsa w postaci konkretnie zadanych pytań. Jak 
mówi jeden z Uczestników badania: „dłużej się żyje, jak się mało wie”(F), 
co upewniało go w przekonaniu, że należy unikać wszelkich pytań mogą-
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cych go rozszyfrować, nie chwalić się, bo przecież nie ma czym, a ewentual-
ne rozszyfrowanie z całą pewnością w jego odczuciu wiązałoby się raczej ze 
stratą niż zyskiem, jak to mogło być w poprzednim przypadku.

„Nie chwalę się tym, że jestem bezdomny… nie było się czym chwalić… 
Są obawy… zawsze… nie wiadomo na kogo się trafi, jak będzie patrzył… 
dłużej się żyje, jak się mało wie… tak mówią. Co mi to da, że ja powiem, 
że byłem bezdomny. Zresztą nie lubię się użalać… co ja mógłbym zyskać? 
Prędzej stracić niż zyskać. A tak nie mówiąc nic czułem się swobodniej, 
nikt nie pytał a dlaczego, a po co. To by mnie drażniło.” (N)

ZAKOŃCZENIE

„Każdy wie, kim jest każdy inny i kim jest on sam. Rycerz jest rycerzem, 
a chłop jest chłopem – zarówno dla innych, jak i dla siebie. Tak więc nie 
ma problemu tożsamości. Jest mało prawdopodobne, aby mogło powstać 
w świadomości pytanie: «Kim jestem?», ponieważ przygotowana społecznie 
z góry odpowiedź jest subiektywnie bezwzględnie rzeczywista oraz w spo-
sób spójny potwierdzana we wszystkich ważnych interakcjach społecznych. 
Nie oznacza to wcale, że jednostka jest zadowolona ze swojej tożsamości 
[…] Osoby ukształtowane w takich warunkach nie potrafią raczej pomy-
śleć o sobie w aspekcie «drugiego ja» w psychologicznym sensie” (Berger, 
Luckmann, 1983, s. 250). Stan opisywany przez autorów, nawiązujący bez-
pośrednio do wtórnej socjalizacji, określany jest „niefortunną socjalizacją”, 
gdzie jednostka zmuszona jest do podejmowania różniących się, a nawet 
zupełnie sprzecznych ze sobą obrazów siebie, wynikających z pełnionych 
przez nią ról społecznych.

Sytuacja, gdy jednostka nie może realizować subiektywnie wybranej 
tożsamości ze względu na naciski ze strony społeczeństwa, określana przez 
Aldonę Jawłowską mianem „dramatu uznania”, prowadzi do szczególnie 
trudnego jej położenia. „Od chwili gdy aspirujemy do samookreślenia, 
zwłaszcza oryginalnego, pojawia się potencjalna niezgodność między ist-
nieniem, do którego pretendujemy, a istnieniem, które inni gotowi są nam 
przyznać. Jest to przestrzeń uznania, o które się dopominamy, ale którego 
inni mogą nam odmówić” (Taylor, 1995, s. 14). Dokonywanie wyborów 
staje się wówczas nacechowane relatywnością, „w rezultacie własne zinsty-
tucjonalizowane postępowanie można postrzegać jako rolę, od której we 
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własnej świadomości można się oderwać i która może być odgrywana z za-
miarem celowego wykorzystania. Na przykład arystokrata przestaje być po 
prostu arystokratą, ale stara się go odgrywać” (Berger, Luckmann, 1983, 
s. 262). Zatem „przebrnięcie” przez „dramat uznania” nie rozwiązuje pro-
blemu – wciąż nie można być pewnym, czy dokonaliśmy słusznego wyboru 
oraz do kiedy należy go realizować.

Bieda, ubóstwo, także bezdomność, powinny być definiowane w katego-
rii relacji pomiędzy biednymi, ubogimi, bezdomnymi a nie-biednymi, nie-
-ubogimi, nie-bezdomnymi. Jednocześnie paradoksalnie relacja ta nie jest 
definiowana przez biednych, ubogich, bezdomnych, lecz partnera, z któ-
rym wchodzą w interakcję. Definiuje ją zatem ten, który nie doświadcza na 
co dzień biedy, ubóstwa, bezdomności. Stąd wyłania się traktowanie ich jak 
odmieńców, innych, prowadząc do kategoryzacji, stygmatyzacji. Wyraźniej 
stawiane granice utwierdzają dystans społeczny, ten z  kolei prowadzi do 
odpowiedniego wartościowania (Lister, 2007, s. 125).

BIBLIOGR AFIA

Anderson, L., Snow, D., Cress, D. (1994). Negotiating the Public Realm: Stigma 
Management and Collective Action among the Homeless. W: E.C. Spencer, 
L. Lofland (red.), The Community of the Streets (s. 121–143). Greenwich, CT: 
JAI Press.

Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: 
PIW.

Blumer, H. (1984). Społeczeństwo jako symboliczna interakcja. Tłum. G. Woro-
niecka. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje 
w socjologii współczesnej (t. 1, s. 71–86). Warszawa: PIW.

Błeszyńska, K. (2001). Niepełnosprawność a  struktura identyfikacji społecznych. 
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bokszański, Z. (1989). Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspek-
tywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Czyżewski, M. (1985). Problem podmiotowości we współczesnej socjologii inte-
rakcji. Jaźń i jej „zniesienie”. Kultura i Społeczeństwo, XXIX, 3, 31–51.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1964). Awareness Contexts and Social Interaction. 
American Sociological Review, 29, 5, 669–679.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
Qualitative Research. Aldine. Chicago.

Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpie-
wak, P. Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo KR. 

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Tłum. A. Dzier-
żyński, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP.



PRACA NAD AUTOPREZENTACJą OSóB DOŚWIADCZAJąCYCH BEZDOMNOŚCI…

69Praca Socjalna nr 1(35) 2020, S. 48–70

Gulczyńska, A. (2013). „Chłopaki z  dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne 
z perspektywy interakcyjnej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Kostrzyńska, M. (2010). W jaki sposób świat „obcych” staje się światem „swoich”? 
Praca Socjalna, 4, 54–68.

Kostrzyńska, M. (2014). Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji 
społecznych, na przykładzie bezdomności. Biblioteka Wydziału Nauk o Wycho-
waniu UŁ, niepublikowana praca doktorska.

Lindesmith, A.R., Strauss, A.L., Denzin, N.K. (1975). Social psychology. Hinsdale, 
Illinois: The Dryden Press.

Lister, R. (2007). Bieda. Tłum. A. Stanaszek. Warszawa: Sic!.
Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., Lofland, L.H. (2009). Analiza układów spo-

łecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Tłum. A. Kor-
dasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Scholar.

Oliwa-Ciesielska, M. (2004). Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu spo-
łecznym bezdomnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sęk, H. (1993). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN.
Snow, D.A., Anderson, L. (1987). Identity Work Among the Homeless: The Verbal 

Construction and Avowal of Personal Identities. American Journal of Sociology, 
92, 1336–1371.

Strauss, A.L. (1969). Mirrors and Masks, The Search for Identity. San Francisco: The 
Sociology Press.

Strauss, A.L., Glaser, B. (1975). Chronic Illness and the Quality of Life. Saint Louis: 
The C.V. Mosby Co.

Ślęzak, I. (2010). Być prostytutką – problematyka konstruowania tożsamości ko-
biet prostytuujących się. W: T.K. Konecki, A. Kacperczyk (red.), Procesy toż-
samościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu spo-
łecznego (s. 293–311). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Taylor, Ch. (1995). Źródła współczesnej tożsamości. W:  Tożsamość w  czasach 
zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak.

SELF-PRESENTATION WORK OF PEOPLE EXPERIENCING 
HOMELESSNESS.  MIXED SOCIAL SITUATIONS BACKGROUND

ABSTR ACT
The article is a reflection on the participatory research conducted by me among 
the homeless living in the streets of a large city outside the system of institu-
tional aid (2005–2008) and in the environment of homeless people staying in 
the hostel created within the framework of one of the associations (from 2007 
to 2013). The location of these studies within the interpretative orientation 
ensures an opportunity to get to know the perspective of the Participants (in 
this particular case – the homeless).
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Work on self-presentation is based on the assumption of symbolic interaction-
ism, according to which the basis of interaction is defining the situation, pro-
ceeding through interpretation, so reading the meaning of the partner’s action 
and definition, informing the partner about the intentions of action. There-
fore, work on self-presentation is an attempt to read the meaning of a partner’s 
activity, based on a specific way of imagining a partner, and thus – the way of 
treating him and the mechanisms accompanying work on self-presentation.
KEYWORDS: homelessness, self-presentation, stigma, ‘normal’ person, stigma-
tized


