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Wprowadzenie
Peter Berger w Zaproszeniu do socjologii zauważa: „Socjolog będzie zajmował się sprawami,
które inni uważają za zbyt uświęcone bądź wstrętne. (…) Będzie się także zajmował
kwestiami, które inni mogą uważać za zbyt nudne” (Berger, 2000: 26). Ta refleksja trafnie
odzwierciedla specyfikę fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu w kontekście
relacji lekarz – pacjent. Każdy z tych fenomenów już zaistniał w polu zainteresowań refleksji
socjologicznej i został poddany analizie z perspektywy filozoficznej, psychologicznej czy
antropologicznej, a także społecznej (Turner, Stets, 2009). Relacja lekarz – pacjent stanowi
nie tylko „samo sedno medycyny”, jest również przedmiotem zainteresowań nauk
społecznych i humanistycznych (Heszen-Niejodek, 1992: 10; Uramowska-Żyto, 1980: 28).
Chociaż każde z tych zagadnień znajduje miejsce w dorobku myśli społecznej, próby ich
zbadania w kontekście relacji lekarz – pacjent są nieliczne. Z przeglądu literatury przedmiotu
wynika, że cielesność w perspektywie interakcji między lekarzem a pacjentem jest opisywana
w odniesieniu do wpływu psychiki pacjenta na ciało, w obszarach zdrowia i choroby
(Balcerzak, 2012; Harrington, 2008) oraz komunikacji niewerbalnej, tzn. „mowy ciała”
(Nowina-Konopka, 2016). Problematyka seksualności jest poruszana w badaniach na temat
zdrowia seksualnego pacjentek i pacjentów (Lew-Starowicz, Krajka, Darewicz i in., 2004)
oraz etycznych dylematów związanych z flirtem w ramach omawianej relacji (Crane, 2017).
Zagadnienie wstydu w relacji lekarz – pacjent jest z kolei poddawane analizie przede
wszystkim z uwagi na źródła wstydu pojawiającego się po stronie pacjenta oraz problemy
zdrowotne z zakresu medycyny seksualnej (Rzepa, Żaba, Jakubowska, 2013; Lew-Starowicz,
Długołęcka, 2014). Temat wstrętu pojawia się natomiast w badaniach studentów kierunków
medycznych w kontekście jego wpływu na wybór ścieżki kariery zawodowej (Consedine,
Yu, Windsor, 2013) oraz radzenia sobie z tą emocją w ramach procesu edukacji (Smith,
Kleinman, 1989).
Wykorzystywane w niniejszym tekście pojęcie pracy emocjonalnej w zawodzie lekarza jest
omawiane w odniesieniu do empatii, złości oraz sytuacji związanych z przekazywaniem
informacji dotyczących choroby (Hings, Wagstaff, Thelwell, Gilmore, Anderson, 2018).
Warto zaznaczyć, że do prowadzenia analiz na temat tego zjawiska zostało stworzone
narzędzie diagnostyczne w postaci Skali pomiaru płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej
(Finogenow, Wróbel, Mróz, 2015). Natomiast refleksja naukowa poświęcona samej relacji
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lekarz – pacjent dotyczy głównie kwestii związanych z komunikacją między stronami
interakcji (Gordon, Edwards, 2009; Ostrowska, 2017; Szymańska, 2002). Zagadnienia
moralności i etyki stanowią drugą najczęściej podejmowaną perspektywę badawczą
w obszarze relacji lekarz – pacjent (Szulc, 2011; Wrężel, 2000).
Nieliczne próby analizowania zagadnień cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu w relacji
lekarz – pacjent kładą nacisk na inne aspekty niż te prezentowane w tej pracy.
W bazach artykułów naukowych takich jak sagepub.com, ingentaconnect.com czy doaj.org
brakuje podobnych badań empirycznych jak te opisane w niniejszym tekście. Należy
zaznaczyć, że badania wśród lekarzy, a więc grupy szczególnie trudno dostępnych
respondentów, są nieczęste, zwłaszcza zaś badania z wykorzystaniem nie ilościowych, ale
jakościowych technik badawczych, takich jak pogłębione wywiady.
Poruszana w pracy problematyka ma interdyscyplinarny charakter. Cielesność, seksualność,
wstyd i wstręt, a także relacja lekarz – pacjent są źródłem zainteresowań nie tylko różnych
dyscyplin naukowych, ale także różnych dziedzin samej socjologii. Przyjęta w pracy
perspektywa prowadzenia badań oraz rozważań teoretycznych opiera się na założeniach
socjologii rozumiejącej. Ta orientacja teoretyczno-metodologiczna zapoczątkowana przez
Maxa Webera zakłada, że istotą wyjaśniania zjawisk społecznych jest ich rozumienie
(Verstehen) (Weber, 2002). Kluczowe jest poznanie znaczeń, które jednostka przypisuje
i którymi się kieruje w swoich działaniach. Rozumiejąca, inaczej mówiąc humanistyczna
socjologia koncentruje się nie na bytach zbiorowych takich jak klasa społeczna, lecz
interesuje ją postępowanie jednostki. Subdyscypliną, która powstała w oparciu o paradygmat
zaproponowany przez Webera, jest socjologia codzienności. Jej przesłanki tworzą kontekst
dla prezentowanych w pracy treści.
Pojawiające się od lat trzydziestych XX wieku teorie życia codziennego zakładają, że procesy
o charakterze makrospołecznym koncentrują się w codziennych czynnościach człowieka.
Współczesność, której cechą charakterystyczną jest pluralizm, zachęca do badania
prywatnego, codziennego świata jednostki, jej sposobu rozumienia otaczającej ją
rzeczywistości, a nie ogólnospołecznych zjawisk. Codzienność w takim rozumieniu jest tym,
co zwyczajne, znane, oczywiste, wręcz banalne, typowe, bliskie i powtarzające się. Socjologia
codzienności analizuje społeczną rzeczywistość, wykorzystując nową perspektywę; chętnie
odnosi się także do dotychczasowego dorobku socjologii, czerpiąc z teorii tzw. klasyków.
Starając się zrozumieć współczesną codzienność, korzysta z analiz historyczno9

socjologicznych, które pozwalają opisać powstawanie oraz zachodzące na przestrzeni dziejów
przemiany zjawisk społecznych i nadawanych im znaczeń. Cechujący czasy współczesne
pluralizm w życiu społecznym motywuje badaczy społecznych nie tylko do badania życia
codziennego jednostek, ale także do korzystania nie z jednej, a z kilku teorii w celu objęcia
wielości i różnorodności procesów zachodzących w życiu codziennym jednostki (BoguniaBorowska, 2009).
Codzienność i składające się na nią kurioza, mimo charakteryzującej ją namacalności,
niełatwo poddają się analizie badawczej. Znajdują się na granicy uwagi i nieuwagi jednostki;
są widoczne, istnieją na wyciągnięcie ręki, a zarazem pozostają niewidzialne. Nie można ich
zmierzyć ani policzyć, a doświadczenia i myśli z nimi związane trudno jest przełożyć na
słowa. Wydaje się, że „codzienność jest praktykowana i nie potrzebuje definicji. (…) Sens
codzienności jest zawsze «tuż przed nami», jak sens potocznej rozmowy” (Sulima, 2000: 7).
Co istotne, pewne aspekty życia codziennego jednostka niechętnie odsłania, szczególnie te,
które wydają się jej zbyt banalne, za bardzo prywatne lub budzące wstyd czy obrzydzenie.
Socjologia codzienności zakłada również, że życie codzienne jednostek składa się z interakcji
między nimi, kluczowe są zaś kontakty „twarzą w twarz” (Sztompka, Bogunia-Borowska,
2008: 35). W trakcie tych codziennych spotkań ludzie wymieniają między sobą znaczenia
dotyczące otaczającej ich rzeczywistości; w ten sposób tworzą intersubiektywny wymiar
rozumienia świata. Codzienność charakteryzuje także pojawianie się w tym samym czasie
i nakładanie się na siebie różnorodnych zjawisk, pomiędzy którymi trudno jest wyznaczyć
rozdzielające je granice (Rudnicki, 2009). Składa się z wchodzących ze sobą w ciągłą
interakcję aspektów rzeczywistości, takich jak przejawy cielesności, seksualności i emocji
człowieka w codziennym życiu. Codzienność tworzy przestrzeń, dzięki której mogą zaistnieć
publiczna i prywatna sfera życia, w ramach których jednostka wybiera między ja oficjalnym,
zbudowanym na podstawie ról, stanowisk i funkcji społecznych, oraz ja intymnym,
bazującym na byciu „(o)sobą” (Vincent, 1998). Badacze codzienności podkreślają, że
„szczególną rangę trzeba nadać tym, którzy narażeni są na codzienność innych” (Borkowska,
Jakubowska, Podgórski, 2009: 89). Do grona tego rodzaju osób należą między innymi lekarki
i lekarze.
Wszystkie przytoczone wyżej przesłanki socjologii codzienności tworzą podstawy niniejszej
pracy, która stara się docenić „znaczenie delikatnych, niepozornych nici zadzierzgających się
między ludźmi” (Simmel, 2006: 203).
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Prezentowany tekst składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i badawczej. Pierwsza
przedstawia zagadnienia teoretyczne dotyczące relacji lekarz – pacjent oraz cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu w oparciu o publikacje oraz artykuły naukowe zarówno
polskojęzyczne, jak i anglojęzyczne, poddane własnemu tłumaczeniu. Druga przybliża wyniki
i wnioski płynące z pięćdziesięciu wywiadów przeprowadzonych z lekarkami i lekarzami na
temat fenomenów ciała, seksu oraz zawstydzenia i obrzydzenia w relacji lekarz – pacjent.
Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce relacji lekarz – pacjent w ujęciu myśli
społecznej. Przybliża zagadnienie medykalizacji, które stanowi przykład socjologicznej
refleksji na temat roli i znaczenia medycyny we współczesnym świecie. Ukazana jest także
ewolucja poglądów dotycząca tego zjawiska na przestrzeni ostatnich dekad. Jedną z istotnych
w tym kontekście koncepcji jest pojęcie biowładzy Michela Foucaulta i instytucji totalnych
Ervinga Goffmana, jak również propozycje modeli teoretycznych relacji lekarz – pacjent
stworzone przez znawców problematyki. W dalszej części rozdziału przedstawione są
wybrane teoretyczne ujęcia relacji lekarz – pacjent z perspektywy badaczy społecznych.
Drugi rozdział części teoretycznej porusza kwestie cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
na płaszczyźnie refleksji społecznej. Zdaniem Georga Simmela, jednego z pionierów
socjologii codzienności, człowiek jest istotą łączącą, która musi na przemian rozdzielać, by
móc łączyć aspekty otaczającej go rzeczywistości (Simmel, 2006: 255). Zgodnie z tą myślą
wymienione problemy są opisane w sposób ukazujący ich wzajemną interakcję, czego
przykładem jest koncepcja procesu cywilizacji Norberta Eliasa; badacz ukazuje, w jaki sposób
oddziałują na siebie cielesność, seksualność, wstyd oraz wstręt. Każdemu z wymienionych
zagadnień poświęcony jest oddzielny podrozdział. Części przedstawiające problematykę
cielesności i seksualności przybliżają idee ich społecznego konstruowania, role odgrywane w
świecie współczesnym oraz ich obecność w medycynie. Części poświęcone zagadnieniom
wstydu i wstrętu opisują ich społeczne uwarunkowania przejawiające się w wywołujących je
przyczynach oraz sposobach ich przeżywania i ekspresji. Przybliżają także wybrane
poświęcone im rozważania teoretyczne oraz zawierają ilustracje oddziaływania wstydu
i wstrętu w świecie społecznym na przykładzie nagości oraz zapachu i brudu. Teoretyczna
część pracy przedstawia społeczne ujęcie zagadnień relacji lekarz – pacjent, cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu, analizując kluczowe elementy badane w ramach
przeprowadzonych wywiadów, co stanowi wprowadzenie do badawczego fragmentu pracy.
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Część empiryczna rozpoczyna się od przedstawienia metodologicznych przesłanek, na
podstawie których przeprowadzono badanie, oraz opisu poszczególnych elementów i etapów
procesu badawczego. Na kolejne fragmenty części empirycznej składają się bezpośrednie
cytaty wypowiedzi osób badanych pochodzące z przeprowadzonych wywiadów, zgodnie ze
wskazaniem Alfreda Schütza, aby w celu rozumienia rzeczywistości społecznej ograniczać
naukowe fantazje badacza na rzecz realnych doświadczeń i obserwacji jednostek ją
współtworzących (Schütz, 1984). Przytoczone odpowiedzi lekarek i lekarzy są przedstawione
w oparciu o przyjęte w pracy koncepcje teoretyczne. Badani mówią przede wszystkim
o własnej, lekarskiej perspektywie i o doświadczeniach związanych z przejawami cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu obecnych w ramach relacji lekarz – pacjent. Rozważania
rozmówczyń i rozmówców, choć w mniejszym zakresie, dotyczą także drugiej strony relacji –
pacjentów.
Analiza odpowiedzi osób badanych rozpoczyna się ich refleksjami na temat zawodu lekarza;
dokonują oni próby zdefiniowania i opisu charakterystyki grupy zawodowej, dzielą się także
spostrzeżeniami dotyczącymi wykonywania tego rodzaju pracy. Kolejna część analizy
przybliża problematykę wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent w ujęciu zasad interakcji
Ervinga Goffmana oraz koncepcji pracy emocjonalnej autorstwa Arlie Russell Hochschild.
Następny element analizy empirycznej nawiązuje do socjologii fenomenologicznej Schütza,
która stanowi podstawę dla opracowania charakterystyki relacji istniejącej między lekarzem
a pacjentem w obliczu cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Myśl niemieckiego
socjologa służy także do przedstawienia opinii badanych lekarek i lekarzy na temat
intersubiektywnego rozumienia fenomenów ciała, seksualności, zawstydzenia i obrzydzenia
przez każdą ze stron relacji lekarz – pacjent. W koncepcję Schütza wpisują się deklaracje
osób

badanych

dotyczące

oddziaływania

znaczeń

przypisywanych

wymienionym

fenomenom, które przejawiają się w postaci przyczyn wywołujących wstyd po stronie lekarza
oraz pacjenta. Wskazane przez osoby badane źródła wstrętu dla każdej ze stron relacji lekarz
– pacjent, będące odzwierciedleniem wpływu intersubiektywnej wiedzy, są przedstawione za
pomocą koncepcji abiektu Julii Kristevy. Kolejny fragment prezentuje podsumowanie
wyników badań. Ostatni rozdział poświęcony jest refleksji na temat opisanych w części
teoretycznej i empirycznej problemów w kontekście przenikania się sfer publicznej
i prywatnej.
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Ideą towarzyszącą przeprowadzonym badaniom empirycznym i analizie teoretycznej jest
przekonanie, że poddając naukowej obserwacji imponderabilia takie jak cielesność,
seksualność, wstyd i wstręt, możliwe jest lepsze rozumienie współczesnej, złożonej
rzeczywistości społecznej; lepsze w tym sensie, że bliższe codziennemu doświadczeniu
jednostki.
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Rozdział I. Socjologiczna refleksja na temat relacji lekarz –
pacjent
1.1. Relacja lekarz – pacjent a kartezjański podział na ciało i duszę
Wpływ kartezjańskiego podziału na ciało i duszę jest widoczny w dwóch perspektywach,
poprzez które analizuje się wszelkie reakcje zachodzące między lekarzem a pacjentem:
„model biologiczny – zachowania ukierunkowane na zadania instrumentalne” oraz „model
psychospołeczny – ukierunkowany na zachowania społeczne, afektywne, ekspresywne”
(Tobiasz-Adamczyk, 2002: 29). Egzemplifikacją powyższych założeń może być analiza
dotyku między lekarzem a pacjentem. Choć dotyk jest „zjawiskiem dotyczącym obu stron
interakcji”, w omawianej relacji to przede wszystkim lekarz ma możliwość inicjowania
i kierowania tą czynnością (Dadura, Wójcik, 2014: 7). Jak zauważa zoolog Desmond Morris,
który zalicza przedstawicieli profesji medycznych do tak zwanych „zawodowych dotykaczy”:
„lekarze mają «patent na dotykanie», i to w taki sposób, jaki pod względem intymności jest
niedostępny dla większości dorosłych” (Morris, 2000: 162). Wobec tego lekarz dysponuje
dotykiem dwojakiego rodzaju: zawodowym, „którego używa w gabinecie w trakcie badań
i zabiegów”, oraz osobistym, „którego może używać do emocjonalnej komunikacji
z pacjentem” (Eichelberger, Stanisławska, 2013: 41). Innymi słowy, jeden rodzaj dotyku
służy przede wszystkim ciału, drugi zaś odpowiada na potrzeby duszy. Znajduje to
odzwierciedlenie w motywacji pacjenta do przychodzenia na wizyty lekarskie: „do
odwiedzania lekarza zwykle zmusza nas choroba, ale jakże często idziemy do niego tylko po
to, żeby nas dotknął i trochę się nami zajął” (Akerman, 1994: 131).
W XX i XXI wieku zmieniły się proporcje oddziaływania medycyny na ciało i duszę
pacjenta: „przez wieki bowiem leczenie pojmowane było przez obie strony relacji
terapeutycznej w kategoriach uzdrawiania, obejmującego zarówno ciało, jak i duszę osoby
chorej, a może nawet duszę przede wszystkim. (…) Medycyna przez wiele wieków nie mogła
zaoferować pacjentom wiele w dziedzinie skutecznego leczenia chorób” (Płonka-Syroka,
2005: 5). Do znaczących zmian doszło na przestrzeni dwóch ostatnich wieków, gdy postęp
nauki i technologii w medycynie był „wyjątkowo widoczny” (Komendera, 1997: 5). Rozwój
ten opiera się na dokonaniach „wielu dyscyplin podstawowych, a zwłaszcza biochemii,
biologii molekularnej, fizjopatologii, genetyki, immunologii” (Szymańska, 2002: 17).
Współcześnie znaczenie biologii i technologii w medycynie jest określane jako
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„biotechnologiczna rewolucja” (Fukuyama, 2008: 33–63). W konsekwencji można mówić
o dominacji modelu biologicznego, gdyż w medycynie obecnie wszelkie zagadnienia
wyjaśnia się na „poziomie rzeczywistości biologicznej”1 (Conrad, 2000: 325).
Opisane zmiany silne oddziałują na relację lekarz – pacjent, gdyż „postęp w naukach
medycznych, które stając się bardziej instrumentalnymi, coraz dalej odsuwają chorego od
osobistego kontaktu z lekarzem” (Horst, 1997: 26). Dzieje się tak w związku z powstawaniem
wąskich specjalizacji medycznych, przez co „pacjent odsyłany od jednego specjalisty do
drugiego może czuć się zagubiony między specjalistyczną aparaturą a zbiurokratyzowaną
administracją” (Łaska-Formejster, 2002: 5). Obserwuje się „narastającą sprzeczność między
rozwojem nauk lekarskich a ich rolą w stosunku do potrzeb i oczekiwań chorych”
(Szymańska, 2002: 18). Badania pokazują, że współcześni pacjenci oczekują od lekarza
dialogu i partnerstwa, w szczególności gdy posiadają wykształcenie i mieszkają w dużych
miastach (Barański, Piątkowski, 2002). Liczą na zaopiekowanie się nie tylko swoim ciałem,
ale także na dostrzeżenie potrzeb, które można określić jako potrzeby duszy: „przy całym
uznaniu dla możliwości technicznych interwencji lekarzy, oczekują oni [pacjenci] znacznie
większej dawki działań ekspresyjnych, psychoterapeutycznych” (Tobiasz-Adamczyk,
2002: 254). Druga strona relacji – lekarz – mimo rozwoju technologicznego, także nie chce
całkowicie rezygnować z pozacielesnych aspektów pracy z pacjentem: „za główny trzon
postępowania klinicznego w dziedzinie diagnozowania, leczenia pacjentów i opiekowania się
nimi nadal uważa się komunikację interpersonalną” (Gordon, Sterling, 1999: 17). Badania
wskazują na wzrost napięć i konfliktów w relacji lekarz – pacjent, przejawiających się
obniżeniem poziomu zaufania wobec lekarzy jako grupy społecznej, wzrostem liczby skarg
przeciwko lekarzom (Gordon, Sterling, 1999: 19; Szymańska 2002: 31; ZiółkowskaRudowicz, 2014: 12), jak również pojawieniem się zjawiska agresji pacjentów wobec służby
zdrowia (Steciwko, Barański, Mastalerz-Migas, 2014). Z pewnością przyczyn pogorszenia się
wzajemnych stosunków w relacji lekarz – pacjent jest wiele, ponieważ jest to zjawisko
niezmiernie złożone. Jest prawdopodobne, że szczególnie negatywny wpływ na pogorszenie
relacji ma coraz większy nacisk na ciało przy jednoczesnym pomijaniu wszelkich psychicznospołecznych aspektów relacji lekarz – pacjent.

1

Przekład tekstów anglojęzycznych – Paulina Trojanowska-Malinowska.
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Kartezjański podział na ciało i duszę wciąż oddziałuje na kształt relacji lekarz – pacjent.
Koncentracja tylko na jednym aspekcie człowieczeństwa nie służy żadnej ze stron relacji.
Dlatego też, mimo osiągnięć technologicznych i biomedycznych, „osobisty kontakt lekarza z
pacjentem nadal pozostaje kluczowym elementem procesu terapeutycznego. Hipokratesowa
teza, zgodnie z którą medycyna jest sztuką zawierającą w sobie trzy elementy: chorobę,
pacjenta i lekarza, nie traci na swej aktualności” (Ziółkowska-Rudowicz, 2014: 11).

1.2. Relacja lekarz – pacjent a proces medykalizacji
Za co najmniej nierzetelną można uznać refleksję nad relacją lekarz – pacjent bez
uwzględnienia przemian, które zaszły w społeczeństwach zachodnich w drugiej połowie XX
wieku. Badacze zjawiska są zgodni, że zmiany te odcisnęły znaczący wpływ na ten rodzaj
relacji międzyludzkich.

1.2.1. Definicyjne ujęcie zjawiska medykalizacji
Pojęcie medykalizacji pojawiło się po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych XX wieku na
gruncie nauki amerykańskiej (Nowakowski, Piątkowski, 2017; Sokołowska, 1986). Stało się
przedmiotem zainteresowania medycyny, filozofii, psychologii, nauk o zdrowiu, nauk
o polityce (Hoffman, 2016). Szczególne miejsce zajmuje w socjologii, a dokładniej
w socjologii zdrowia, będąc „jedną z najbardziej znaczących i udanych koncepcji”
(Cockerham, 2010: 211). Magdalena Sokołowska opisywała to zagadnienie w polskich
publikacjach naukowych w latach osiemdziesiątych (Sokołowska, 1980; 1986). Opóźnienie
w podejmowaniu tematu medykalizacji wynikało między innymi z odmiennego niż na
Zachodzie systemu polityczno-gospodarczego panującego w Polsce. Jednak po rozpoczęciu
procesu transformacji, wiążącego się z wprowadzeniem gospodarki rynkowej oraz
oddziaływaniem globalnych współzależności, medykalizacja w Polsce przebiega „bardzo
podobnie, jak w krajach zachodnich” (Wieczorkowska, 2012: 11). Zwraca się jednak uwagę
na wciąż niewielką liczbę analiz i badań poświęconych temu zjawisku w polskiej
rzeczywistości.

Dotychczasowe

piśmiennictwo,

rodzime

z

pewnymi

wyjątkami,

charakteryzuje się przede wszystkim przedstawieniem dorobku światowej literatury wraz
z ewentualnymi odniesieniami do polskich realiów (Bogusz, 2012; Nowakowska, 2010;
Nowakowski, Piątkowski, 2017: 214; Torbé, Ćwiek, Modrzejewska, 2010; Wieczorkowska,
2017b).
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Poruszanie problematyki medykalizacji wiąże się z krytycznym podejściem do osiągnięć nauk
medycznych: „mimo uznanego wkładu medycyny do ogólnego rozwoju i szeroko pojętej
opieki społecznej, stanowi ona czynnik potencjalnie zagrażający życiu i szczęściu”
(Sokołowska, 1986: 219). Nie chodzi tu o analizę takich dokonań jak znajdowanie
pionierskich i skutecznych metod leczenia nowotworów czy chorób zakaźnych (Sokołowska,
1980; Szasz, 2007). Refleksje osób podejmujących temat medykalizacji należy rozumieć jako
„przejaw zewnętrznego nadzoru mającego na celu wychwytywanie sytuacji, w których
medycyna ich zdaniem przekracza granice swoich kompetencji” (Nowakowski, 2015: 9).
Nie przyjęto jednej, powszechnie obwiązującej definicji medykalizacji. Próby zdefiniowania
tego zagadnienia odzwierciedlają różnorodne perspektywy badawcze i teoretyczne, jak
również zmianę, która zaszła w myśli naukowej wobec tej idei. Światowa Organizacja
Zdrowia podczas konferencji w Ałmaty w 1978 poświęconej opiece zdrowotnej
w perspektywie roku 2000 zaproponowała, żeby definiować medykalizację jako „proces,
w wyniku którego naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka traktowane są
jako problemy medyczne, wymagające medycznej diagnozy i kontroli, z położeniem nacisku
na ryzyko, patologię i leczenie” (cyt. za: Bielecki, 2017: 111–112). Słownik pojęć
socjologicznych i społecznych opisuje medykalizację jako „proces, w którym coraz więcej
dziedzin życia podporządkowanych jest medycynie” (Marshall, 2004: 189). Medykalizacja
oznacza „stawanie się czegoś «niemedycznego» czymś «medycznym»” (Nowakowski, 2015:
8). Należy podkreślić, że zakres zjawisk, które mogą zostać poddane umedycznieniu, jest
niezwykle szeroki, od „zwykłych funkcji ludzkiego organizmu, a skończywszy na
problemach społecznych” (Słońska, 1993: 21). Medykalizacja polega na podejmowaniu
wobec różnych zjawisk działań takich jak: używanie terminologii medycznej w celu ich
zdefiniowania jak i mówienia o nich; wykorzystywanie wiedzy i podejścia medycznego do
ich zrozumienia; podejmowanie interwencji medycznych w celu rozwiązania trudności z nimi
związanych (Conrad, 1992: 211). Definicje medykalizacji podkreślają zastępczy charakter
medycyny, która „wypierając tradycyjne rozumienie wielu zjawisk i procesów przynależnych
uprzednio do obyczajowości, religii, estetyki, przyzwoitości czy konwencjonalnego zła
i dobra, definiuje je w kategoriach medycznych i włącza w obszar interwencji medycznych”
(Ostrowska, 2017: 42).
Współczesne definicje medykalizacji odnoszą się do kondycji i specyfiki społeczeństw.
Przykładem tego jest propozycja Sokołowskiej, według której medykalizacja to „wzrost ilości
postaw i zachowań, które zostały określone jako choroba i których leczenie traktuje się jako
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należące do medycyny”. Badaczka zaznacza jednocześnie, że „w ekspansji jest nie choroba,
ale rosnące oczekiwania i wymagania ludzi, co do samopoczucia i innych wartości
nazywanych zdrowiem” (Sokołowska, 1980: 193). W kontekście funkcjonowania jednostki
w ponowoczesności i jej sfery prywatnej wskazuje się, że medykalizacja obecnie to
„wykorzystywanie medycznych innowacji w celu rozwiązywania życiowych problemów
człowieka” jak i „poddawanie kolejnych aspektów codziennego życia medycznemu
nadzorowi oraz (…) rosnące przyzwolenie społeczne na medyczną ingerencję w najbardziej
intymne sfery ludzkiej egzystencji” (Nowakowska, 2013; Słońska, 2017: 60). Tym, co łączy
wszelkie definicje medykalizacji, jest rozumienie tego zjawiska jako niekorzystnego, a wręcz
szkodliwego (Conrad, 2007; Nowakowski, 2015), a także ujmowanie go „w sposób
procesualny”, co sprawia, że jest często wykorzystywane do opisu zmian społecznych
(Bielecki, 2017: 113).

1.2.2. Obszary życia społecznego objęte medykalizacją i demedykalizacją
Ze względu na zmiany w rozumieniu i opisywaniu zjawiska, można mówić o starej i nowej
medykalizacji (Kłos, Gromadecka-Sutkiewicz, Zysnarska, 2014: 382–388). Charakterystyka
każdej z nich, na którą składają się z różnorodne koncepcje, zostanie przedstawiona w dalszej
części pracy. Niniejszy fragment ma na celu przybliżenie kluczowego aspektu procesu
medykalizacji – medykalizowanych obszarów życia człowieka.
Starą medykalizację charakteryzuje obejmowanie nadzorem zachowań uważanych za
problemowe, dewiacyjne. Zalicza się do nich popełnianie przestępstw, określone formy
aktywności seksualnej, uzależnienia. Widoczne jest zastępowanie w tych sferach „religii,
a zwłaszcza prawa w sposobach i środkach kontroli społecznej” medycyną (Sokołowska,
1986: 225). W kontekście nowej medykalizacji jako przykłady zmedykalizowanych obszarów
w ostatnich dekadach wymienia się: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi (ADHD), różnorodne lęki (GAD, fobia społeczna), depresję, zespół stresu
pourazowego (PTSD), otyłość, nadciśnienie tętnicze, ciążę i poród, starość, śmierć,
menopauzę, miesiączkę, płodność, zaburzenia erekcji, przemoc, uzależnienia (alkoholizm,
seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera) (Kłos i in., 2014: 383). Stworzono
wiele typologii obszarów, na które medycyna rozszerza swoje wpływy (Nowakowski, 2015).
Ze względu na problematykę poruszaną w niniejszej pracy warto przedstawić myśl polskiego
badacza na temat kontrolowanych przez medycynę dziedzin życia. Zdaniem Michała
Nowakowskiego omawiany proces nie polega wyłącznie na „przekształceniu danego
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zdarzenia (zachowania) w chorobę”; w swojej typologii przyjmuje za kryterium podziału „cel
przyświecający medykalizacji” (Nowakowski, 2015: 20, 22). Według Nowakowskiego
medykalizacja jest zjawiskiem przyjmującym trzy formy:
1. Patologizacja – ocenianie zachowań oraz stanów psychicznych w kategoriach
normalne versus nienormalne i obejmowanie ich nadzorem medycznym,
konsekwencją

czego

jest

powstawanie

nowych

chorób

związanych

np.

z nieakceptowanymi zachowaniami dzieci i dorosłych, przemocą, uzależnieniami,
strachem, potrzebami seksualnymi);
2. Asystowanie – podejmowanie medycznych działań wobec naturalnych etapów życia
jednostki takich jak płodność (in vitro, antykoncepcja), ciąża, starzenie się, śmierć;
w ten sposób może, ale nie musi, dojść do wykreowania nieistniejących dotąd
chorób; przykładowo ciąża nie jest uznawana za jednostkę chorobową, choć znajduje
się pod nadzorem medycznym;
3. Ulepszanie – dzięki osiągnięciom technologii możliwe są ingerencje mające na celu
poprawę jakości życia osób zdrowych, związane z doskonaleniem wyglądu, funkcji
i możliwości ciała; ryzyko wiąże się z patologizacją jednostek, które odmawiają
poddania się tego rodzaju ulepszającym działaniom, co ma miejsce np. w przypadku
otyłości, która jest rozumiana jako jednostka chorobowa.
Autor typologii zmedykalizowanych obszarów życia podkreśla, że wciąż bardzo wiele
wymienionych działań medycyny jest opcjonalnych, a nie przymusowych (Nowakowski,
2015).
Medycyna, zarówno w swojej filozofii jak i działaniach, zawsze oparta była na pewnych
przekonaniach na temat płci człowieka, odmiennych postawach wobec mężczyzn i kobiet,
które podlegały zmianom w czasie. Jak zauważa Agnieszka Gromkowska-Melosik:
„właściwe dla danej epoki historycznej normy społeczne, a także przekonania na temat płci
są trwale obecne w teorii medycznej i zwrotnie są przez nią legitymizowane oraz
naturalizowane w myśleniu potocznym” (Gromkowska-Melosik, 2013: 13). Proces
medykalizacji został „upłciowiony w tym sensie, że pojawiają się wyspecjalizowane działania
i procedury skierowane do mężczyzn (np. Viagra, terapia łysienia) oraz do kobiet (chirurgia
plastyczna)” (Wieczorkowska, 2015: 97). To przede wszystkim kobiece ciało podlega
medykalizacji, zaś mężczyzn ten proces dotyczy w mniejszym stopniu (Majchrowska, 2010:
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236). Medykalizacja kobiecości odnosi się do takich obszarów jak cykl menstruacyjny, ciąża,
poród oraz macierzyństwo, a także procesów starzenia się w kontekście zmian w wyglądzie
(Cyrkot, Orlicz, 2008; Domańska, 2005; Leźnicki, 2013; Nowakowska, 2014). Zdaniem
badaczy „medycyna utrzymuje monopol na większość działań związanych z tymi
wydarzeniami” (Majchrowska, 2010: 236). Warto także zwrócić uwagę na zjawisko zwane
medykalizacją wyglądu. Jest to „stosowanie zabiegów i procedur medycznych w odniesieniu
do aspektów i stanów, które do tej pory były traktowane jako naturalne procesy życiowe;
to także stosowanie procedur medycznych i leków przez osoby zdrowe w celu ulepszenia
siebie i swojego wyglądu” (Wieczorkowska, 2015: 95). Zjawisko to w większym stopniu
odnosi się do kobiet, choć mężczyźni także znajdują się pod wpływem jego oddziaływania.
Medykalizacja męskości dotyczy jednak innych aspektów życia. Odnosi się przede wszystkim
do aktywności i sprawności seksualnej mężczyzny. Z pewnością przyczyniło się do tego
odkrycie Viagry, która szybko i skutecznie niweluje objaw chorobowy w postaci zaburzeń
erekcji. To osiągnięcie medycyny zmieniło podejście do radzenia sobie z trudnościami
pojawiającymi się w życiu seksualnym (Leiblum, Rosen, 2005; Lew-Starowicz, 2006).
Podobnych rozwiązań nie udało się osiągnąć w kontekście kobiecej seksualności
(Nowakowski, 2013a).
Badacze podejmujący problematykę medykalizacji, opisując kolejne obszary życia
obejmowane przez medycynę, zwracają uwagę także na zachodzenie procesu przeciwnego –
demedykalizację. Kluczową rolę dla tego zjawiska odegrała presja ze strony „nabierającej
rozpędu ideologii podmiotowości pacjenta”, która jest szczególnie widoczna z końcem XX
wieku (Wójta-Kempa, 2017: 84). Demedykalizacja jest przejawem ograniczenia ekspansji
medycyny na kolejne obszary życia, próbą „powrotu do pewnych zjawisk ze sfery medycyny
do sfery kultury; (…) dopuszczeniem do sfery zdrowia i choroby innych, niemedycznych
specjalistów, (…) a przede wszystkim samych pacjentów, czyli laików” (Ostrowska,
2017: 45).
Znamiennym przykładem zjawiska demedykalizacji jest masturbacja, która od XVIII wieku
funkcjonowała w krajach zachodniej Europy na podstawie „naukowych” dowodów jako
„patologia i groźna choroba” (Laqueur, 2006: 115; Szasz, 1973). Natomiast pod koniec
XX wieku masturbacja straciła status choroby na rzecz naturalnej, a nawet prozdrowotnej
praktyki. Innymi przykładami demedykalizacji są kodyfikacja praw pacjenta, usunięcie z listy
chorób psychicznych homoseksualności, a przede wszystkim działania na rzecz „wzrostu
przekonania, że dobre zdrowie bierze się nie tylko z opieki medycznej, lecz także, w równym
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stopniu, z dobrego życia i dobrego społeczeństwa” (Sokołowska, 1980, 202). Część badaczy
uważa, że działania uznawane za przejaw demedykalizacji są jedynie nową odsłoną procesu
zagarniania przez medycynę kolejnych obszarów życia (Nowakowski, 2015).

1.2.3. Ewolucja koncepcji teoretycznych na temat medykalizacji
Przyczyn starej medykalizacji można upatrywać w „oświeceniowej wierze w wiedzę
naukową i technologię jako warunek postępu społecznego” i w szczególnej roli medycyny,
której osiągnięcia i skuteczność stały się symbolem współczesnego profesjonalizmu oraz
obiektywizmu, a także z wiążącym się z nią zaufaniem społecznym (Nowakowski,
2013a: 237). Pierwsi badacze dokonywali analiz historycznych na temat rozwoju medycyny
w znaczeniu instytucjonalnym – zmian dotyczących liczebności osób trudniących się tą
profesją, przemian związanych z edukacją medyczną czy metodami leczenia (Nye, 2003).
Koncentrowano się na obejmowaniu przez medycynę przede wszystkim zjawisk związanych
z patologią i dewiacją. Główną charakterystyką starej medykalizacji jest „krytyka medycyny
jako profesji uzurpującej sobie władzę nad zbyt dużą częścią ludzkiego życia” (Nowakowski,
2015: 9).
Odpowiedzią na rozszerzającą się działalność psychiatrów w USA był ruch zwany
antypsychiatrią. Psychiatrzy „zajęli się na szeroką skalę leczeniem tzw. problemów
życiowych (problems of living), jak np. nadużywanie leków, przestępczość i nędza,
rozciągając na te dziedziny pojęcie choroby i traktując lekomanów, narkomanów,
przestępców, hippisów, itd., jako chorych” (Sokołowska, 1980: 191). Chociaż psychiatrii
towarzyszyła krytyka od początku jej powstania, to w latach pięćdziesiątych XX wieku
„w opozycji do niej stanęła również część samych psychiatrów” (Nowakowski, 2015: 25).
Zakwestionowano nie tylko działania i metody, ale także samą filozofię i sens istnienia
psychiatrii. Szczególne znaczenie dla ruchu antypsychiatrii miały publikacje naukowe
i popularnonaukowe, które medykalizację rozumiały jako „agresję ze strony medycyny, jako
«imperializm medycyny»” (Sokołowska, 1980: 194). Należą do nich dzieło Ivana Illicha
Medical Nemesis czy The Myth of Mental Illness autorstwa Thomasa Szasza. Znaczący udział
w tej dyskusji mieli Erwin Lemert i Howard S. Becker poprzez koncepcję naznaczenia
społecznego oraz Thomas Scheff poprzez teorię stygmatyzacji w odniesieniu do zaburzeń
psychicznych. Znaczące są również socjologiczne analizy profesji medycznych stworzone
przez Eliota Freidsona oraz Irvina Zola (Nowakowski, 2015; Sokołowska, 1986; UramowskaŻyto, 1992).
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Krytyczna analiza oddziaływania medycyny na życie społeczne dokonana przez badaczy
zajmujących się tak zwaną starą medykalizacją miała realny wpływ na instytucje medyczne
i środowisko lekarskie. Przyczyniła się między innymi do dyskusji na temat pozycji, praw
i potrzeb pacjenta, co szczególnie uwidacznia się w dziedzinie psychiatrii.
Spostrzeżenia innych dwóch badaczy na temat medycyny odegrały znaczącą rolę w całej
refleksji naukowej dotyczącej zjawiska medykalizacji. Stanowią one swego rodzaju pomost
między starą a nową medykalizacją. Biorąc pod uwagę czas ich powstania, przynależą do
wcześniejszego etapu rozmyślań o oddziaływaniu medycyny na życie społeczne, jednak
współcześni badacze problematyki chętnie powołują się na ich koncepcje; chodzi o twórczość
Goffmana i Foucaulta.
Publikacje Goffmana przyczyniły się do fundamentalnych zmian w dziedzinie psychiatrii –
zmian w organizacji i funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych oraz do powstania nurtu
humanistycznej psychiatrii (Borowski, 2013; Nowakowski, 2010). Wydany w 1961 roku tekst
Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji
totalnych do dziś oddziałuje na postrzeganie relacji lekarz – pacjent, sytuacji szpitalnej,
a także osób żyjących z zaburzeniami psychicznymi. Stanowi on podsumowanie badań
prowadzonych

w

latach

1955–1956

w

szpitalu

psychiatrycznym

St.

Elizabeth

w Waszyngtonie. Ich celem było znalezienie odpowiedzi na pytania „w jaki sposób pacjent
subiektywnie postrzega świat społeczny szpitala” oraz „w jaki sposób w tych warunkach
kształtuje się uspołeczniona wersja struktury ja” (Goffman, 2011: 8, 11). W tej publikacji
Goffman przedstawił pojęcie instytucji totalnych oznaczające „miejsce pobytu i pracy
znacznej liczby osób znajdujących się w podobnej sytuacji, odciętych na jakiś czas od reszty
społeczeństwa i prowadzących sformalizowany tryb życia” (Goffman, 2011: 11). Opisał
cechy charakterystyczne dla instytucji totalnych takie jak:
 zasadniczy podział na mało liczną grupę osób nadzorujących oraz liczną grupę osób
nadzorowanych, czego konsekwencją jest powstanie i funkcjonowanie obok siebie
dwóch światów – świata personelu oraz świata jednostek znajdujących się na terenie
instytucji,
 funkcjonowanie

instytucji

wbrew

zasadom

obowiązującym

w

państwie

demokratycznym, jak na przykład prawa człowieka mówiące o samostanowieniu,
 totalne zaspokajanie wielu różnorodnych potrzeb osób przebywających w instytucji,
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 brak rozdzielenia miejsca na różnorodne czynności składające się na funkcjonowanie
człowieka, takie jak praca, sen, rozrywka, spożywanie posiłków (Goffman, 2011).
Goffman pisał wyraźnie, że nie posiada „większego szacunku dla psychiatrii jako dyscypliny
naukowej oraz dla placówek zajmujących się tym rodzajem praktyki lekarskiej” (Goffman,
2011: 9). Poddając ją surowej krytyce sprawił, że jego koncepcja instytucji totalnej do dzisiaj
stanowi punkt odniesienia dla oceny kondycji opieki szpitalnej i psychiatrycznej
(Kmieciak, 2017).
Foucault analizował zagadnienia zdrowia, ciała, choroby, medycyny przez pryzmat
społecznego konstruktywizmu: „choroba ma realność i wartość jako choroba tylko w obrębie
kultury, która za taką ją uznaje” (Foucault, 2000a: 93). Jego zainteresowanie medykalizacją
wiązało się z pytaniem o zmiany, które zaszły w jednostce ludzkiej pod wypływem
wystawienia się na ogląd takich nauk o człowieku jak medycyna czy psychologia (Philip,
1998). Przyglądał się także temu procesowi ze względów etycznych, gdyż „jego analizy
występują przeciwko zniewoleniu zarówno jednostek, jak marginalizowanych grup
społecznych” (Bińczyk, 2002: 181). Trzecim powodem jest władza – główne zagadnienie
podejmowane przez Foucaulta. Związana z medycyną biowładza jest „typem władzy
najpóźniej odkrytym przez Foucaulta”; wcześniej poddawał on analizie rządy suwerena
i dyscyplinarne (Nijakowski, 2009: 109). Idea medycznej władzy rozumianej nie jako efekt
odgórnych inicjatyw państwa, ale „zjawisko rozproszone i niewidoczne, ulokowane
w regułach dyscyplinujących ciała jednostek” po raz pierwszy pojawiła się w publikacji
zatytułowanej Nadzorować i karać: narodziny więzienia w roku 1975 (Nowakowski,
2015: 43). Jak pisał o niej Foucault: „działa niewidzialnie, narzuca za to zasadę
obowiązkowej widzialności tym, nad którymi jest sprawowana” (Foucault, 1998b: 183).
Egzemplifikacją tej idei jest zorganizowanie od końca XVIII wieku szpitala jako miejsca
testowania pacjenta poprzez stałą obecność lekarza, która zmieniła się w „ciągłą obserwację,
która stawia chorego w sytuacji bezustannego egzaminu” (Foucault, 1998b: 181).
Foucault definiuje samą władzę jako „zbiór działań na inne działania”, „kierowanie cudzym
kierowaniem się” (Foucault, 1998c: 10). Istnieje ona w odwiecznym związku z wiedzą: „nie
ma relacji władzy bez skorelowanego z nią pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada
i nie tworzy relacji władzy” (Foucault 1998a: 29). Zdaniem filozofa „władza jest wszędzie –
nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale dlatego, że zewsząd się wyłania”, „nie jest w jakimś
centrum, ale jest «włoskowata»” (Foucault, 2010: 67; Foucault, 1998a: 37). Według
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Foucaulta biowładza powstała około XVIII wieku i odnosi się do procesu, w którym
„przestrzeń medyczna może nałożyć się na społeczną lub raczej przeniknąć ją i wejść w nią
całkowicie” (Foucault, 1998a; Foucault, 1999: 53). Konsekwencją tego rodzaju władzy jest
„powstanie medycyny, której główną funkcją będzie (…) zapewnienie higieny publicznej,
z organizacjami koordynującymi sposoby leczenia, z centralizacją informacji, z normalizacją
wiedzy, a także z kampanią uczenia higieny i medykalizacji ludzkości” (Foucault,
1998a: 241). Medycyna definiuje obowiązujące w społeczeństwie normy, zajmując się
bardziej wytyczaniem ich granic niż samym zdrowiem. Ważniejszą kategorią staje
się normalne versus patologiczne niż zdrowe versus niezdrowe. Francuski filozof pisze
o XIX-wiecznej medycynie, że „w większym stopniu odwoływała się do normalności niż do
zdrowia” (Foucault, 1998b: 58).
W swoich refleksjach Foucault odniósł się do przemian związanych z relacją lekarz – pacjent.
Zauważa, że od czasów rewolucji francuskiej zaszły procesy standaryzacji tego zawodu, przez
co spojrzenie medyczne „nie jest już spojrzeniem pierwszego lepszego obserwatora, lecz
spojrzeniem lekarza wspieranego i legitymizowanego przez instytucję” (Foucault, 1999: 121).
Zmieniła się także rola pacjenta, który staje się coraz częściej zdehumanizowanym obiektem,
mającym mniejsze znaczenie niż choroba, którą posiada: „w różnych chorobach, które
traktowano jako tekst, pacjent był tylko tym, co umożliwiało odczytanie tego tekstu. (…)
W klinice, gdzie miało się do czynienia tylko z przykładami, pacjent był wypadkiem swojej
choroby, przemijającym obiektem” (Foucault, 1999: 86, 130). Biowładza wiąże się także
z bardziej przedmiotowym podejściem wobec cielesności. Procedury medyczne stopniowo, na
przestrzeni wieków, zaczynają ingerować coraz bardziej w ciało jednostki: „od dziesiątek lat
lekarze próbowali w ostateczności uryny. Później zaczęli dotykać, uderzać, osłuchiwać”
(Foucault, 1999: 208). Ciało zostaje poddane analizie wielu zmysłów, gdyż „spojrzenie
medyczne posiada (…) strukturę wielosensoryczną. Jest spojrzeniem, które dotyka, słyszy,
a nadto (…) widzi” (Foucault, 1999: 210). Skrajnym przejawem manipulowania ciałem przez
medycynę staje się sekcja zwłok, dzięki której „to, co było zasadniczo niewidzialne otwiera
się nagle przed jasnością spojrzenia” (Foucault, 1999: 247). W konsekwencji „kultura
zachodnioeuropejska zaczyna pojmować ciało jako coś, w co można ingerować i co
poddawać należy systematycznemu egzaminowaniu” (Bińczyk, 2002: 186). Coraz dalej idące
medyczne interwencje wzbudzają coraz mniej krytyczną refleksję (Uramowska-Żyto, 1992).
Foucault zaproponował zupełnie nowe spojrzenie na medykalizację. Uważał, że to właśnie ten
proces „wyznaczył oblicze współczesnego społeczeństwa” (Bińczyk, 2002: 190). Jak
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w przypadku każdej idei, także i ta spotkała się z krytyką, co nie zmienia faktu, iż myśl
Foucaulta stanowi „inspirację dla niemal wszystkich badaczy zajmujących się medykalizacją
rozumianą jako proces zwiększania się kontroli medycznego dyskursu nad życiem człowieka”
(Nowakowski, 2015: 25).

1.2.4. Wybrane modele teoretyczne relacji lekarz – pacjent
Poza refleksją Goffmana i Foucaulta innym przykładem pomostu łączącego starą i nową
medykalizację są zaproponowane przez różnych badaczy modele teoretyczne relacji lekarz –
pacjent. Wybrane ze względu na problematykę pracy, a zarazem najbardziej znaczące,
powstawały od 1951 do 1991 roku. Ich twórcy wzajemnie się inspirowali, a modele stanowią
rodzaj odzwierciedlenia przemian społecznych, które zaszły między okresem starej i nowej
medykalizacji.
Relacja lekarz – pacjent była analizowana z wielu perspektyw; sześć z nich wskazał Roman
Tokarczyk (2007), dokonując próby ich klasyfikacji:
 Zmiany w czasie historycznym oraz różnorodna specyfika relacji wynikająca
z danego kręgu kulturowego. Przyjęcie takiego stanowiska charakteryzuje dziedzinę
zwaną historią medycyny, która jest „nauką o rozwoju myśli lekarskiej i formach
praktyki lekarskiej, o zdrowiu i chorobie człowieka w aspekcie historycznym”
(Brzeziński, 2014: 11). Zapoczątkował ją Hipokrates w IV wieku p.n.e. (Hipokrates,
tłum. 2008), pisząc dzieło O dawniejszym lecznictwie, które znalazło wielu
kontynuatorów (Brzeziński, 2014; Friedman, Friedland, 2017; Gajda, 2011; Seyda,
1973; Supady, 2010; Szumowski, 1994).
 Aksjologia „wyrażana wartościami ujmowanymi od czasów Hipokratesa” (Tokarczyk,
2007: 13). U źródeł tego podejścia leżą założenia mówiące o tym, że „zawód lekarza
różni się znacznie od innych, gdyż przedmiotem jego działania są dwie najwyższe
wartości, jakie posiada człowiek: jego życie i jego zdrowie” (Tobiasz-Adamczyk,
2002: 15). Towarzyszy temu przeświadczenie, że „próby opisywania idealnego
pacjenta, jakkolwiek podejmowane, zakrawają nieco o cynizm. Natomiast
poszukiwanie ideału lekarza uchodzi za przedsięwzięcie za wszech miar wskazane”
(Tokarczyk, 2007: 22). Wprowadzenie tematu etyki do relacji lekarz – pacjent
zaowocowało powstaniem bioetyki, która rozwinęła się jako reakcja na nadmierną
technicyzację życia i medycyny (Basińska, Halasz, 2013; Komendera, 1997: 6;

25

Galewicz, 2009; Paprocka-Lipińska, Budziński, 2016). Zajmuje się ona dylematami
etycznymi związanymi z medycyną i biologią, deontologią medyczną (tzn. zasadami
postępowania moralnego lekarzy wobec pacjentów, lekarzy wobec innych lekarzy
oraz wobec badań naukowych), a także zagadnieniami profesjonalizmu lekarskiego
(Chyrowicz, 2015; Głowacka, 2005; Janczukowicz, 2014; Jaroń, 1999; Ślipko, 2009;
Szewczyk, 1994; Tulczyński, 1975).
 Relacje psychologiczne „przejawiające się przeżyciami wynikającymi z kontaktów
głównie pojedynczych osób” (Tokarczyk, 2007: 17). Do problematyki poruszanej
w obrębie tej kategorii należy zagadnienie empatii w pracy lekarza, stres zarówno po
stronie lekarza, jak i pacjenta, oraz wypalenie zawodowe wśród lekarzy (Fengler,
2000; Gębska-Kuczerowska, 2011; Huber, 2010; Jośko-Ochojska, 2015; Łosiak, 1994;
Ogińska-Bulik, Kaflik-Pieróg, 2006; Terelak, 2007; Wilczek-Rużyczka, 2008;
Ziółkowska-Rudowicz, Kładna, 2014).
 Relacje rynkowe związane z kwestią finansowania opieki lekarskiej, które
współcześnie odnoszą się do prywatnej służby zdrowia o wysokim poziomie usług,
obejmującej część społeczności, oraz publicznej służby zdrowia o niskim poziomie
usług, obejmującej całą społeczność (Hulewska, 2015; Tokarczyk, 2007: 19).
 Relacje normatywne, ponieważ „wszystkie relacje lekarz – pacjent przeniknięte są
treściami (…) norm prawnych” (Tokarczyk, 2007: 20). Odnoszą się one zarówno do
nakazów, jak i zakazów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
a także z rolą pacjenta (Bujny, 2007; Drozda, Wnukiewicz-Kozłowska, 2016;
Karkowska, 2004; Nesterowicz, 2013; Sobczak, 2018; Tokarczyk, 2012).
 Relacje socjologiczne, które „wyrażają zewnętrzne przejawy życia grup społecznych
(…) i są uwarunkowane czynnikami postępu nauk biologicznych, medycznych,
technologicznych, zmiennymi zasadami współżycia ludzi i dostosowaną do nich rolą
lekarza” (Tokarczyk, 2007: 17–18). Wyróżnić tu można trzy główne rodzaje relacji
socjologicznych w kontekście współzależności lekarz – pacjent. Są to: autonomia, gdy
pacjent nie szuka pomocy medycznej, ale leczy się sam; paternalizm, gdy w relacji
widoczna jest dominująca rola lekarza; partnerstwo, gdy występuje równowaga
pomiędzy stronami (Imieliński, 1993; Tokarczyk, 2007). W socjologii zagadnienie
relacji lekarz – pacjent można określić jako relacje społeczne, „system unormowanych
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oddziaływań pomiędzy nimi, wynikających z sytuacji zdrowotnej pacjenta” (TobiaszAdamczyk, 2002: 29).
Poniżej przybliżone zostają koncepcje uznane za najważniejsze i najciekawsze w związku
z omawianą w pracy problematyką.
1.2.4.1. Model zgodności Talcotta Parsonsa
W książce System społeczny wydanej po raz pierwszy w 1951 roku Talcott Parsons
wykorzystał relacje lekarz – pacjent jako „studium przypadku pewnego rodzaju struktury
społecznej”, by przedstawić swoją strukturalno-funkcjonalistyczną koncepcję systemu
społecznego (Parsons, 2009: 355). Źródłem inspiracji dla stworzenia opisu relacji lekarz –
pacjent były jego badania terenowe nad praktyką medyczną realizowane głównie w Bostonie
(Parsons, 2009). Autor wykorzystał także teorię Roberta Balesa o funkcjonowaniu małych
grup na dwóch płaszczyznach: zadaniowej i społeczno-emocjonalnej (Bales, 1950).
Stworzona przez Parsonsa charakterystyka relacji lekarz – pacjent nosi miano modelu
zgodności (Tobiasz-Adamczyk, 2002).
Wychodząc od koncepcji choroby jako niepożądanej, która „odbiera zdolność do
efektywnego wykonywania ról społecznych”, amerykański socjolog zdefiniował obie strony
relacji (Parsons, 2009: 320). Lekarza – jako przykład roli profesjonalnej, należącej do „grupy
ról zawodowych”, która polega na „odpowiedzialności za dobro pacjenta w sensie wspierania
jego powrotu do zdrowia w takim stopniu, w jakim tylko lekarz to potrafi” (Parsons, 2009:
332). Parsons ukazuje takie zmiany zachodzące w ramach omawianej profesji, jak fakt, iż
„rosnąca część praktyki medycznej odbywa się obecnie w kontekście organizacyjnym”
(Parsons, 2009: 324). Istotne są nie tylko wyróżniające zawód lekarza wiedza i umiejętności
z zakresu medycyny, ale również emocje związane z wykonywaniem tej profesji. Parsons
twierdzi, że bez emocjonalnego wymiaru reakcji, praca lekarza byłaby „właściwie taka sama,
(…) jak każda inna, która wymaga wysokiego poziomu kompetencji technicznych” (Parsons,
2009: 333). Ważna jest również kwestia intymności jako cecha szczególna zawodu: „lekarz
zajmuje się istotami ludzkimi i czyni to w sytuacjach, które często obejmują «sprawy
intymne»,
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i symbolicznie ekspresywnym, które często uważane są za szczególnie «prywatne»” (Parsons,
2009: 335). Amerykański socjolog porusza także problematykę publiczne versus prywatne
związaną z pracą i relacją lekarz – pacjent. Badacz przywołuje w tym celu postać lekarza,
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który nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące medycyny w sytuacjach towarzyskich
(Parsons, 2009: 340).
Pacjent, według Parsonsa, „jest to osoba bezradna, a tym samym potrzebująca pomocy”
(Parsons, 2009: 327). Charakteryzuje go ponadto „wyłączenie spod brzemienia normalnych
odpowiedzialności roli społecznej”; „nie można oczekiwać, że się «opanuje», że poprawi
swój stan za pomocą decyzji lub woli”; ma obowiązek „woli wyzdrowienia” oraz
„poszukiwania kompetentnej technicznie pomocy, (…) najczęściej pomocy lekarza, jak
również obowiązek współpracy z nim w procesie prób leczenia” (Parsons, 2009: 325).
Parsons zauważa, że rola pacjenta może wiązać się z pewnymi przywilejami, a to, co odróżnia
ją od dewiacji rozumianych jako nierealizowanie ról społecznych, to brak odpowiedzialności,
możliwości wpływu na własny stan zdrowia (Parsons, 2009: 327). Zwraca także uwagę, że
„sytuacja choroby, najogólniej rzecz biorąc, stawia pacjenta i tych, którzy go otaczają,
w obliczu złożonych problemów przystosowania emocjonalnego” (Parsons, 2009: 329).
Definicje stron relacji – lekarza oraz pacjenta – w modelu Parsonsa są od siebie zależne,
tworzone „w ramach komplementarnej struktury ról” (Parsons, 2009: 325). Oznacza to, że
pacjent „posiada potrzebę skorzystania z usług technicznych, ponieważ, podobnie jak inni
laicy (…) nie «wie» co mu jest i co robić, nie kontroluje też potrzebnych zasobów” (Parsons,
2009: 325). Natomiast lekarz „jest ekspertem technicznym, który dzięki specjalnym
ćwiczeniom i doświadczeniu oraz dzięki swemu instytucjonalnie zatwierdzonemu statusowi,
posiada kwalifikacje do «pomocy» pacjentowi w sytuacji instytucjonalnie określonej jako
dająca taką legitymizację” (Parsons, 2009: 325, 327). Istotny jest element współdziałania obu
stron relacji: „oczekuje się wzajemnego «zaufania»”, wiary w to, że lekarz próbuje robić, co
w jego mocy, by pomóc pacjentowi i że z drugiej strony pacjent „współpracuje” z lekarzem
jak może najlepiej (Parsons, 2009: 345).
Model Parsonsa zawiera także opis aspektów relacji lekarz – pacjent, które są rzadziej
przywoływane w literaturze przedstawiającej dorobek socjologa. Choć nie poświęca on
szczególnej uwagi ewentualnym trudnościom w relacji, to jednak wskazuje na „napięcia
istniejące po obu stronach relacji lekarz – pacjent”, które „każą oczekiwać nie tylko
instytucjonalizacji tych ról, ale specjalnych mechanizmów kontroli społecznej” (Parsons,
2009: 335). Parsons zauważa niuanse obecne w relacji, które są dalekie od idealistycznie
zdefiniowanych ról lekarza i pacjenta. Twierdząc, że: „lekarze nie byliby ludźmi, gdyby nie
mieli pacjentów, których by nie lubili”, zwraca uwagę na subiektywny wymiar tej relacji
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(Parsons, 2009: 341). Podobne, osobiste podejście do relacji może pojawić się także po
stronie pacjenta, co przejawia się oczekiwaniem, by lekarz przyjął rolę „intymnego kochanka,
rodzica lub osobistego wroga” (Parsons, 2009: 341).
Parsons zauważa, że „istnieje cała klasa (…) kontekstów, która dotyczy ciała” w relacji lekarz
– pacjent: „ujrzenie jakiejś osoby nago, (…) dotykanie jej ciała i manipulowanie nim”
(Parsons, 2009: 335). Konteksty te pozwalają lekarzowi na „wykonywanie swej funkcji”
(Parsons, 2009: 336). Są one zarezerwowane wyłącznie dla tej relacji: „niektóre formy
takiego kontaktu, na przykład badanie odbytu czy pochwy, nie byłyby przez większość
normalnych indywiduów dozwolone jakiejkolwiek innej osobie, nawet partnerowi
seksualnemu” (Parsons, 2009: 336). Amerykański socjolog wymienia również niepowtarzalny
charakter, jaki przybiera nagość ciała w relacji lekarz – pacjent: „dla większości mężczyzn
«kobieta rozbierająca się w tym samym pomieszczeniu» oznacza zwykle potencjalne relacje
seksualne, a dla lekarza «kobieta na leżance» oznacza wykonywanie zawodu” (Parsons, 2009:
340). Zwraca uwagę na rolę płci w sytuacjach związanych z cielesnością i nagością:
„przypadek ekspozycji i kontaktu, gdy pacjent jest przeciwnej płci, jest jedynie jednym
z przypadków należących do szerszej kategorii, choć jest szczególnie dramatyczny” (Parsons,
2009, 335). Przytacza zachowanie lekarza, który wychodził z gabinetu, w czasie gdy
pacjentka rozbierała się, ze względu na odczuwanie przez niego wstydu (Parsons, 2009: 340).
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Parsonsa wśród lekarzy wynika, że
„na wczesnych etapach edukacji medycznej, nierzadkie jest do pewnego stopnia zażenowanie
seksualne, ale okazje, w których się to zdarza szybko stają się dniem codziennym” (Parsons,
2009: 340). Parsons porusza zagadnienie nadużyć związanych z potraktowaniem osoby
pacjenta jako obiektu seksualnego bądź szantażu zastosowanego wobec lekarza, gdy pojawia
się nagość w gabinecie. Rozwiązaniem obu tych sytuacji jest obecność pielęgniarki –
„przyzwoitki”. Według polityki jednego ze szpitali „służy to tak samo ochronie pacjenta, jak
i lekarza” (Parsons, 2009: 340). Parsons odnosi się także do rozmów w relacji lekarz –
pacjent, które dotyczą sfery życia seksualnego: „sprawy dotyczą prywatnych aspektów
intymnych relacji międzyludzkich, nie tylko, ale zwłaszcza z partnerami seksualnymi”
(Parsons, 2009: 336). Socjolog dostrzega także aspekt roli lekarza i roli pacjenta związany
z byciem istotą seksualną: „tolerowanie przez męża prywatnych wizyt żony u lekarza i brak
zazdrości o pacjentki męża ze strony żon lekarzy, stanowi ważny warunek praktyki
medycznej” (Parsons, 2009: 340).
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Model relacji lekarz – pacjent przedstawiony przez Parsonsa charakteryzuje przede
wszystkim „forma współpracy nakierowanej na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest
przywrócenie pacjenta do zdrowia, do pełnienia jego normalnych ról społecznych”. Parsons
zwraca też uwagę na asymetrię, nierównowagę między stronami relacji, w której „lekarz jest
osobą prowadzącą, a pacjent «podąża za lekarzem»” (Heszen-Niejodek, 1992; Ostrowska,
2009: 236; Tobiasz-Adamczyk, 2002: 35).
Zarówno koncepcja dotycząca systemów społecznych, jak i model relacji lekarz – pacjent,
zostały poddane negatywnej ocenie. Krytykiem tej pierwszej był Alfred Schütz (Grathoff,
1978; Kaczmarczyk, 2009). Natomiast model zgodności „wielu krytykowało, (…) lecz
wszyscy musieli się do niego odnieść” (Ostrowska, 2009: 238). W konsekwencji wciąż
stanowi on klasyczny wzorzec dla relacji lekarz – pacjent.
1.2.4.2. Model konfliktu Eliota Freidsona
Obok koncepcji Parsonsa drugim zaliczanym do klasycznych modeli relacji lekarz – pacjent
jest propozycja stworzona przez Eliota Freidsona. Powstała ona w oparciu o krytykę wizji
Parsonsa i nosi nazwę modelu niezgodności bądź konfliktu. Freidson uważa, że wizja relacji
lekarz – pacjent stworzona przez Parsonsa jest idealistyczna i nie ma zastosowania
w rzeczywistości. Cechuje ją „niedostrzeganie bądź ignorowanie faktu, że konflikt
w relacjach międzyludzkich jest nieunikniony”, a relacja lekarz – pacjent to „spotkanie dwóch
odrębnych systemów społecznych, a nie współdziałanie w obrębie jednego” (Ostrowska,
2009: 240–241). Zdaniem Freidsona tę relację charakteryzuje subiektywne podejście do
sytuacji przez każdą ze stron pod względem oczekiwań, interesów i wiedzy, co prowadzi
do potencjalnego konfliktu, który nazwał „zderzeniem perspektyw” (Freidson, 1988). Jako
źródła nieporozumień podaje zakres wiedzy pacjenta o chorobie, przyczynach, sposobach
leczenia i o samym pracowniku medycznym; strukturę i organizację opieki medycznej oraz
zderzenie dwóch kultur (Piątkowski, 2002: 26).
To, czy do konfliktu ostatecznie dojdzie, zależy od wielu czynników sytuacyjnych
(Sokołowska, 1986). Różnice perspektyw i przeżyć obu stron relacji zawsze manifestują się
w postaci wzajemnych zachowań i reakcji (Salmon, 2002). Freidson postulował dążenie ku
partnerskim relacjom między lekarzem a pacjentem, tak by obie strony były aktywne,
a zarazem świadome istniejących między nimi rozbieżności (Freidson, 1988). Jednocześnie
jego refleksję, podobnie jak tę Parsonsa, cechuje „asymetryczny charakter relacji lekarz –
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pacjent, gdzie lekarz jest liderem tej relacji, narzuca jej przebieg” (Tobiasz-Adamczyk,
2002: 35).
1.2.4.3. Model transakcyjny Samuela Blooma
Propozycję połączenia modelu Parsonsa i Friedmana zaproponował amerykański socjolog
Samuel W. Bloom. Teoretyk i badacz socjologii medycyny w dziele The Doctor and His
Patient pisanym „specjalnie na potrzeby edukacji medycznej” przedstawił tak zwany model
transakcyjny relacji lekarz – pacjent (Bloom, 1963: 10). Opiera się on na założeniu, iż ten
rodzaj stosunków międzyludzkich jest rodzajem procesu negocjacyjnego. Celem transakcji,
negocjacji między lekarzem a pacjentem jest uzyskanie porozumienia w kwestii wspólnej
definicji problemu, a następnie ustalenie odpowiedniego procesu terapeutycznego (Bloom,
1963: 10). Bloom stał na stanowisku, że „społeczne i emocjonalne fakty są ważne
w wielu problemach medycznych, a w przypadku niektórych mają znaczenie decydujące”
(Bloom, 1963: 256). Opisał relację, uwzględniając „zewnętrzne naciski” oraz „wewnętrzne
środowisko” (Bloom, 1963: 247). Zwrócił uwagę na fakt, iż na relację lekarz – pacjent
oddziałują wzory i wartości obecne w kulturze oraz otoczenie społeczne, w którym ma ona
miejsce: „czynniki kulturowe zapewniają stałe pole zewnętrzne, w którym relacja lekarz –
pacjent istnieje jako jednostka społeczna” (Bloom, 1963: 247). Na lekarza mają wpływ
standardy zachowań związane z wykonywaną profesją, zaś na pacjenta oddziałują grupy
społeczne, do których przynależy, przede wszystkim rodzina (Bloom, 1963: 127).
Wewnętrzne interakcje między lekarzem a pacjentem dzielą się według Blooma na dwa
rodzaje. Pierwszy to tak zwane transakcje ekspresyjne bazujące na wymianie z poziomu
międzyludzkich oddziaływań. Znaczenie odgrywa tutaj osobowość każdej ze stron relacji.
Drugi rodzaj to transakcje instrumentalne, a więc oddziaływania lekarza na pacjenta
w związku z posiadaną wiedzą medyczną. Zdaniem Blooma asymetria w relacji lekarz –
pacjent jest naturalna i nieunikniona, gdyż stanowi charakterystykę każdego rodzaju
współzależności pomiędzy ekspertem a laikiem (Bloom, 1979). W tym rodzaju stosunku
zależności zawsze istnieje zarówno poziom niezgodności między stronami, jak i chęć
porozumienia się. Kompromis jest możliwy dzięki negocjacjom, które nieustannie zachodzą
w relacji lekarz – pacjent.
1.2.4.4. Model usługi Ervinga Goffmana
Goffman podejmuje się analizy relacji lekarz – pacjent z punktu widzenia modelu usługi
zauważając, że w zachodnim społeczeństwie „ważnym sposobem interakcji jest model
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usługodawca – usługobiorca”, w którym „pewne osoby (…) oddają się w ręce innych osób”
(Goffman, 2011: 300, 303). Z punktu widzenia modelu usługi relacja lekarz – pacjent opiera
się na „oddawaniu przez nas własnego ciała usługodawcy medycznemu i jego racjonalnoempirycznemu postępowaniu z nim” (Goffman, 2011: 316). Goffman opisuje warunki
idealnej współpracy między dwoma stronami tego rodzaju relacji. Klient (czy też
usługobiorca) z szacunkiem i zaufaniem odnosi się do umiejętności usługodawcy wierząc, że
wykorzysta je zgodnie z zasadami etyki; wnosi także swoją wdzięczność i honorarium
(Goffman, 2011: 303). Usługodawca zaś „zapewnia ezoteryczną i empirycznie skuteczną
kompetencję oraz gotowość oddania jej do dyspozycji klienta, poufność zawodową, (…) brak
zainteresowania innymi sprawami klienta lub nawet (…) tym, dlaczego właściwie klient
potrzebuje jego usługi, i wreszcie, pozbawioną uniżoności uprzejmość” (Goffman,
2011: 303). Socjolog wymienia trudności, jakie pojawiają się w relacji lekarz – pacjent
ujmowanej w model usługi:
 konflikt pomiędzy pragnieniami pacjenta a tym, co „usługodawca i jego dziedzina
wiedzy wskazują jako leżące w interesie klienta” (Goffman, 2011: 321),
 przekonania obu stron relacji o tym, że „pacjenci (…) mogą prosić swojego lekarza
o rady w sprawach niemedycznych, zaś lekarze niekiedy uznają, że ich szczególne
kompetencje pozwalają zaakceptować tę niejasność dotyczącą ich roli” (Goffman,
2011: 322),
 fakt, iż celem funkcjonowania pewnych podmiotów medycznych jest „przynieść zyski
swoim właścicielom” (Goffman, 2011: 322).
W swojej koncepcji Goffman uwzględnia przemiany, które zaszły w nowoczesnym
społeczeństwie. Jednocześnie nowy, oparty na usługach rodzaj interakcji między jednostkami
nie znosi odwiecznych problemów towarzyszących relacji lekarz – pacjent.
1.2.4.5. Model Rolanda Pierloota
Belgijski badacz Roland A. Pierloot zaproponował inne spojrzenie na relację lekarz – pacjent,
którą definiuje jako „spotkanie dwóch osób, z których jedna przedstawia potrzebę, zwaną
«chorobą», drugiej, uważanej za kompetentną i chętną do udzielenia pomocy” (Pierloot,
1983: 213). Wykorzystując psychologiczne koncepcje na temat człowieka w artykule
Different Models in the Approach to the Doctor – Patient Relationship, opisuje on relację
lekarz – pacjent jako interakcję, a więc proces, w którym jednostki wzajemnie na siebie
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oddziałują za pomocą komunikacji, przekształcając swoje zachowania. Pierloot wyróżnia
cztery rodzaje modeli, według których relacja lekarz – pacjent może przebiegać (Pierloot,
1983).
Pierwszym z nich jest model komunikacji (the communication model). Opiera się on na
przeświadczeniu, że relacja lekarz – pacjent jest interakcją, w której strony wzajemnie
wpływają na swoje zachowanie, przekazując sobie określone informacje. Proces komunikacji
odbywa się na dwóch płaszczyznach – werbalnej i niewerbalnej. Ważna jest osobista
motywacja zarówno lekarza, jak i pacjenta. Lekarz może kierować się procedurami
medycznymi, komunikując się z pacjentem w oparciu o sztywny schemat pytań z wywiadu
lekarskiego, by uzyskać z góry określony zakres wiadomości związanych ze zdrowiem. Może
także próbować zrozumieć jednostkową sytuację danego pacjenta poprzez wzięcie pod uwagę
jego stanu emocjonalnego i społecznych uwarunkowań decydujących o jego stanie.
Od motywacji pacjenta zależy, czy będzie chciał współpracować z lekarzem, czy też
zareaguje wycofaniem lub niechęcią. W modelu komunikacyjnym każda interakcja lekarz –
pacjent ma swój nieprzewidywalny, a zarazem niepowtarzalny charakter (Tobiasz-Adamczyk,
2002: 60–64).
Drugi model – społeczno-kulturowy (the socio-cultural model) – wiąże się z określonymi
pozycjami i funkcjami w społeczeństwie, które zajmują lekarz i pacjent. Są one regulowane
poprzez istniejące normy kulturowe. Rola zawodowa lekarza wiąże się z autorytetem, władzą
i oczekiwaniem poświęcenia się dla dobra pacjenta. Druga strona relacji – pacjent – jest
zależna od lekarza, wyłączona z typowego dla siebie rytmu życia, posiada także pewne
przywileje związane z chorobą. Istotną funkcję w interakcji pełnią cechy społecznodemograficzne obu stron relacji, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, sytuacja
rodzinna, pozycja ekonomiczna. Nieobojętne dla relacji lekarz – pacjent są również społeczne
postawy wobec danej jednostki chorobowej (Dobska, 2009: 126).
Trzeci model – medycznego przenoszenia (the model of medical transference) – opiera się na
koncepcji psychoanalitycznej Zygmunta Feuda. Freud opisał mechanizmy przeniesienia
i przeciwprzeniesienia, które polegają na przejawianiu wobec aktualnego partnera interakcji
emocji, postaw, zachowań kierowanych w dzieciństwie wobec ważnych dorosłych, przede
wszystkim rodziców (Freud, 2007). Podobne zjawisko, według Pierloota, może zachodzić
w relacji lekarz – pacjent (Zembala, 2015: 45–46).
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Czwarty model – przyjacielski (the model of human encounter) – zakłada wyjście
z tradycyjnych ról lekarza i pacjenta oraz wejście na poziom zwyczajnych interakcji
międzyludzkich. Profesjonalizm medyczny, dystans, uniwersalizm i obiektywizm ustępują
miejsca na rzecz czynnika humanistycznego, opartego na chęci zrozumienia pacjenta
i okazaniu empatii. Lekarz komunikuje swoje potrzeby, emocje, dzieli się doświadczeniami.
Pacjent poszukuje w relacji z lekarzem nie tylko pomocy medycznej, ale również wsparcia
psychicznego i bliskości. Interakcja ma charakter partnerski, a nie hierarchiczny (TobiaszAdamczyk, 2002: 60–64).
1.2.4.6. Model kontraktowy Timothy’ego Quilla
Timothy E. Quill, amerykański lekarz specjalizujący się w opiece paliatywnej, w swojej
koncepcji relacji lekarz – pacjent element partnerstwa traktował jako priorytet. W artykule
Partnership in Patient Care: A Contractual Approach opisał tak zwany model kontraktowy.
Zdaniem Quilla relacja lekarz – pacjent powinna opierać się na kontrakcie wspólnie
ustalonym między stronami. Kontrakt „zakłada, że cel i środki do osiągnięcia tego celu są
uzgodnione z wyprzedzeniem, a uczestnicy relacji mogą coś zyskać na wspólnej pracy”
(Quill, 1983: 229). Relacja ta „wymaga kompromisu od obu stron, ale zapewnia także
wyraźne wytyczne dotyczące tego, czego możemy od siebie oczekiwać” (Quill, 1983: 228).
Stosunek zależności między lekarzem a pacjentem nie jest jednorazowo ustalonym
porozumieniem, ale „dynamiczną, wielowymiarową umową, która ewoluuje w czasie” (Quill,
1983: 232). Zaproponowany przez Quilla model opiera się na czterech założeniach
dotyczących zarówno relacji lekarz – pacjent, jak i kontraktu uzgadnianego między nimi:
 „oboje, zarówno lekarz, jak i pacjent, mają swoje wyjątkowe obowiązki,
 relacja między lekarzem a pacjentem jest konsensualna, a nie obowiązkowa,
 zarówno lekarz, jak i pacjent muszą być skłonni do negocjacji,
 oboje, lekarz i pacjent, muszą zyskiwać coś dla siebie samych w związku ze
wspólnym spotkaniem” (Quill, 1983: 229).
Quill stawiał szczególny nacisk na wspólną odpowiedzialność tak samo lekarza, jak i samego
pacjenta, za opiekę i stan tego drugiego. Dostrzegał możliwość pojawienia się rozbieżności
w relacji, stąd uważał proces negocjacji za kluczową strategię rozwiązywania różnic między
lekarzem a pacjentem. Aby był on możliwy, konieczna jest obecność partnerstwa
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i współpracy w relacji, ponieważ negocjacje są „procesem pomiędzy dwiema osobami
o względnie równej sile, które chcą być pod wpływem siebie” (Quill, 1983: 229). Twórca
modelu kontraktowego zaznaczał, że nie zawsze jest on możliwy do osiągnięcia, ponieważ
„potrzeby i oczekiwania obu stron są zbyt odległe” (Quill, 1983: 233). W takiej sytuacji
„relacja między lekarzem a pacjentem powinna zostać zakończona” (Quill, 1983: 232).
1.2.4.7. Model Roberta Veatha
Inne spojrzenie na relację lekarz – pacjent zaproponował Robert Veath, przedstawiciel etyki
medycznej zajmujący się współczesnymi wyzwaniami w tej dziedzinie (Biesaga, 2014).
Według koncepcji Veatha można wyróżnić cztery modele relacji: kapłański, kontraktowy,
koleżeński oraz inżynieryjny (Veath, 1991). Pierwszy z nich charakteryzuje się istnieniem
asymetrii w relacji i zdecydowanie nadrzędną rolą lekarza. Drugi opiera się na zawarciu
umowy o charakterze kontraktu między stronami relacji, który ma bardziej wymiar moralnego
przymierza niż kontraktu opierającego się na przepisach prawa (Veath, 2010: 305–332).
Podstawą dla trzeciego modelu jest partnerski, pozazawodowy wymiar relacji lekarz –
pacjent, opierający się na emocjach, subiektywizmie, sympatii i antypatii. Czwarty model,
inżynieryjny, wiąże się ze zmianami technologicznymi, jakie zaszły w dziedzinie medycy
na przestrzeni ostatnich dekad. Jego główną cechą jest oparcie relacji lekarz – pacjent na
wykorzystujących najnowsze osiągnięcia medyczne interwencjach, wymagających wąskich
specjalizacji z zakresu medycyny. Pociągają one za sobą „fragmentaryzację procesu leczenia.
Poszczególne narządy człowieka stają się obiektami odrębnych interwencji medycznych”
(Ostrowska, 2009: 253). Relacja lekarz – pacjent w modelu inżynieryjnym odpowiada sytuacji
przyjścia klienta do hydraulika, aby ten naprawił urządzenie, które się zepsuło (Veath,
1992: 11–12).
W refleksji społecznej zostały podjęte także inne próby teoretycznego ujęcia relacji lekarz –
pacjent (Czerska, 2016: 39). Prawdopodobnie badacze nigdy nie ustaną w tworzeniu modeli
charakteryzujących specyfikę omawianej relacji. Powodem jest między innymi ciągła
ewolucja stosunków i znaczeń, jakie zachodzą w kontaktach między lekarzem a pacjentem.

1.2.5. Nowa medykalizacja
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku można zaobserwować istotne zmiany, które zaszły
w idei medykalizacji. Istnieje kilka publikacji, które odegrały kluczową rolę w procesie
ewolucji idei nowej medykalizacji. Zalicza się do nich pracę Petera Conrada Medicalization
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and Social Control, dzieło Adele Clarke Biomedicalization: Technoscientific Transformations
of Health, Illness and U.S. Biomedicine oraz Nicolasa Rose’a The Politics of Life Itself:
Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-first Century (Clarke, 2003; Conrad,
1992; Rose, 2007).
Teksty te zwróciły uwagę na tak zwaną oddolną medykalizację, u której źródeł jest sama
jednostka (Szasz, 2007). Początkowo to system medyczny wraz ze swoimi przedstawicielami
zabiegał o kontrolę nad coraz to nowymi obszarami życia. Natomiast współcześnie zjawisko
to wiąże się z „coraz większym społecznym przyzwoleniem na medyczną ingerencję w życie
społeczne. To same jednostki w dużej mierze kreują zapotrzebowanie na określone usługi
i terapie medyczne, tym samym dochodzi do swego rodzaju «samomedykalizacji»”
(Nowakowska, 2013: 238). To oczekiwania jednostki wobec medycyny dotyczące
„rozwiązania odwiecznych dylematów: cierpienia, bólu, przemijania, a nawet śmierci, a także
innych problemów, niekoniecznie bezpośrednio odnoszących się do zdrowia i choroby”
warunkują medykalizację (Nowakowski, 2015: 239). To nie lekarze, a pacjenci są obarczani
odpowiedzialnością, gdyż „stali się konsumentami poddawanymi propagandzie mającej na
celu maksymalizację wielkości rynku dóbr usług medycznych” (Nowakowski, 2010: 135).
Jest to swego rodzaju przewrót kopernikański, jaki zaszedł w poruszanej problematyce.
Badacze zjawiska zaznaczają, że „czynniki rynkowe, kapitał i potencjał finansowy zdają się
mieć nie mniejszy udział w dokonującej się medykalizacji niż profesje medyczne”
(Ostrowska, 2017: 50). Wymieniane są wpływy transnarodowych korporacji biomedycznych,
lobby

przemysłu

farmaceutycznego

i

związana

z

nimi

logika

„kapitalizmu

zdezorganizowanego” (Nowakowski, 2015: 53; Nowakowski, Piątkowski, 2017). Przejawami
ich oddziaływania są zabiegi „mające na celu przedstawienie ludzkich problemów w taki
sposób, by wyolbrzymić ich zasięg oraz wpływ na zdrowie i jakość życia, a także skłonić
lekarzy i konsumentów do zastosowania oferowanych farmakoterapii” (Nowakowski, 2015:
12).
Badacze, opisując proces medykalizacji, który jest zależny od społecznych uwarunkowań,
odnoszą się do kondycji współczesnych społeczeństw świata zachodniego, wykorzystując
koncepcję ponowoczesności (Nowakowska, 2013: 243; Taranowicz, 2017: 98). Tendencja ta
dotyczy także polskiego społeczeństwa. Z powodu zmian, które w nim zaszły na przestrzeni
kilkudziesięciu ostatnich lat, można określić je mianem społeczeństwa ponowoczesnego.
Jednymi z kluczowych aspektów ponowoczesności są przemiany związane z tożsamością
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jednostki oraz podejściem do ryzyka. Tożsamość jest rozumiana jako zadanie, „stała się
czymś, co jednostka dopiero ma zbudować” (Bauman, 1999: 353). Tym, co współcześnie
nadaje strukturę tożsamości, jest „refleksyjne planowanie życia” (Giddens, 2001: 9). Stąd
jednostka chętnie odwołuje się do różnego rodzaju systemów eksperckich – „systemów
wszelkiej wiedzy specjalistycznej” (Giddens, 2001: 317). W tych „niepewnych biografiach”
ważną umiejętnością jest rozróżnianie niebezpieczeństw, na które nie ma się wpływu, od
ryzyka, nad którym można mieć kontrolę (Beck, 2002: 348). Stąd ryzyko we współczesnych
czasach posiada nowy sens: „zakłada ono decyzje ludzkie i indywidualnych aktorów, (…)
oznacza kolonizację przyszłości, kontrolę tego, co się nie daje skontrolować” (Beck,
2002: 346).
W ponowoczesności proces tak zwanej makdonaldyzacji różnorodnych obszarów życia
oznacza rozciąganie zasad obowiązujących w barach szybkiej obsługi na kolejne aspekty
rzeczywistości. Makdonaldyzacja opiera się na czterech filarach, którymi są „sprawność,
wymierność, przewidywalność i możliwość sterowania” (Ritzer, 2003: 30). Kluczowe stało
się także kryterium czasu, które można sprowadzić do zasady „im szybciej, tym lepiej” oraz
brak przyzwolenia na wszelkie niedoskonałości czy dyskomfort (Ritzer, 2003). Zjawisko to
można odnieść do medycyny zdominowanej przez struktury i instytucje, których „działania
charakteryzuje efektywność, przewidywalność, kalkulacyjność i dążenie do manipulowania
pacjentami” (Kościelak, 2002: 164). Wiąże się to zarówno z jej urynkowieniem, jak
i biurokratyzacją. Proces makdonaldyzacji widoczny jest w obszarze relacji lekarz – pacjent;
staje się ona coraz mniej zindywidualizowana, a coraz bardziej ujednolicona ze względu na
obowiązujące zasady i przepisy, które „każą (…) traktować wszystkich chorych w zasadzie
jednakowo” (Ritzer, 2003: 244). Obie strony interakcji coraz częściej też „mają (…) do
czynienia z (…) bezdusznymi środkami technicznymi” (Ritzer, 2003: 245). Zarówno lekarz,
jak i pacjent doświadczają dehumanizujących następstw medykalizacji. Kontrolę nad pracą
lekarza przejmują „zracjonalizowane struktury i instytucje” (Ritzer, 2003: 243), zaś obecne
w medycynie skuteczność i wymierność sprawiają, że pacjent czuje się jak „produkt
medycznej linii montażowej” lub „bardziej jak liczba niż jak człowiek” (Ritzer, 2003: 244).
Konsekwencją wymienionych przemian wiążących się z ponowoczesnością jest między
innymi nowe znaczenie nadane zdrowiu. Stało się ono „nakazem społecznym”, a dbanie
i zajmowanie się nim to „imperatyw moralny” (Baudrillard, 2006: 229; Scott, 2006: 144).
Powstaje nowy wymiar obyczajowości, w którym „umiejętność odróżniania dobra od zła
coraz częściej utożsamiana jest ze sztuką zachowania zdrowia” (Szewczyk, 2001: 7). Zdrowie
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jest postrzegane także jako szczególny rodzaj zasobu, kapitału jednostki, który „determinuje
możliwości i cele życiowe” (Domaradzki, 2013: 388). Zdrowie staje się „manifestacją pozycji
i statusu społecznego”, a nawet obiektem kultu; koncentrowanie się na nim to współczesna
droga do pełni szczęścia, dobrostanu (Bielecki, 2017: 113). Zjawisko to określone przez
Roberta Crawforda jako healthism obrazuje obietnicę składaną współczesnemu człowiekowi
za cenę różnorodnych praktyk (Crawford, 1980; 2006). Poprzez odchudzanie się, określoną
aktywność fizyczną, przyjmowanie suplementów diety, wdrażanie w życie eksperckich porad,
jednostka odnajdzie „mitycznego «Świętego Graala», za jakiego uważa się absolutne
zdrowie” (Nowakowski, 2013a: 257). Znaczenie, które zyskała witalność, sprzyja
medykalizacji, ponieważ dochodzi do „terapeutyzacji zdrowia, w wyniku czego coraz częściej
dawne problemy osobiste, poczucie dyskomfortu, złego nastroju, utraty sensu życia,
obejmowane są kuratelą «kultury terapeutycznej», a zaniepokojeni nowo uświadomionymi
symptomami wyznawcy healthismu stają się (…) konsumentami ofert handlowych mających
wyeliminować lub ograniczyć trapiące ich pseudochoroby” (Nowakowski, 2017: 11).
Związek pomiędzy ponowoczesnym społeczeństwem a procesem medykalizacji przejawia się
także w takich aspektach egzystencji jednostki jak jej codzienność. Kwestie związane ze
zdrowiem i medycyną są „wszechobecnym elementem codziennego życia, ale także w coraz
większym stopniu wyznaczają percepcję rzeczywistości i ważne wybory życiowe” (Kłos i in.,
2014: 382). Medykalizacja codzienności wiąże się między innymi z „organizacją przestrzeni,
zarówno formalnej, publicznej, jak i prywatnej” (Wieczorkowska, 2017a: 78). Architektura,
projektując ogólnodostępną przestrzeń społeczną, coraz częściej czerpie z wiedzy medycznej
na temat potrzeb osób chorych i zdrowych. Jednym z kryteriów oceny jej współczesnych
dokonań jest uwzględnienie dbałości o zdrowie ludzi, np. zapobieganie zanieczyszczeniom,
stwarzanie miejsc wypoczynku i aktywności fizycznej, ułatwianie funkcjonowania osobom
chorym i żyjącym z niepełnosprawnościami. Do nomenklatury opisującej zabudowę miejską
stosuje się słownictwo związane z ludzkim organizmem; ulice są arteriami miasta, kluczowe
miejsce to serce miasta, zaś tereny zielone to płuca miasta (Borasi, Zardini, 2012). Także
przestrzeń prywatna jednostki podlega medykalizacji poprzez wydzielone miejsce, w którym
przechowuje się leki, urządzenia do samodzielnego mierzenia parametrów życiowych,
np. ciśnieniomierz czy sprzęt służący utrzymaniu ciała w dobrej kondycji (rower stacjonarny,
drążek do podciągania się, domowa bieżnia). Obecność przedmiotów związanych ze
zdrowiem dotyczy przestrzeni prywatnej zarówno osób zdrowych, jak żyjących z chorobami
czy niepełnosprawnościami (Wieczorkowska, 2017a). Sfera myślenia na temat codziennych
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doświadczeń staje się coraz bardziej zbieżna ze sposobem interpretowania zjawisk
w medycynie. Trudności ze snem, jedzeniem, nastrojem są interpretowane przez jednostkę
w kategoriach medycznych: bezsenność, otyłość, depresja (Goodman, 1997). Potoczna
świadomość zawiera w sobie „schematy myślenia, co robić i dlaczego to robić, w odniesieniu
do zdrowia”, opierając się na wiedzy medycznej (Taranowicz, 2017: 98). Można więc mówić
o internalizacji przez ponowoczesnego człowieka medycznej perspektywy postrzegania
rzeczywistości.
Ważnym elementem zarówno w procesie medykalizacji, jak i ponowoczesności jest rozwój
technologii, jaki dokonuje się od drugiej połowy XX wieku. Zdaniem Francisa Fukuyamy
„nauka i technika, które dały początek współczesnemu światu, są same zagrożeniem dla
naszej cywilizacji” (Fukuyama, 2008: 10). Postęp technologiczny znacznie wpłynął na
oblicze medycyny, która stając się coraz bardziej skuteczna, jest także coraz bardziej
odhumanizowana. Szybkie rozwiązania są cenione wyżej od kreatywnych i efektywnych, lecz
jednocześnie bardziej czasochłonnych metod (Postman, 2004). Mają one za zadanie przynieść
natychmiastową ulgę, rozwiązanie problemu, pełną sprawność, zniesienie zupełnie
nietolerowanego już bólu czy braku komfortu (Nowakowska, 2013; Ritzer, 2003).
Technologia wraz z medycyną stworzyły nowy wymiar radzenia sobie z ryzykiem oraz
planowania tożsamości i życia przez jednostkę. Osiągnięcia genetyki sprawiły, że człowiek
„jest nie tylko pacjentem, ale także «prepacjentem»” (Nijakowski, 2009: 114). Uzyskał
możliwość przewidywania i określania podatności zachorowania na daną jednostkę kliniczną.
Dostęp do tego rodzaju wiedzy może kształtować zachowania podejmowane przez jednostkę
w ponowoczesności.
Istotnym

aspektem

związku

pomiędzy ponowoczesnością

a

medycyną

jest

rola

i oddziaływanie mediów oraz Internetu. Stanowią one dwa kluczowe źródła systemów
eksperckich, z których jednostka może korzystać, zarządzając ryzykiem oraz projektując
siebie i swoje życie. Temat zdrowia stał się nieodzownym elementem współczesnych
przekazów medialnych: „każdego dnia donoszą o nowych odkryciach medycznych, udanych
skomplikowanych i nowatorskich operacjach, zaleceniach dotyczących zdrowego stylu życia,
ale także o błędach lekarskich i wszczynanych z tego powodu postępowaniach sądowych czy
trudnej sytuacji pacjentów w publicznej służbie zdrowia” (Kłos i in., 2014: 382).
W konsekwencji „dyskurs medyczny stał się fundamentalnym elementem kultury masowej”
(Nowakowski, 2013a: 257).
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Internet należy również traktować jako nowe „medium rozszerzające granicę oddziaływania
medycyny” (Piłat, 2017: 139). Zdrowie i medycyna stały się ważnymi i popularnymi w sieci
treściami: „powstaje wiele stron internetowych, zarówno rządowych, jak i zakładanych przez
firmy farmaceutyczne, organizacje pacjentów czy grupy wsparcia (np. fora, na których
dyskutują osoby cierpiące na taką samą chorobę), które oferują wiedzę na temat zdrowia
i choroby” (Nowakowski, 2013a: 257). Cyberprzestrzeń daje także natychmiastową
odpowiedź na wszelkie wątpliwości związane ze zdrowiem: „[lekarz] już nie jest głównym
źródłem informacji. W sieci zatroskani o swoje zdrowie znajdą strony internetowe
poświęcone chorobom, zdrowemu stylowi życia i lekom, portale społecznościowe, fora
dyskusyjne, a nawet zdalną diagnostykę” (Nijakowski, 2009: 115). Coraz częstsze korzystanie
z Internetu przez pacjentów ma swoje konsekwencje dla relacji lekarz – pacjent oraz postaw
wobec samej medycyny: „na skutek szerszego dostępu laików do informacji medycznych (…)
zwiększa się poziom wymagań i podejrzliwości, (…) dążenie do pogłębiania samokontroli
nad

zdrowiem,

a

także

korzystanie

z

powszechnie

dostępnych

alternatywnych

i komplementarnych metod leczenia” (Nowakowski, Piątkowski, 2017: 11). Internet bywa
także źródłem błędnych informacji, których następstwem jest choćby „nieuzasadniony lęk
związany z możliwością zachorowania na poważne schorzenie” (Wieczorkowska, 2012: 45).
Z pewnością dla rozumienia procesu medykalizacji w XXI wieku kluczowe stało się
uwzględnienie nowego aktora, jakimi są mass media oraz Internet, które „odgrywają ważną
rolę w kształtowaniu opinii na temat zdrowia i choroby” (Gałuszka, 2017: 53). Konieczne
staje się badanie takich obszarów rzeczywistości społecznej jak „rynek porad zdrowotnych
w popularnej prasie, wielość książkowych poradników dotyczących zdrowego stylu życia”
(Nijakowski, 2009: 41).
Badacze społeczni zwracają uwagę na to, że „medycyna współczesna, dzięki technologiom
życia i ciała, wpisuje się w postmodernistyczną wizję człowieka jako projektu w pełni
wykorzystującego wolność kreowania własnej tożsamości” (Gałuszka, 2015: 33). Zakłada się,
że postęp medykalizacji będzie się dokonywał dopóty, „dopóki istnieją i funkcjonują
nowoczesne społeczeństwa” (Słońska, 2017: 62).

Związek między medykalizacją

a ponowoczesnością cechuje też pewien paradoks: „w społeczeństwie ponowoczesnym, gdzie
podstawowymi wartościami są indywidualność, różnorodność i wolność jednostkowa, ludzie
tak łatwo poddają się mechanizmowi kontroli społecznej medycyny” (Majchrowska:
2010: 243).
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1.2.6. Refleksje końcowe
Ekspansyjny charakter działań medycznych można postrzegać przez jego negatywne skutki;
medykalizacja powoduje dehumanizację, urynkowienie medycyny oraz „pogłębianie
asymetrii w relacji lekarz – pacjent” (Nowakowski, 2013a: 244). Odmienna perspektywa
zakłada zaś, że „medykalizacja ma różne oblicza; nie można jej traktować jedynie jako
odgórnej formy nacisku, biomedycznej i politycznej kontroli nad pasywnymi jednostkami czy
grupami” (Penkala-Gawęcka, 2017: 193). Zdaniem Sokołowskiej „koncepcje medykalizacji
są (…) efektowne i przekonujące w swej warstwie krytycznej, natomiast bardzo skromne
w warstwie kreatywnej” (Sokołowska, 1986: 226). Według niej założenie o zależności
społeczeństwa od lekarzy nie jest trafne: „z licznych badań wynika, że wiele ludzi w ogóle nie
idzie do lekarza ze swoimi objawami, a jeśli idą, to (…) nie zwierzając się z innych,
codziennych kłopotów. Jest to raczej zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę brak czasu lekarza
i jego niewielkie możliwości pomocy w rozwiązaniu tych spraw” (Sokołowska, 1986: 206).
Inni badacze wskazują, że ekspansja medycyny nie jest przyczyną, ale skutkiem,
„odpowiedzią na rozmaite presje i wyzwania społeczne. (…) Na pewnych etapach rozwoju
historycznego instytucje medycyny były jedyną siłą społeczną zdolną do podjęcia wyzwań z
chorobami i śmiercią; (…) lekarze pogłębiając i modernizując swoją wiedzę stali się
jedynymi ekspertami, którzy mogli tym oczekiwaniom wyjść naprzeciw” (Ostrowska, 2017:
45–46). Ten rodzaj zależności między medycyną a naciskami społecznymi jest aktualny
również dzisiaj. „Klient (nie pacjent) oczekuje od medycyny i przemysłu farmaceutycznego
tabletek na zdrowie, wspomagających jego witalność, inteligencję i urodę” (Gałuszka, 2015:
51). Stąd też coraz częściej mamy do czynienia nie z medycyną ratującą życie i zdrowie,
medycyną naprawczą, ale medycyną spełniającą pragnienia, medycyną luksusową
(Morciniec, 2010; Muszala, 2006).
Kolejnym przykładem różnicy zdań między badaczami zajmującymi się medykalizacją jest
interpretowanie konsekwencji medykalizacji w kontekście odpowiedzialności jednostki za
własne zdrowie. Część dostrzega nadmierne obarczanie winą, wskazując, że „rosnąca grupa
ludzi otrzymuje zobowiązanie do «wzięcia się za siebie». Jedni muszą schudnąć czy
zoperować nos, drudzy stać się bardziej asertywni, inni z kolei muszą zacząć brak leki, gdyż
są zbyt żywiołowi, lub odwrotnie – zbyt ospali czy smutni” (Nowakowski, 2013b: 260). Ta
koncentracja na odpowiedzialności pojedynczej osoby za swój stan zdrowia prowadzi do
„pomijania wpływu otoczenia, (…) wpływu struktury i nierówności społecznych”, a także
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„rezygnacji z działań ukierunkowanych na zmiany strukturalne i środowiskowe” (Kłos i in.,
2014: 385).
Pojawia się również przeciwny argument, że medykalizacja prowadzi do zdjęcia z jednostki
odpowiedzialności

za

własne

zdrowie,

co

powoduje

ograniczenie

aktywności

i samodzielności oraz osobistych kompetencji jednostek w radzeniu sobie z sytuacjami
trudnymi (Bielecki, 2017: 41). W związku z rozwojem wiedzy i technologii medycyna
przejmuje całkowitą odpowiedzialność za zdrowie człowieka, co wiąże się z „poszukiwaniem
przyczyn chorób czy dysfunkcji na poziomie biogenetycznym, a zatem niejako poza wolą
i świadomością jednostek. (…) W takiej sytuacji medycyna de facto przejmuje całą
odpowiedzialność w zakresie diagnozy i leczenia” (Nowakowska, 2013: 240).
Problematyka dotycząca medykalizacji jest polem dyskusji między różnymi orientacjami
teoretycznymi i perspektywami badawczymi, co dla myśli społecznej jest dość typowym
zjawiskiem (Ziółkowski, 2006). Jest ona wciąż ewoluującym w czasie procesem,
obejmującym zmieniające się, różnorodne aspekty życia społecznego, dlatego pojawia się
postulat, by „mówić raczej o procesach medykalizacji, podkreślając ich różnorodny przebieg,
natężenie i stopnie, aniżeli o jednorodnym procesie medykalizacji” (Wieczorkowska, 2017a:
37). Ten właśnie skomplikowany, wielowymiarowy i nieustannie zmieniający się aspekt
rzeczywistości społecznej stanowi rodzaj tła dla relacji lekarz – pacjent. By poddawać
analizie jakiekolwiek zjawiska obecne w tej relacji, takie jak cielesność, seksualność, wstyd
czy wstręt, ważne jest uwzględnienie charakterystyki i oddziaływania procesów
medykalizacji.

42

Rozdział II. Społeczne koncepcje cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu
2.1. Cielesność, seksualność, wstyd i wstręt jako zjawiska społeczne
w koncepcji Norberta Eliasa
Cielesność, seksualność, wstyd i wstręt, pomimo potocznego skojarzenia ich z tym, co
naturalne i biologiczne, są także przykładami zjawisk społecznych, które na licznych
płaszczyznach wzajemnie na siebie oddziałują. Potwierdzenie tych założeń można znaleźć
w pracy Norberta Eliasa O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Elias,
badając przemiany dotyczące takich aspektów życia jak zachowanie się przy stole,
zachowania związane ze snem i w obrębie sypialni, spełnianie potrzeb fizjologicznych,
wycieranie nosa, spluwanie, stosunki seksualne oraz regulowanie agresji, pokazał, że
„człowiek jest istotą niezwykle plastyczną i zmienną” (Elias, 2011: 538). Analizując
„zachowania uznawane za typowe dla cywilizowanych przedstawicieli społeczeństw
Zachodu” (Elias, 2011: 67) dowiódł, że sfera behawioralna, psychiczna, cielesna, seksualna
i emocjonalna człowieka są kształtowane przez przemiany społeczne takie jak „podział pracy,
(…) powstawanie monopoli przemocy, (…) zależności wzajemne” (Elias, 2011: 512). Opisał
również interakcje, jakie zachodzą między cielesnością i seksualnością a emocjami,
w szczególności wstydem i wstrętem, ukazując ich ważną rolę: „sterujący naszym
zachowaniem aparat i w ogóle struktura naszych funkcji psychicznych, ma charakter
wielowarstwowy – impulsy emocjonalne mają w ich kształtowaniu i reprodukcji udział nie
mniejszy niż racjonalne funkcje” (Elias, 2011: 583).
Niemiecki filozof i socjolog wszystkie te przemiany oraz interakcje określił mianem procesu
cywilizacji, rozróżniając jego trzy elementy. Pierwszym z nich jest kontrola emocji oraz
regulacja popędów: „przesuwa się w ciągu długiego okresu próg uczucia przykrości
i zakłopotania. Zmieniają się w określonym kierunku, lecz nie bez rozlicznych odchyleń
i oscylacji, postawy emocjonalne, odczucia, wrażliwości i zachowanie ludzi” (Elias, 2011,
156). Drugi element to racjonalizacja, polegająca na tym, że: „zachowanie (…) uznane zostaje
za racjonalne z punktu widzenia higieny, tłumaczy się je głębszym zrozumieniem związków
przyczynowych i dąży do utrwalenia go lub dalszego rozwijania w tym samym kierunku”
(Elias, 2011, 156). W kontekście racjonalizacji Elias stawia także tezę dotyczącą rozwoju
nauk medycznych: „to nie odkrycia medycyny są «motorem ucywilizowania się zwyczajów»,
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lecz przeciwnie – irracjonalne ich cywilizowanie napędza rozwój medycyny” (Elias, 2011:
157). Trzecim etapem procesu cywilizowania jest internalizacja, a więc traktowanie
zewnętrznych norm społecznych jako istotnych doświadczeń jednostki wynikających z jej
odczuć, myśli, potrzeb. Na poziomie emocji strach przed zakazami i nakazami jest
zastępowany przez wstyd i wstręt. I tak: „nakaz społeczny, (…) że nie wolno obnażać się lub
załatwiać potrzeb naturalnych w niczyjej obecności. (…) Wydaje się on dorosłemu jego
nakazem wewnętrznym i przybiera postać mniej lub bardziej totalnego i działającego
automatycznie przymusu wewnętrznego” (Elias, 2011: 206).
Koncepcja procesu cywilizacji Eliasa stanowi jeden z pionierskich przykładów idei
ujmujących zagadnienia ciała, seksualności, wstydu i wstrętu jako zjawiska społeczne. Co
więcej, niemiecki filozof i socjolog ukazał, jak na wielu płaszczyznach problemy te
wzajemnie się przenikają i kształtują. Swoją myślą Elias zachęca, by elementy rzeczywistości
społecznej badać i opisywać nie w sposób rozłączny, ale biorąc pod uwagę zachodzące
między nimi interakcje.

2.2. Ciało i seksualność w ujęciu nauk społecznych
Problematyka ciała jest silnie związana z kwestią seksualności. Podobnie trudno jest mówić
o życiu seksualnym bez uwzględnienia aspektu cielesności. Zagadnienia te właściwie nie
istnieją poza wzajemną interakcją. Ich obecność w naukach społecznych ma także wiele
punktów wspólnych.

2.2.1. Rozwój refleksji o ciele i seksualności w naukach społecznych
Analiza dotychczasowej refleksji poświęconej ciału w obszarze humanistyki ukazuje ścieranie
się dualistycznych poglądów na jego temat. Dominują dwie podstawowe płaszczyzny swego
rodzaju sporu o ciało: dusza versus cielesność oraz biologia versus społeczeństwo/kultura.
Pierwsza z dychotomii charakteryzuje się wielowiekową historią: „od zarania dziejów
problematyka ciała oscylowała wokół ustalenia relacji między członami pierwotnej opozycji,
duszą i ciałem” (Litwińczuk, 2012: 9). Wpływ myśli Platona, mówiącej o nadrzędnej roli
duszy, która jest zmuszona, by „oglądać byty przez ciało niby przez kraty więzienia” jest
wyraźny aż do chwili obecnej (Platon, 1993: 256–257). Podział ten, a także hierarchiczną
relację duchowości i cielesności wzmocniły poglądy Descartes’a. Założenie „cogito ergo
sum” sprawiło, że „ciało odtąd będzie miało mniejsze znaczenie niż duch” (Descartes, 2002;
Kondratowicz, 2012: 107). Natomiast analogia mówiąca o tym, że posiadać ciało to tak, jak
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„mieć całą tę maszynerię członków, jaką spostrzega się u trupa”, stworzyła podwaliny
mechanistycznego podejścia do cielesności człowieka (Descartes, 1958: 23). Postrzeganie
ciała jako obiektu, przedmiotu, zwane paradygmatem kartezjańskim „zdominowało rozwój
naukowej medycyny” (Błatej, 2005: 8).
Próbę odejścia od radykalnego dualizmu podjął w swej twórczości Benedykt de Spinoza,
który wskazywał na współistnienie duszy i ciała, twierdząc, że „substancja myśląca
i substancja rozciągła są jedną i tą samą rzeczą, lecz w dwojaki sposób wyrażaną” (Spinoza,
1954: 72). Jednak poglądy odmienne wobec stanowiska Platona i Descartes’a, prezentowane
przez takich myślicieli jak Spinoza, Gabriel Marcel czy Jean-Paul Sartre, nie miały tak
znaczącej siły oddziaływania (Kurczewski, 2006; Litwińczuk, 2012). Próby nadania nowego
znaczenia stosunkowi zależności między duchowością a cielesnością dokonał Foucault.
Określeniem duszy jako „więzienia ciała” odwrócił dotychczas obowiązujący porządek
(Foucault, 1993: 37).
Drugi spór o ciało, biologia versus społeczeństwo/kultura, pojawił się w XX wieku, gdy
cielesność stała się przedmiotem zainteresowań już nie tylko medycyny. Przedstawiciele nauk
społecznych zwrócili uwagę na pozabiologiczne aspekty ludzkiego ciała, traktując je jako
„wielowymiarowe medium konstytuowania społeczeństwa” (Shiling, 2010: 13). Niemniej
dominujące przez wieki przekonanie o przynależności ciała przede wszystkim do świata
przyrody jest wciąż obecne. Pierwszeństwo biologicznego wymiaru cielesności przed
społecznym
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przedstawiciele zaznaczają, że to „narządy zmysłów i powłoka wspólna odbierają wrażenia
i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim
uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy” (Bochenek, Reicher,
1990: 179). Jednak w zakresie sporu o ciało widoczna jest także tendencja do uznawania obu
aspektów cielesności: „ciało ludzkie można traktować jako punkt przecięcia natury i kultury.
W zasadzie żadne z ciał nie pozbywa się swoich podstawowych, biologicznie
zdeterminowanych funkcji życiowych, ale też w zasadzie każde jest uspołeczniane
i modelowane. Każde społeczeństwo współwytwarza swoje własne ciała” (Majka-Rostek,
Banaszak, Florkowski, Czajkowski, 2016: 16–17).
Dualistyczne poglądy na temat ciała, utrzymujące je w roli podrzędnej wobec duszy oraz
akcentujące wyłącznie biologiczny wymiar, przyczyniły się do długiego okresu nieobecności
tej problematyki w naukach społecznych (Dziuban 2007: 48). W kręgu zainteresowań
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socjologii były takie zagadnienia jak zbiorowe tworzenie rzeczywistości społecznej czy
problematyka ja w społeczeństwie (Turner, 1984). Refleksje na temat jednostki pomijały jej
cielesność, starając się dowiedzieć czegoś o „człowieku utkanym z przędzy myśli i uczuć,
o człowieku bezcielesnym” (Bauman, 1995: 70). W naukach społecznych „dominował
paradygmat odcieleśnionego podmiotu” (Wrong, 1990: 125). Ciało, skategoryzowane jako
„przynależne naturze, nie leżało w głównym nurcie zainteresowań socjologii przez wiele lat”,
pozostając „domeną biologów” (Buczkowski, 2005: 7; Melosik, 2010: 9). Zmiana nastąpiła
w drugiej połowie XX wieku i w konsekwencji „ciało jako wytwór kultury to temat coraz
częściej podejmowany w obszarach nauk społecznych” (Banaszak, Florkowski, 2010: 9).
Jako symboliczny początek nowej subdyscypliny – socjologii ciała, w której centrum
zainteresowań znajduje się cielesność człowieka – traktuje się publikację książki Bryana
S. Turnera The Body and Society w roku 1984 (Cregan, 2006: 1). O ugruntowaniu pozycji tej
dziedziny stanowi wydawane od 1995 roku czasopismo naukowe poświęcone wyłącznie
problematyce ciała Body & Society (Kurczewski, 2006: 32). W obszarze polskiej nauki
„z marginalizowanego, trywializowanego obszaru eksploracji teoretycznych i empirycznych
ciało/cielesność stają się jednym, jeśli nie z ważniejszych, to z pewnością popularniejszych
problemów socjologicznych” (Jakubowska, 2012: 12).
Istnieje kilka przyczyn ewolucji obecności ciała w naukach społecznych, które wiążą się
z przemianami społecznej rzeczywistości (Dziuban, 2007b; Jakubowska, 2009b; Nettleton,
Watson, 1998; Shilling, 2010; Turner, 1984). Jako jedną z kluczowych wskazuje się wejście
społeczeństw w kulturę konsumpcyjną, której specyfiką jest koncentracja na ciele: „nasza
kultura jest coraz bardziej zaabsorbowana ciałem” (Shusterman, 2007: 95). Konsekwencją
tych zmian w kontekście opisanego wcześniej dualizmu dusza – ciało są zmiany
dotychczasowej hierarchii: „w społeczeństwie konsumpcji ludzie są coraz częściej
postrzegani przez pryzmat swoich ciał. Tożsamość jest stopniowo wymywana z tego, co
tradycyjnie nazywano umysłem lub duszą i przenoszona «na powierzchnię» – zaczyna być
odgrywana przez ciało” (Melosik, 1996: 38).
Istotnym powodem zaistnienia problematyki cielesności w naukach społecznych są przemiany
demograficzne zachodzące w społeczeństwach w XX i XXI wieku związane z wydłużonym
trwaniem życia ludzkiego oraz specyfiką chorowania (Featherstone, Hepworth, 1991). Coraz
bardziej powszechnym doświadczeniem jest życie z chorobą przewlekłą (Skrzypek, 2011).
Kolejnym powodem jest coraz większy udział nowych technologii oraz medycyny w życiu

46

codziennym człowieka i związane z nim zjawisko medykalizacji, które kształtuje
postrzeganie, jak i posługiwanie się ciałem współcześnie (Featherstone, Burrows, 1995;
Rudnicki, 2013; Sokołowska, 1976; Turner, 1992; Uramowska-Żyto, 1980). Zmienia się
również stosunek medycyny do ludzkiego ciała – jej zadaniem jest już nie tylko ratowanie
życia i zdrowia, ale także „spełnianie pragnień”, dbanie o to, by ciało było sprawne, piękne
(Gałuszka, 2015: 37, 41).
Zwrócenie uwagi na problematykę ciała jest także konsekwencją wzrostu aktywności ruchów
feministycznych, które poddały refleksji cielesność kobiet i mężczyzn: „feminizm ma
szczególny stosunek do problemu ciała. Interesuje się nim znacznie dłużej niż ci, którzy
dopiero teraz dostrzegli «historyczną wagę» tego tematu” (Hyży, 2003: 16). Wyłonił się
nawet osobny nurt badawczy zwany „feminizmem korporalnym”, którego jedną z inspiratorek
jest Elizabeth Grosz (Grosz, 1994). Opisane powyżej procesy, które miały miejsce w XX
i XXI wieku, nie mogły zostać niezauważone przez nauki społeczne. W efekcie przyczyniły
się do uznania ciała człowieka jako przedmiotu analiz teoretycznych oraz badań w dziedzinie
socjologii.
Zainteresowanie problematyką ciała zaowocowało stworzeniem zupełnie nowych perspektyw
w naukach społecznych, gdyż „ciało stwarza możliwość pisania o władzy i wiedzy,
przyjemności i bólu, autoekspresji i samookaleczeniu, represji i transgresji, kwestionowaniu
i umacnianiu kanonów piękna i brzydoty, o «obcych», których cielesna inność umieszcza
poza marginesem społeczeństwa” (Rachwała, Więckowska, 2012: 7). Poruszenie tematyki
ludzkiej cielesności ukazało jej złożoność, wieloaspektowość i wieloznaczność (Banaszak,
Czajkowski, Florkowski, 2012: 7). Analizowanie ciała człowieka okazało się wyzwaniem
badawczym, ponieważ jest „czymś oczywistym, znanym, zaznajomionym i zarazem obcym,
trudnym do snucia refleksji i jej werbalizacji” (Banaszak 2012: 11). Prawdziwą próbą sił dla
przedstawicieli nauk społecznych jest badanie cielesności, które „polega w dużej mierze na
tym, żeby umieć zdjąć z niej warstwy kulturowego okrycia; jak w każdym badaniu
socjologicznym nowe spostrzeżenie wymaga zwątpienia w obraz widziany dotychczas”
(Kurczewski, 2006: 32). Ciało jako podmiot badań społecznych bywa określane za pomocą
metafory trikstera (Majka-Rostek, Banaszak, Florkowski, Czajkowski, 2016). „Wymyka się
stereotypom, prowokuje, myli tropy aktorów i badaczy, jest swoistym graczem i oszustem
zarazem” (Banaszak, 2017: 367). Społecznie badane ciało opisywane jest z uwzględnieniem
określonych dychotomii, takich jak: stałe – zmienne, dawne – współczesne, zdrowe – chore,
sprawne – niepełnosprawne, piękne – brzydkie, żywe – martwe, ubrane – nagie, publiczne –
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prywatne, normatywne – nienormatywne, kobiece – męskie, jednostkowe – zbiorowe,
naturalne – nienaturalne.
Podobnie jak zagadnienie ciała, problematyka seksualności przez długi czas umykała uwadze
nauk społecznych. Słowo seksualność pojawiło się w słownikach pod koniec XIX wieku,
jednak „nie ma dotąd powszechnie przyjętej definicji tego terminu” (Lew-Starowicz,
2010a: 25). Jednym z najczęściej przyjmowanych określeń jest to, które zaproponowała
w 2002 roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia: „ludzka seksualność stanowi naturalną
część rozwoju człowieka na każdym etapie życia i obejmuje fizyczne, psychologiczne
i społeczne czynniki” (BZgA WHO, 2012: 17).
Seksualność rzadko bywa analizowana jako samodzielny przedmiot refleksji. Istnieje
tendencja, by „łączyć ją z czymś innym, rozumieć ją i oceniać w kategoriach czegoś innego”,
jak na przykład moralnością (Primoratz, 2012: 63). Dość późno pojawiła się w obszarze
zainteresowań myśli społecznej. Ta nieobecność jest tłumaczona wielowiekowym
postrzeganiem seksualności jako „zbyt biologicznej, (…) zbyt «naturalnej» (…)
i pozostawieniem jej w rękach biologów, klinicystów oraz lekarzy – nie wspominając już
o moralistach” (Plummer, 2002b: 1). Badacze społeczni zaczęli interesować się problematyką
seksu jako samodzielnym przedmiotem analiz dopiero pod wpływem zmian, które zaszły
w społeczeństwach zachodnich. Wśród nich można wymienić ruch feministyczny oraz walkę
mniejszości seksualnych o swoje prawa, te zaś „były kluczowe dla zwrócenia uwagi na
kwestie płci i seksualności”, a także „rosnące międzynarodowe zaniepokojenie kwestiami
takimi jak populacja, zdrowie reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, a może szczególnie pandemii
HIV i AIDS” (Parker, Aggleton, 2006: 1). Trudno również ignorować fakt, że „seks staje się
coraz bardziej (…) skomercjalizowany i utowarowiony” (Stein, 2002: 245).
Dla wielu przejawy seksualności są naturalne i oczywiste, a więc niewarte tego, „by je
w ogóle wyjaśniać” (Diamond, 1998: 10). Tematy związane z seksualnością są uznawane za
te, o których „trudno jest mówić i pisać. Są one kontrowersyjne, budzą wiele wątpliwości,
zastrzeżeń i sprzeciwów, co wynika już z samej istoty zagadnienia” (Imieliński, 1973: 7).
Badacze, którzy się nimi interesują, stają się „moralnie podejrzani” (Plummer, 1975: 4).
Jednocześnie zajmują się nimi przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych (Iniewicz, Mijas,
2011: 7). Wpisując hasło seksualność w internetową wyszukiwarkę należącą do Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego otrzymujemy 1250 publikacji z różnorodnych dziedzin wiedzy:
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jak filozofii, psychologii, pedagogiki, teologii, biologii, genetyki, medycyny, historii,
medioznawstwa, językoznawstwa czy literaturoznawstwa.

2.3. Cielesność i seksualność jako konstrukty społeczne
2.3.1. Społeczne konstruowanie ciała
Źródłem przełamywania w socjologii naturalistycznego paradygmatu podkreślającego
nadrzędną rolę biologicznego wymiaru ciała jest dorobek Marcela Maussa, Norberta Eliasa,
Mary Douglas, Michela Foucaulta, Ervinga Goffmana. Proponują oni konstruktywistyczną
koncepcję ciała, która koncentruje się na społecznym aspekcie cielesności człowieka. Ciało
jest ukazywane jako „ukształtowane, ograniczone, a nawet wynalezione przez społeczeństwo”
(Shiling, 2010: 83–84).
Francuski socjolog Mauss jest jednym z pionierów problematyki ciała w naukach
społecznych. Zwraca uwagę na społeczne uwarunkowania i konstruowanie cielesności
człowieka: „ciało jest nie tylko elementem historii naturalnej, ale także społeczno-kulturowej
i nie podlega wyłącznie prawu jednej z nich” (Mauss, 2001: 391). Badacz wyraża sprzeciw
wobec wartościowania któregoś z podjeść teoretycznych, ponieważ jego zdaniem „musimy
zamiast jednego punktu widzenia – mechanicznego i fizycznego, który reprezentuje
anatomiczna i fizjologiczna teoria chodzenia, lub psychologicznego czy socjologicznego –
przyjąć wszystkie trzy. Albowiem konieczny jest właśnie ów potrójny punkt widzenia, punkt
widzenia «człowieka całościowego»” (Mauss, 2005: 201). Mauss, korzystając z licznych
obserwacji ludzi należących do różnorodnych kręgów kulturowych, opisuje „sposoby
posługiwania się ciałem” (Mauss, 2005). Jego zdaniem są one „pierwszym i najbardziej
naturalnym narzędziem człowieka. Albo dokładniej: pierwszym i najbardziej naturalnym
przedmiotem technicznym i zarazem środkiem technicznym człowieka jest jego ciało”
(Mauss, 2005: 202). Mauss wprowadza pojęcie habitusu, które rozumie jako aspekty kultury
zakotwiczone w ciele bądź codziennych praktykach jednostki, grup, społeczeństw i narodów
(Mauss, 2001). W jego interpretacji „mamy tu do czynienia z technikami i dziełem
zbiorowego i indywidualnego rozumu praktycznego, a nie, jak się zazwyczaj sądzi, z duszą
i jej zdolnościami naśladowczymi” (Mauss, 2005: 201). Kluczową rolę dla sztuki
posługiwania się ciałem, według francuskiego socjologa, odgrywa wychowanie jednostki,
które jest równoznaczne z naśladownictwem. To dzięki niemu „nawet czyn wyłącznie
biologiczny, dotyczący własnego ciała, narzuca się z zewnątrz, z góry. Zespół ruchów
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składających się na owe działania jednostka przejmuje z czynu wykonywanego przed jej
oczami, albo przez nią razem z innymi osobami” (Mauss, 2001: 201). Mauss przedstawia
zasady dotyczące klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem. Są one zależne od płci
jednostki, co wynika z założenia mówiącego o tym, że „być może zachodzi tu przypadek
dwóch rodzajów uczenia. Istnieje bowiem społeczeństwo mężczyzn i społeczeństwo kobiet”
(Mauss, 2005: 203). Są one także związane z wiekiem jednostki, czego przykładem jest
zdolność kucania wykorzystywana przez dzieci oraz utrata tej umiejętności przez dorosłych
należących do zachodniego kręgu kulturowego. Sposoby posługiwania się ciałem są także
zależne od poziomu sprawności danego człowieka, gdyż są „ludzkimi normami stosowanymi
do tresury ludzi” (Mauss, 2005: 203). Według Maussa dowodów na uzasadnienie jego tez
dostarczają ludzkie życiorysy, gdyż „wystarczy po prostu śledzić powoli lata człowieka,
normalną biografię jednostki, żeby uporządkować sposoby posługiwania się ciałem, którymi
ona rozporządza lub których ją nauczono” (Mauss, 2005: 204). Francuski socjolog zwraca
uwagę na sposoby rodzenia i położnictwa, sposoby związane z okresem dzieciństwa, jak na
przykład wychowanie i żywienie dziecka, sposoby okresu młodzieńczego – różnice
w zachowaniach dziewcząt i chłopców. Wśród sposobów posługiwania się ciałem przez
dorosłych wymienia między innymi techniki spania i czuwania, sposoby działania związane
z ruchem jak chodzenie, zabiegi higieniczne, techniki jedzenia i reprodukcji. Swoje
rozważania Mauss obrazuje licznymi przykładami, argumentując, że „można odróżnić
ludzkość kucającą i ludzkość siedzącą, a wśród niej ludy znające ławkę i ludy jej nie znające,
ludy znające krzesło i ludy go nie znające” (Mauss, 2005: 207). Spostrzeżenia Maussa na
temat ciała człowieka pokazują, że „wszędzie spotykamy się z fizjo-psycho-socjologicznymi
konstrukcjami zespołów działań” (Mauss, 2005: 207). Cechą charakterystyczną cielesności
i sposobów posługiwania się nią jest płynność. Dzieje się tak, ponieważ nawyki zmieniają się
zależnie od jednostki i jej sposobów naśladowania innych, „ale przede wszystkim zmieniają
się w zależności od społeczeństw, wychowania, konwenansów, mody i prestiżu” (Mauss,
2005: 201).
Myśl Eliasa na temat zmian zachodzących w ramach procesu cywilizacji nie koncentruje się
bezpośrednio na problematyce ciała, niemniej wywarła na nią znaczący wpływ. Niemiecki
socjolog opisał, jak „ciało podlega procesowi cywilizacji” na skutek przemian zachodzących
w stosunkach międzyludzkich (Elias, 2011: 156). W wyniku procesu cywilizacji ciała
powstaje „niewidzialny mur napięć emocjonalnych, które w naszych czasach wznoszą się
między ciałami ludzi, rozdzielając je i odpychając od siebie. (…) Przejawia się dziś (…) jako
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uczucie zakłopotania już na widok pewnych czynności fizjologicznych załatwianych przez
kogoś w naszej obecności, często na samą tylko aluzję do nich, albo jako uczucie
zawstydzenia, gdy ktoś widzi nas przy załatwianiu tych czynności, i zapewne nie tylko
wtedy” (Elias, 2011: 88–89). Doniosłość refleksji Eliasa dotyczącej ludzkiego ciała polega
między innymi na aktualności jego spostrzeżeń w kontekście współczesności. Człowiek
w XXI wieku ma podobne pragnienia wobec fizjologii ciała, co człowiek z okresu
średniowiecza.
Średniowieczna ludność stanowiła punkt wyjścia dla analiz Eliasa, mających na celu
zrozumienie współczesnego społeczeństwa; podobnie Douglas czerpała z badań terenowych
wśród społeczności Lele w Demokratycznej Republice Konga, usiłując „przełożyć
spostrzeżenia poczynione w Afryce na sytuację w naszym społeczeństwie” (Douglas, 2011:
10). Jej antropologiczne analizy znacząco wpłynęły na myśl socjologiczną (Barnard, 2008;
Duschinsky, Schnall, Weiss, 2017). Badaczka jasno opowiada się za kluczową rolą
społecznego wymiaru cielesności (Dziuban, 2007a; Hann, 2008; Wasilewski, 1987).
Twierdzi, że: „ciało społeczne określa sposób, w jaki postrzegamy ciało fizyczne. (…)
Pomiędzy tymi dwoma rodzajami doświadczania ciała zachodzi ciągła wymiana znaczeń
w taki sposób, że jedno wzmacnia kategorie drugiego” (Douglas, 2004: 111). Douglas
argumentuje: „wszyscy mamy to samo ludzkie ciało; ale nie ma nawet jednego
uwarunkowania fizycznego, które byłoby traktowane tak samo w różnych częściach świata”
(Douglas, 2007b: 255). Według antropolożki ciało jest odzwierciedleniem systemu znaczeń
społecznych, stanowi wyraz danego społeczeństwa: „mówienie o ciele może równocześnie
być mówieniem o społeczeństwie” (Jakubowska, 2009b: 118–119; Shiling, 2010: 86).
Douglas interesuje się także zagadnieniem granic ludzkiego ciała, stawiając pytanie:
„dlaczego obrzeża ciała są uważane za źródło szczególnej mocy i zagrożenia?” (Douglas,
2007a: 155). Wskazuje na istniejącą hierarchię znaczeń wobec otworów ciała: „otwory
znajdujące się z tyłu i na dole wartościowane są niżej niż znajdujące się z przodu i na górze”
(Douglas, 2007a: 251). Zwraca uwagę również na znaczenia przypisywane tak zwanym
„substancjom marginalnym” jak krew, mocz, kał, plwocina, łzy, ścinki włosów (Douglas,
2007a: 157). Twierdzenia poczynione przez Douglas na temat granic, otworów i wydzielin
ludzkiego ciała podkreślają ich społeczne uwarunkowanie, gdyż dotyczące ich „obawy
i konflikty mogą być społeczne, zbiorowe i publiczne, a nie psychologiczne i prywatne”
(Keesing, 1982: 338).
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Twórczość Eliasa oraz Douglas ukazuje nowe, gdyż społecznie konstruowane znaczenie nie
tylko samej cielesności człowieka, ale także fizjologicznych procesów ludzkiego ciała.
Dowodzą oni, że „idea ciała ludzkiego przyjęta w danym czasie i miejscu jest ogólnie
uważana za odzwierciedlenie ładu społecznego” (Kurczewski, 2006: 17). Zainteresowanie
fizjologią może wpłynąć na lepsze rozumienie dylematów społecznych: „śledząc dzieje
stosunku do ekskrementów, można (…) zobaczyć przemiany wyobrażeń dotyczące relacji
człowieka, cielesności, fizjologii, zdrowia, ale też i kwestii najbardziej podstawowych:
statusu człowieka, jego miejsca we wszechświecie, relacji do natury, itd.” (Kowalski,
2011: 20).
Foucault był teoretykiem i badaczem, który zagadnienie ciała umieścił w centrum swoich
rozważań. Stosując autorską metodę badań bazującą na studium dyskursu, koncentrował się
wyłącznie na pozabiologicznym wymiarze cielesności. Ciało człowieka w refleksji Foucaulta
jest plastycznym tworem; to system znaków społecznych, kształtowanych i uwikłanych
w relację władzy. Ujawnianie relacji między „ciałem a odbijającymi się w nim efektami
władzy” stanowi kluczową charakterystykę myśli francuskiego filozofa (Foucault, 1980: 58).
Zdaniem Foucaulta „nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, która nie
zakłada i nie tworzy relacji władzy” (Foucault, 1998c: 29). Wiedza o ciele to także zbiór norm
dotyczących cielesności i przymus ich przestrzegania (Melosik 1996: 65). Stosowane
w ramach władzy – wiedzy „praktyki dyscyplinarne” mają na celu stworzenie ciała
podporządkowanego, użytecznego: „kształtuje się polityka przymusu, która polega na pracy
nad ciałem, przemyślanej manipulacji jego częściami, ruchami, czynnościami. Ciało ludzkie
dostaje się w tryby maszynerii władzy, która dokonuje rewizji, rozbiera je na części i na
powrót je składa. (…) Dyscyplina wytwarza tedy ciała podporządkowane i wyćwiczone, ciała
«podatne»” (Foucault, 1998a: 133).
W swoich rozważaniach Foucault zwraca szczególną uwagę na zmiany, które zachodzą
w relacji władza – ciało. Do wieku XIX władza, stosując reżim i mogąc decydować o śmierci
ciała, oczekiwała od niego „znaków lub produktów, form ekspresji lub rezultatu pracy”
(Foucault, 1998a: 149). W nowoczesnych społeczeństwach oddziaływania władzy „krążą
przez coraz bardziej wyrafinowane kanały, zyskując dostęp do samych jednostek, ich ciał,
gestów oraz wszystkich codziennych działań" (Foucault, 1980: 151). Zdecydowanie większy
nacisk jest kładziony na stymulację i samodyscyplinę jednostki: „rozbierz się – ale bądź
szczupły, atrakcyjny, opalony” (Foucault, 1980: 57). W konsekwencji w czasach
współczesnych kluczowym wymaganiem dotyczącym ciała jest „«dbanie o siebie»”
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(Banaszak, Czajkowski, 2010: 8). Władza, poprzez ciało, stawia człowieka w sytuacji bez
wyjścia, której tragizm polega na tym, że wysiłki jednostki są stale niweczone przez choćby
reakcje fizjologiczne ciała.
Goffman, twórca teorii dramaturgicznej i badacz codziennych interakcji międzyludzkich,
umieścił ciało będące w działaniu w samym centrum sceny, na której odbywa się spotkanie
jednostek. Zadanie, które ma wykonać ciało, polega na podtrzymaniu porządku
interakcyjnego, a więc określonego sposobu, w jaki jednostka traktuje siebie oraz innych
podczas bezpośredniej interakcji twarzą w twarz (Goffman, 2008: 11). Ciało pozwala na
zachowanie jednej definicji sytuacji, definicji współtworzonej przez wszystkie zaangażowane
w nią jednostki (Goffman, 2008: 115). Innymi słowy, to dzięki ciału możliwy jest udział
w spotkaniach, tworzenie relacji, wypełnianie ról społecznych. Goffman podaje jeszcze jeden
przykład dualizmu ludzkiej cielesności. Z jednej strony jest ono przejawem sprawczości
jednostki, jej zasobem i własnością, o której ma prawo decydować. Z drugiej ciało jest
ograniczone społecznymi normami, ponieważ znaczenia nadawane cielesności są wytworem
społeczeństwa. Człowiek ma zarządzać swoim ciałem, lecz ma się to odbywać zgodnie
z powszechnie przyjętymi zasadami (Shiling, 2010). Nieznajomość bądź nieprzestrzeganie
społecznych norm uniemożliwia zachowanie twarzy w interakcjach, co stanowi podstawowe
zadanie dla ich aktorów. Poprzez zachowanie twarzy rozumie się „pozytywną wartość
społeczną przypisaną osobie w danej sytuacji spotkania, gdy inni przyjmują, że trzyma się ona
określonej roli” (Goffman, 2006: 7). Amerykański socjolog zwraca uwagę na znaczenie ciała
w kontekście tożsamości jednostki. Cielesność stanowi główny element przedstawiania
siebie, podstawę autoprezentacji wobec innych (Rudnicki, 2013: 112). Stąd aktorzy interakcji
wkładają wysiłek, przygotowują swoje ciało, by w odpowiedni sposób ich przedstawiało; ten
rodzaj działań jest podejmowany najczęściej nie na scenie, lecz za kulisami.
Goffman odwołuje się także do pozawerbalnych aspektów ciała, które są szczególnie ważne
w kontaktach publicznych i należą do nich „strój, postawa, ruchy i przyjmowane pozycje,
poziom głosu, gesty, takie jak machanie lub salutowanie, ozdoby na twarzy czy też szeroko
pojęte sposoby wyrażania emocji” (Goffman, 2008: 39). Jak zauważa badacz: „ciało zawsze
komunikuje”, choćby ze względu na niewerbalny wymiar komunikacji (Goffman, 2008: 97).
Ciało jest także bytem biologicznym, poddanym procesom fizjologicznym, które nie zawsze
udaje się opanować, stąd „kontrolowanie ekspresji naszego ciała nie jest sprawą prostą –
można powiedzieć, że ciało nieustannie nas zdradza” (Goffman, 2006: 236). Cielesność jako
element porządku interakcyjnego odbywającego się na scenie wymaga od jednostki
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uważności i różnorakich działań. Dlatego też pojawia się potrzeba odpoczynku za kulisami od
samokontroli ciała; potrzeba ta jest realizowana za pomocą zachowań nieaprobowanych
społecznie jak poprawianie bielizny czy dłubanie w nosie. Przynosi ona „krótkotrwałe
wytchnienie od stresu wywołanego koniecznością bezustannego i całkowitego zanurzenia
w sytuację” (Goffman, 2008: 78).
Refleksje Foucaulta i Goffmana stworzyły nowe perspektywy badawcze dotyczące
problematyki ciała w naukach społecznych. Pozwalają odczytać społeczne znaczenia zawarte
w sposobach posługiwania się ciałem, rozwijając poniekąd pionierską w tym obszarze myśl
Maussa.

2.3.2. Społeczne konstruowanie seksualności
Jednym z pierwszych badaczy, którego koncepcja przyczyniła się do ujmowania seksualności
w wymiarze konstruktu społecznego, jest Elias. Niemiecki socjolog poddaje analizie
podręczniki do edukacji chłopców z XV i XVI wieku oraz podręczniki do edukowania
dziewcząt z XIX wieku. Na tej podstawie opisuje, jak „uczucia wstydu, jakie otaczają sferę
stosunków seksualnych ludzi, wzmogły się i przeformowały w procesie cywilizacji” (Elias,
2011: 236). W wyniku tych przemian doszło do „transformacji impulsów seksualnych i do
nasilania się wstydliwości w stosunkach między mężczyzną a kobietą”, które ukształtowały
ten aspekt życia człowieka (Elias, 2011: 553).
Do grona klasyków, których twórczość wpłynęła na postrzeganie seksualności jako
konstruktu społecznego, należą Foucault i Anthony Giddens. Badacze ci różnią się sposobem
postrzegania kondycji współczesnego człowieka i jego seksualności. Foucault pisze o „pustce
po zniknięciu człowieka”, uznając go za biernego odtwórcę wzorów seksualności
wytworzonych przez „władzę – wiedzę” (Foucault, 1988: 233). Giddens z kolei zakłada
bardziej optymistyczną i sprawczą funkcję współczesnej jednostki, której tożsamość odgrywa
kluczową rolę, ponieważ „podstawowe punkty odniesienia są ustawione «od wewnątrz»”,
a „seksualność można modelować jak cechę osobowości” (Giddens, 2001: 111; Giddens,
2006: 11). Tym, co łączy koncepcję Foucaulta i Giddensa, jest zwrócenie uwagi na rolę osób
trzecich w kształtowaniu seksualności człowieka współczesnego. Dla francuskiego filozofa są
nimi lekarze, zaś dla brytyjskiego socjologa wszelkiego rodzaju eksperci, do których można
zaliczyć także przedstawicieli środowiska lekarskiego.
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Według Foucaulta seksualność jest „szczególnie intensywnym miejscem zbieżności relacji
władzy”, stanowi wytwór oparty na interakcji „władzy – wiedzy – dyskursu – rozkoszy”
(Foucault, 1995: 92). Stwierdza, że do XVII wieku dla wszystkiego, co seksualne, ale
niezwiązanego z płodnością, „nie ma (…) słów” (Foucault, 1995: 14). O seksualności się nie
mówi, gdyż „funkcjonuje ona jako skazane na unicestwienie, ale też jako nakaz milczenia,
potwierdzenie nieistnienia” (Foucault, 1995: 14). Stopniowo jednak zachodzi „eksplozja
dyskursów wokół i na temat seksu” (Foucault, 1995: 22). Są one ściśle związane z władzą,
gdyż „nie mnożą się (…) poza władzą albo przeciwko niej, lecz w zasięgu tejże władzy i jako
metoda jej sprawowania – wszędzie zachęta do mówienia, wszędzie urządzenia podsłuchu
i zapisu, wszędzie metody obserwacji, gromadzenia danych i wyciągania wniosków”
(Foucault, 1995: 36). Kształtuje się rodzaj szczególnej interakcji związanej z przyjemnością
między jednostką i społeczeństwem oraz pomiędzy jednostkami: „rozkosz sprawowania
władzy, która wypytuje, nadzoruje, śledzi, szpieguje, obmacuje, ujawnia; a z drugiej strony,
rozkosz rozbudzona koniecznością wymykania się tej władzy, ucieczki, oszustwa czy
wykrętu” (Foucault, 1995: 47). Zdaniem Foucaulta staliśmy się społeczeństwem zeznającym:
„wyznajemy albo jesteśmy do wyznań zmuszani” (Foucault, 1995, 57–58). Tematem tych
wyznań jest nasza seksualność, co sprawia, że „własnością nowoczesnych społeczeństw nie
jest skazywanie seksu na pozostanie w mroku, to one same skazały się na ciągłe o nim
mówienie, przedstawiając go jako tajemnicę” (Foucault, 1995: 39). Nieustanne mówienie
o tym aspekcie życia sprawia, że seksualność funkcjonuje „w charakterze przyczynowej
zasady, wszechobecnego seksu, wszędzie wykrywanego sekretu” (Foucault, 1995: 135).
Dyskurs dotyczący seksu „bardzo wcześnie przybrał postać, którą można by nazwać
naukową” (Foucault, 2000b: 203). Wynika to ze specyfiki zachodniego kręgu kulturowego,
który go produkuje, traktując miłość jako przedmiot systematycznej analizy i wytwarzając
wiedzę na jej temat (Foucault, 1995). W ten sposób powstaje scienta sexualis – rodzaj prawdy
o seksie w postaci praktyki dyskursywnej opartej na relacji władzy – wiedzy (Foucault, 1995).
Foucault przekonuje, że w tworzeniu dyskursu i wiedzy na temat seksualności znamienną rolę
odegrała medycyna, której przyświecało założenie mówiące o tym, że „seksem należy
pokierować, włączyć w system użyteczności, uregulować na podstawie zasady dobra ogółu,
sprawić, by funkcjonował według optymalnego wzorca. Tego czegoś się wyłącznie nie
osądza, tym się administruje” (Foucault, 1995: 29). Filozof kieruje uwagę na przełom wieku
XIX i XX, który jest szczególnym okresem w historii medycyny. Z jednej strony praktyka
medyczna „znajdowała się pod bardzo wyraźnym wpływem oddziaływania religii. (…)
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Lekarze rozpoznając przyczyny i zalecając metody leczenia chorób, kierowali się bardzo
często zaleceniami Kościoła” (Kultys, 1999: 243). Z drugiej strony jest to czas pierwszych
naukowych badań na temat seksualności człowieka prowadzonych przez Richarda von
Kraffta-Ebinga, Alberta Molla, Augusta Forela, Zygmunta Freuda, Iwana Blocha, Magnusa
Hirschfelda, Havelocka Ellisa. Byli oni „lekarzami, którzy w swoim sposobie pisania
i myślenia poszli zdecydowania dalej niż granice ówczesnej medycyny” (Sagarin, 2002: 28).
Rok 1886, gdy Krafft-Ebbing pierwszy raz zaproponował naukowy opis dewiacji seksualnych
w Psychopatia sexualis, uważa się za początek seksuologii (Leśniewski, 2006: 56).
Foucault krytycznie ocenia ówczesne zainteresowanie medycyny seksualnością twierdząc, że
służyła ona raczej reżimowi władzy niż jednostce: „nauka związała się z natrętną i wścibską
praktyką lekarską, chętnie demonstrującą obrzydzenie, gotową biec na ratunek prawu i opinii
publicznej, bardziej służalczą wobec sił reżimu niż posłuszną wymogom prawdy” (Foucault,
1995, 53). Należy jednak pamiętać, że wiele wysiłków pionierów seksuologii było
skupionych na wdrożeniu idei tolerancji dla różnorodności ekspresji seksualnej, wspieraniu
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, obronie praw mniejszości seksualnych oraz włączeniu
pozamedycznego rozumienia seksualności (Depko, 2010; Imieliński, 1987). Zdaniem
francuskiego filozofa pod wpływem coraz liczniejszych dyskursów na temat seksualności
i naukowego porządkowania doświadczeń związanych z seksualnością pojawia się zachęta,
by korzystać z eksperckiego doradztwa w sprawach związanych z seksualnością: „rodzina
zanosi do lekarzy, pedagogów, psychiatrów, także księży i pastorów, do wszystkich
możliwych «ekspertów» ustawiczną skargę na swoje seksualne cierpienia” (Foucault,
1995: 99). Koncepcja Foucaulta ukazuje zarówno doniosłe znaczenie mówienia o seksie, jak
i wpływ relacji lekarz – pacjent na ukształtowanie się seksualności człowieka w czasach
współczesnych. Jak trafnie zauważa: „stanowimy jedyną cywilizację, w której kompetentne
osoby otrzymują zapłatę za słuchanie czyichkolwiek zwierzeń na ten temat” (Foucault, 1995:
16–17).
Aby zrozumieć myśl Giddensa na temat seksualności konieczne jest odniesienie się do
stawianej

przez

brytyjskiego

socjologa

diagnozy kondycji

człowieka

w

świecie

współczesnym. Zdaniem badacza obecnie jednostka zajmuje pozycję centralną, nie odwołuje
się już do zewnętrznych punktów odniesienia jak religia czy moralność. Jej „osią (…) jest
autentyczność polegająca na «byciu szczerym z samym sobą»” (Giddens, 2001: 109). Dla
człowieka współczesnego ja staje się „refleksyjnym projektem”, a stworzenie własnej
tożsamości i samorealizacja są najważniejszymi zadaniami życiowymi (Giddens, 2001: 47).
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Na znaczeniu zyskują te obszary życia, na które jednostka może mieć bezpośredni wpływ,
stając się częścią jej samej, a nie sfery publicznej; seksualność również stała się „cechą
jednostki, a ściślej mówiąc, jej ciała. Związany z nią erotyzm stopniowo ustępuje miejsca
nowemu związkowi seksualności z tożsamością” (Giddens, 2001: 224). Współcześnie
jednostkę wraz ze swoim celem tworzenia siebie samej otaczają „systemy abstrakcyjne”
tworzone przez energetykę czy bankowość, które „powodują dewaluację umiejętności (…)
w życiu codziennym”, prowadząc do „alienacji i fragmentacji tożsamości jednostki”
(Giddens, 2001: 189). Stąd tak ważni stają się eksperci, którym można zaufać, którzy
pomogą, podpowiedzą, wyjaśnią, jak być sobą, jak stworzyć własną tożsamość i ogólnie co to
znaczy być sobą (Giddens, 2001). W roli ekspertów mogą występować między innymi
przedstawiciele środowiska lekarskiego.
Eksperci są także potrzebni w obszarze seksualności, która dzięki rozpowszechnieniu
skutecznej antykoncepcji jest „zdecentralizowana, uwolniona od wymogu reprodukcji”,
a więc „plastyczna” (Giddens, 2006: 11). Seksualność, będąc „plastyczną” i przynależną
tożsamości, musi być także poddana kreacji, gdyż jest „odkryta, otwarta i (…) dostępna dla
różnych stylów życia. Jest ona dzisiaj czymś, co każdy z nas «ma» i może kształtować, nie
zaś – jak dawniej – kondycją naturalną, którą uznaje się za z góry ustalony stan rzeczy. (…)
Seksualność stała się plastycznym aspektem «ja» jednostki” (Giddens, 2006: 27).
W znalezieniu i dokonaniu wyboru „zgodnego z «ja»” spośród tak wielu możliwości
ukształtowania seksualności jednostkę mają wspierać eksperci.
Według Giddensa zmiany, które zaszły w obrębie seksualności, i związków, w które jednostki
wchodzą, mogą znacząco wpływać na społeczeństwo: „przemiana sfery intymnej może
podważyć instytucje nowoczesne jako takie. (…) Obecne zmiany w obszarze seksualności są
zatem istotnie rewolucyjne i to w bardzo głębokim znaczeniu” (Giddens, 2006: 12).
Koncepcja Giddensa, choć różna od myśl Foucaulta, zalicza się do jednych z najbardziej
istotnych dla rozumienia seksualności w refleksji społecznej XXI wieku.
Innymi badaczami, których działalność koncentruje się na problematyce społecznego
konstruowania seksualności, co zaowocowało powstaniem nowej subdyscypliny – socjologii
seksualności – są Ken Plummer, Steven Seidman i Jeffrey Weeks. Odeszli oni od wyłącznie
biologicznego postrzegania seksualności. Jak zaznacza Weeks: „wolę widzieć biologię jako
zespół możliwości, które są przekształcane przez relacje społeczne i tylko dzięki nim zyskują
znaczenie. Ludzka świadomość i historia to zjawiska bardzo złożone, a nie po prostu
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odzwierciedlenie natury” (Weeks, 2012: 30). W swoich analizach wykazali, że „ludzka
seksualność jest społecznie produkowana, (…) społecznie organizowana, społecznie
podtrzymywana i społecznie przekształcana. (…) To nigdy nie jest tylko seks. (…) Ludzkie
seksualności są zawsze czymś więcej niż tylko ludzkimi seksualnościami. Zachodzą na siebie
i są wszechobecne w całym życiu społecznym” (Plummer, 2002b: 1). Zdaniem badaczy
„seksualność jest relacyjna” i badając ją nie wolno pomijać jej „społecznej oprawy (…)
związków z innymi aspektami życia społecznego” (Bauman, 2003: 146; Padgug, 2006: 23).
Zwrócili także uwagę na społeczne znaczenia przypisywane prokreacji, która przez długi czas
była uznawana za jedyną funkcję seksu (Kochanowski, 2012: 14). Przekonanie to wciąż jest
obecne zarówno w potocznym myśleniu, jak i refleksji naukowej, co zaznaczył Kinsey:
„grono biologów i psychologów przyjmując koncepcję, zgodnie z którą wyłączną naturalną
funkcją seksu jest prokreacja, najzwyczajniej zignorowali istnienie czynności seksualnych do
niej nie prowadzących. (…) Takie interpretacje są jakkolwiek mistyczne” (Kinsey, Pomeroy,
Martin, Gebhard, 1953: 448). Wszelkie aspekty seksualności związane z prokreacją są
postrzegane jako „naturalne”, a „pragnienia, akty i tożsamości seksualne określane jako
«naturalne» często uważa się za dobre, właściwe czy normalne” (Seidman, 2012: 39).
Wszystko inne budzi podejrzenia i niepokój moralny. Ten pogląd wartościujący wszelkie
przejawy seksualności w oparciu o możliwość reprodukcji, najlepiej w granicach
monogamicznego małżeństwa, ma swoje korzenie w tradycji judeochrześcijańskiej
i funkcjonuje w społeczeństwie zachodnim przez blisko dwa tysiące lat. Choć współcześnie
jego znaczenie wydaje się być zakwestionowane, to jednak: „zachował istotne znaczenie,
służąc jako punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących seksu (…) wciąż pozostając jednym
z głównych ujęć natury i wartości seksualności, jakimi dysponujemy” (Primoratz, 2012: 21).
Podkreślanie, że „ludzka seksualność jest niesłychanie różnorodna”, to kolejny element prac
badaczy socjologii seksualności (Jawor, 2016: 13). Jak zauważa Plummer: „to
prawdopodobnie jedna z najważniejszych prawd jaka wyłania się ze studiów nad
seksualnością – zrozumienie, że każdy jest inny niż ty” (Plummer, 2002a: 1). Twórcy
socjologii seksualności ukazali społeczne konstruowanie tego aspektu życia, będącym
„ciągłym procesem, w którym jednocześnie jesteśmy aktorami i marionetkami, przedmiotami
zmiany i jej podmiotami. Jesteśmy tworzeni przez historię seksualności i formy władzy,
w które jest uwikłana. Ale też je tworzymy” (Weeks, 2012: 51). Pojawienie się seksualności
człowieka w kręgu zainteresowań myśli społecznej zaowocowało nie tylko wyjściem poza
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biologiczną perspektywę. Spowodowało ono także włączenie humanistycznego pierwiastka
do praktyki medycznej i seksuologicznej.

2.4. Ciało i seksualność w społeczeństwie współczesnym
2.4.1. Ciało w kulturze konsumpcyjnej
Pojawienie się ciała jako przedmiotu rozważań w obszarze nauk społecznych związane jest
z rozwojem kultury konsumpcyjnej. Znamienny stosunek wobec cielesności człowieka można
zobrazować za pomocą parafrazy myśli Protagorasa „człowiek miarą wszechrzeczy”;
w społeczeństwie konsumpcyjnym zaś to jego ciało staje się punktem odniesienia dla
wszelkich aspektów rzeczywistości (Kopaliński, 1989: 36). W kulturze konsumpcyjnej
istnieje „przedmiot piękniejszy, drogocenniejszy i wspanialszy od wszystkich innych,
przedmiot naładowany jeszcze liczniejszymi konotacjami niż samochód, choć ten obejmuje je
prawie wszystkie; jest nim CIAŁO” (Baudrillard, 2006: 169). Badacze społeczni podkreślają,
że na „coraz bardziej refleksyjne sposoby odnoszenia się do swojego ciała można spojrzeć
jako na jedną z definicyjnych cech późnej nowoczesności” (Shilling, 2010: 17).
Jak zauważa Giddens, cielesność stała się kluczowym elementem tożsamości, a więc tym,
„jak ludzie rozumieją siebie i co ma dla nich znaczenie” (Giddens, 2001: 52). Jednostka
dzięki niemu może funkcjonować w świecie, gdyż „jest konieczne do zachowania spójnego
poczucia własnej tożsamości” (Giddens, 2001: 137). Ciało współcześnie to „siedlisko
tożsamości” (Wieczorkiewicz, 2000: 11). Zarówno tożsamość, jak i ciało nie są jednostce
dane, lecz zadane – należy je samodzielnie stworzyć: „wygląd zewnętrzny stał się (…)
głównym elementem refleksyjnego projektu «ja». (…) Zasada czynnego konstruowania
tożsamości całkiem wprost dotyczy także ciała” (Giddens, 2001: 137–139). Współcześnie
ciało „jest w ciągłym procesie powstawania; jest projektem, który powinien być realizowany
jako część tożsamości jednostki” (Shiling, 1993: 5). Utożsamiając się z własnym ciałem,
współczesna jednostka jest w ciągłym lęku, że jeżeli nie będzie nad nim nieprzerwanie
pracować, to może utracić swoje ja, swoją tożsamość (Bauman, 1992: 199). Według
Giddensa „jesteśmy zmuszeni je projektować, tym bardziej, im bardziej post tradycyjne są
warunki społeczne, w których żyjemy” (Giddens, 2001: 142). Warto też zaznaczyć, że
podczas tej ciągłej, obligatoryjnej pracy jednostka jest bardzo osamotniona, a możliwości
wyboru jest wręcz przytłaczająco wiele. Jednocześnie brakuje obowiązujących dawniej źródeł
odniesienia takich jak religia czy moralność, gdyż „«wielkie społeczeństwo» dziś już nie
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mówi każdemu, czym powinien być. Instytucje już nie rządzą wyglądem zewnętrznym”
(Vigarello, 2011b: 235).
Współcześnie ciało jest także ważnym nadawcą informacji dla otoczenia. To poprzez nie
jednostka może wyrażać przynależność do określonej grupy społecznej, pokazywać
wyznawany system wartości dotyczący na przykład konsumpcji czy zdrowia (Ziółkowski,
2002). Informacje te są nieustannie rejestrowane, ponieważ ciało jest permanentnie oglądane.
Obserwacje te nigdy nie są neutralne, ponieważ ciało wciąż coś wyraża, co musi się spotkać
z osądem wartościującym, który jest zgodny ze „społecznie akceptowanymi kryteriami
zdrowia i choroby, prawidłowości i odstępstwa, piękna i brzydoty” (Dziuban, 2007a: 2).
Dzięki ciału jednostka może wiele zyskać, jak i wiele stracić, gdyż ciało to „wehikuł mogący
«dowieźć» swojego posiadacza” do bardzo różnorodnych miejsc społecznej hierarchii
(Banaszak, Florkowski, 2010a: 48). Społeczne ocenianie ciała można sprowadzić do prostego
kontinuum: „gdy jest piękne, staje się przedmiotem adoracji; gdy jest brzydkie, bywa
piętnowane” (Wieczorkowska, Stempień, 2015: 10). Im bardziej ciało „zbliża się do
wyidealizowanych obrazów młodości, zdrowia, sprawności i urody, tym większa jest jego
wartość wymienna” (Featherstone, 2008: 111). Cielesna atrakcyjność „przynosi sukcesy
towarzyskie i zawodowe, skutkuje wyższymi zarobkami” (Giddens, 2006: 142), zaś jej brak
wiąże się przede wszystkim z cierpieniem i poczuciem odrzucenia. Tak ważne staje się więc,
by ciało w należyty sposób „opowiadało” o osobie, która je posiada. W konsekwencji
„poczucie władzy nad wyglądem” to jeden z kluczowych wymiarów egzystencji człowieka
we współczesnym świecie (Vigarello, 2011b: 235). Jednostka jest przekonana, że
sprawowanie władzy nad ciałem jest równoznaczne z posiadaniem władzy nad tożsamością
(Melosik, 1996: 70), a nawet, że „kształtując i kontrolując ciało (…) kształtuje się i kontroluje
własne życie” (Rejowska-Pasek, 2016: 407). Na pytania na temat ciała: kiedy komunikuje?
kiedy jest oglądane? kiedy jest oceniane? kiedy jest nagradzane bądź karane? można udzielić
tej samej odpowiedzi: zawsze.
W społeczeństwie konsumpcyjnym argument przyjemności stał się decydujący i ostateczny
zarówno na poziomie jednostki, jak i ogólnospołecznym (Banaszak, Florkowski, 2010a).
Podobnie ciało jest zorganizowane wokół „mitu przyjemności” (Baudrillard, 2006), co
oznacza, że „jawi się jako wehikuł przyjemności: jest pożądane i pożądające” (Featherstone,
2008: 111). Przyjemność ta ma charakter obowiązku. Uznając bowiem, że „ciało (…) jest
przede wszystkim odbiorcą wrażeń. Spożywa ono i trawi przeżycia” (Bauman, 1995: 90),
należy konsekwentnie przyjąć, że jego nadrzędną i obligatoryjną funkcją jest umiejętność
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odbioru oraz włączenia w swoją strukturę wszelkich dóbr proponowanych przez otaczające je
społeczeństwo. Wykonanie we właściwy sposób wymienionych zadań to rodzaj sprawności
ciała, współcześnie niezwykle pożądanej i wymaganej. Ciało sprawne to takie, które jest
wrażliwe i chętne do przyswojenia wszelkiego rodzaju przyjemności, wykorzystując przy tym
możliwości wszystkich zmysłów jednostki (Bauman, 1995). Ciało powinno być „zawsze
przygotowane

na przyjęcie kolejnej

dawki wrażeń, trenowane

do absorbowania

przyjemności” (Dzido, 2006: 220). Ta właśnie sprawność ciała we włączaniu w przeżycie
każdej możliwej przyjemności jest źródłem najważniejszej rozkoszy.
2.4.1.1. Piękno ciała w kulturze konsumpcyjnej
Piękno, obok tożsamości i przyjemności, to kolejne ważne kryterium stosowane wobec ciała
we współczesnym świecie. Chodzi oczywiście o urodę twarzy i sylwetki człowieka.
Standardy dotyczące tego co jest, a co nie jest piękne, z jednej strony charakteryzują się
zmiennością w czasie oraz różnorodnością związaną z różnicami kulturowymi: „uroda się
zmienia (…) wiąże się z wielką dynamiką społeczną, przełomami w kulturze, konfliktami płci
czy pokoleń” (Vigarello, 2011b: 253). Z drugiej strony wydają się być stałe i uniwersalne dla
gatunku ludzkiego, tak jakby istniał obiektywny wymiar piękna. Sugeruje to, że „sposób,
w jaki reagujemy na piękno, to sztuczka naszego mózgu, a nie efekt głębokiej refleksji. Nasze
umysły zostały w procesie doboru naturalnego ukształtowane tak, aby rozwiązywać problemy
zasadnicze dla naszego przetrwania i reprodukcji” (Etcoff, 2000: 325). Uroda, stanowiąc
rezultat interakcji między tym, co społecznie konstruowane, a tym, co biologicznie wrodzone,
jest jednocześnie najbardziej publiczną częścią jednostki, która nieustannie oddziałuje na
otoczenie, a także podlega oglądowi i ocenie. Wszakże „owo piękno jest (…) pięknem ciała
nadającego się do publicznej prezentacji” (Wieczorkiewicz, 2000: 194).
Kanon urody obowiązujący od XX wieku jest związany z „falą zainteresowania higieną”
(Ory, 2011: 132). Podstawą dla higienistycznego podejścia wobec ciała jest próba
zaprzeczenia i poddania zdecydowanej kontroli wszelkich przejawów związanych z jego
fizjologią. W szczególności dotyczy to wypróżniania się i innych procesów prowadzących do
powstawania wydzielin cielesnych, które mogą być rejestrowane zarówno poprzez zmysł
wzroku, jak i węchu, czego dobrym przykładem jest pocenie się. Jak zauważa Elias, próby
eksterminacji biologicznych procesów związanych z ciałem kształtowały się stopniowo w
czasie, nim przybrały współczesną formę. W procesie cywilizacji funkcje fizjologiczne
zaczęto otaczać licznymi rodzajami tabu oraz restrykcji, kojarzono z nimi wstyd
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i zakłopotanie, co sprawiło, że „już nawet samo tylko mówienie o nich w towarzystwie
ograniczane jest coraz bardziej mnóstwem przepisów regulujących i zakazów” (Elias, 2011:
257). W cywilizowanym społeczeństwie „przymus zewnętrzny przeobraża się w wewnętrzny”
(Elias, 2011: 225). W konsekwencji człowiek w XXI wieku „będzie się obruszał na sugestie,
że jego zabiegi związane z ciałem nie są prostą konsekwencją jego autonomicznych decyzji”
(Rokita, 2012: 39). Egzemplifikacje higienistycznego stosunku wobec ciała są wpisane
w codzienne zachowania jednostki i mają bardzo różnorodną postać. Przykładem jest
dezodoryzacja ciała, by pachniało ono wszystkim innym, tylko nie ludzkim ciałem (Corbin,
2018). Podobnie też liczne zabiegi związane z owłosieniem ciała jak jego czesanie, mycie,
strzyżenie, a także usuwanie, czy czynności dotyczące otworów ciała w postaci płukania jamy
ustnej i gardła, czyszczenie uszu, nosa. Wymienić należy także nadzwyczaj ważne
w kontekście urody codzienne działania dotyczące czystości skóry: „ze szczególnym jakimś
upodobaniem i zaciętością czyścimy i pucujemy ciało. (…) Szorujemy siebie tak, jakby spod
skóry miało błysnąć Światło. Mycie, ścieranie, zdrapywanie, golenie, smarowanie czymś po
to, by znów to zmyć, osuszanie i nawilżanie, peelingowanie, masowanie, samoopalanie, a to
wszystko dla Piękna, (…) bo tylko higieniczne może być piękne” (Jastrzębski, 2008: 426).
Zabiegi higieniczne i upiększające mają związek z pozytywnym samopoczuciem jednostki
oraz jej zdrowiem: „nierozdzielnie związana z tematyką dobrostanu i zdrowia, uroda
i

wymagane

przez

nią

zabiegi

pielęgnacyjne

są

odpowiedzią

na

«przemożne

i niepowstrzymywane pragnienie», by «czuć się dobrze we własnej skórze», w zgodzie «ze
sobą» i z «otoczeniem»” (Vigarello, 2011a: 187). Panuje powszechne przekonanie, że „piękne
ciało jest miarą zdrowia” (Barański, 2011: 165), a „dobre samopoczucie stało się zasadą
upiększania” (Vigarello, 2011b: 240). Znaczenie higienizacji ciała i związane z nią kryteria
urody we współczesnym świecie trafnie podsumowuje refleksja Katherine Ashenburg: „pod
wieloma względami odczuwamy taki sam wstręt do własnej fizyczności, co średniowieczni
święci, choć bez ich religijnej motywacji”.
Kwestie urody w wielu epokach historycznych odnosiły się przede wszystkim do kobiety:
„piękno tak bardzo waloryzuje rodzaj kobiecy, że jawi się ono jako jego najdoskonalszy
stopień” (Vigarello, 2011b: 25). Jednak tym, co charakteryzuje czasy współczesne, jest
definiowanie kobiecości prawie wyłącznie na podstawie kryteriów piękna: „obowiązuje
«wielki estetyczny i erotyczny mit» zorganizowany wobec współczesnej kobiety”
(Baudrillard, 2000: 183). Ona sama i jej tożsamość zostają sprowadzone do „jej ciała, z kolei
ciało do jego zdyscyplinowanej (pięknej) reprezentacji” (Melosik, 1996: 79). Orientacja bycia
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w świecie jest dla kobiety w dużej mierze oparta na „poczuciu atrakcyjności własnego ciała”
(Krogulec, 2016: 195). Współcześnie „kobieta jest swoim ciałem i twarzą” przede wszystkim
z dwóch powodów (Kaschack, 1996: 77). Po pierwsze, społeczne wzorce traktują kobietę jako
istotę, na którą się patrzy, która została stworzona, by ją oglądać. Dziewczyna, a potem
kobieta w procesie socjalizacji uwewnętrznia spojrzenia innych nakierowane na nią i sama
zaczyna postrzegać i traktować siebie jako obiekt, który poddaje się oglądowi (Chamarette,
2015; Marion, 1980). Po drugie, liczne gratyfikacje spotykają kobietę, która spełnia przyjęte
wymagania dotyczące jej wyglądu. Piękno bywa często jedynym źródłem pewnych nagród ze
strony społecznego otoczenia, gdyż kobiety „nie zawsze są wynagradzane za inne swoje
zalety” (Etcoff, 2000: 339). W konsekwencji wygląd staje się „«cechą definiującą» – zarówno
w kontekście stosunków międzyludzkich, jak i percepcji samej siebie” (Melosik, 1996: 79).
Kluczowa zmiana postrzegania wyglądu mężczyzn polega na tym, że „ciało męskie staje się
obiektem zainteresowania i krytyki; jest na «pokaz», jest na scenie” (Melosik, 2010: 149).
Podobnie jak kobiece ciało, męskie jest obiektem poddawanym bacznej obserwacji zarówno
przez otoczenie, a także samego mężczyznę. Przypisywanie pewnych czynności i kryteriów
oceny wyłącznie do ciała kobiety przestaje mieć rację bytu, ponieważ „nowy wzór męskości
(…) dekonstruuje tradycyjny paradygmat mężczyzny”, podważając takie założenia jak
przekonanie o tym, że „perfumowanie się i upiększanie ciała jest tradycyjnie łączone
z kobiecością” (Arcimowicz, 2010: 140). Troska o swój wygląd stała się nową i ważną
wartością, ponieważ współczesny mężczyzna „dbając o ciało, broni swej męskości w świecie”
(Krogulec, 2016: 195). W ten sposób, podobnie jak kobieta, mężczyzna także buduje własną
tożsamość poprzez „konstruowanie wizualnego image’u – estetycznego, seksualnego
i odpowiednio przystojnego ciała” (Melosik, 2010: 149).
2.4.1.2. Ciało poza kanonem zdrowia i piękna
Współczesny stosunek wobec ciała charakteryzuje się także wyłączaniem poza kreowaną
tożsamość pewnych aspektów cielesności człowieka. Jednostka nie chce, by jej ciało
komunikowało o nich otoczeniu. Znajdują się one poza granicami przyjemności i piękna, są
zaprzeczeniem umiłowania higieny oraz ideałów kobiecości i męskości. Wykluczonymi
współcześnie wymiarami ciała są starość, choroba i nadmierna masa ciała. Naturalny etap
życia człowieka, jakim jest starość oraz procesy z nim związane, zyskały specyficzny status w
czasach współczesnych. Są traktowane jako problem. Zmiany najczęściej kojarzone z tą fazą
życia są jednocześnie tymi przejawami cielesności, dla których jest najmniej przyzwolenia.
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W tym okresie ciało „nie wzbudza optymizmu, raczej składnia ku negatywnym emocjom,
dalekim od zgody na biologiczną nieuchronność” (Błajet, 2005: 151). Zaczyna być
wypychane poza sferę przyjemności, zwłaszcza w kontekście seksualności, co odnosi się
przede wszystkim do kobiety, ponieważ „starzenie się kobiecego ciała jest postrzegane jako
koniec ich życia związanego z seksualnością” (Bieńko, 2018: 68). Rozumienie przemian
związanych ze starzeniem się ciała w kategoriach problemu prowadzi do postrzegania ich
jako „choroby i dysfunkcje, które są odwracalne (dzięki medycznej technologii i interwencji)
i powinny być leczone” (Wieczorkowska, 2013: 117). Tak powstaje swego rodzaju walka ze
starością, której orężem są najnowsze zdobycze wiedzy i techniki oraz aprobata społeczna.
Mają one na celu „likwidowanie, łagodzenie czy opóźnienie” wszystkiego, co może zdradzić,
że ciało jednostki się starzeje (Ory, 2011: 124). Ważnym elementem batalii przeciwko
starości jest zaangażowanie w nią samej jednostki poprzez nałożenie na nią obowiązku, jak
i społeczne nagradzanie za profilaktykę i przeciwdziałanie wszelkim przejawom bycia
niemłodą. I tak osoby starsze „stają się (…) odpowiedzialne za wygląd i kondycję swojego
ciała, mogą ograniczyć ryzyko i negatywne objawy starości lub skazać się na społeczny
ostracyzm” (Dziuban, 2010: 142). Być może ten negatywny i marginalizujący stosunek
wobec starości wynika z ostatecznego triumfu tego etapu życia nad wszelkimi działaniami
podejmowanymi przeciwko niemu (Featherstone, 2008). Ciało starzeje się i mimo ogromnej
presji oraz szeregu możliwości przeciwdziałania, procesu tego nie da się zatrzymać.
Wraz z nowym statusem ciała w świecie znaczenie choroby również uległo zmianie. Powstał
szczególny rodzaj interakcji między ciałem a chorobą. Pomimo koncentracji na cielesności
„społeczeństwo zachodnie charakteryzuje się pewnym «bezcielesnym» stylem życia” (Leder,
1990: 3). W codzienności jednostka doświadcza subiektywnej nieobecności ciała. Chociaż
dzięki niemu jest w świecie, co więcej poddaje je różnorodnym zabiegom takim jak mycie,
ubieranie, upiększanie, jest otoczona przez jego wizerunki, to ciało nie jest obecne
w świadomości człowieka. Często to właśnie stan chorobowy i związany z nią ból zwracają
uwagę jednostki na jej cielesny wymiar. Choroba wraz z bólem sprawiają, że ciało „wyłania
się z zaginięcia, aby stać się obiektem tematycznym. Ból wywiera siłę, która odbija się echem
w całym fenomenologicznym polu, przesuwając nasz stosunek zarówno do świata, jak i do
nas samych. Występuje zakłócenie intencjonalnych powiązań i ograniczenie naszej
przestrzenności i czasowości wobec ich ucieleśnionego centrum” (Leder, 1990: 79). Ciało za
pośrednictwem choroby pojawia się w polu percepcji jednostki i przyciąga jej uwagę
w sposób nieprzyjemny i niepożądany. Stąd pragnienie, by stan ten trwał jak najkrócej bądź
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nie występował wcale. Choroba jawi się nie tyle jako problem, ale przeszkoda dla ciała, która
na dodatek deprecjonuje jego wartość. Współczesne ciało „stało się formą bez treści – liczy
się jego wygląd, zewnętrzna powłoka, blichtr. Dopiero w sytuacji choroby (…) ciało wypełnia
się treścią, jednak najczęściej kompletnie niezrozumiałą, (…) uniemożliwia samorealizację,
jawi się nam «tym złym obcym», przez którego cierpimy” (Błajet, 2005: 17). Jedno z zadań
wyznaczonych ciału choroba niweczy bezwzględnie, ponieważ „zmusza do zapomnienia
treningu czystości i/lub kontroli nad przejawami definiowanymi jako podniecenie seksualne”
(Banaszak, 2017: 239). Chorując, jednostka traci panowanie nad naturalnymi procesami
własnego ciała; idee higienizacji często są wówczas poza jej zasięgiem, co sprzyja pojawianiu
się trudnych emocji takich jak poczucie skrępowania, bezradność, upokorzenie, a wręcz
odczłowieczenie. Ten brak władzy nad ciałem może stanowić przykład współczesnej definicji
choroby, która „jest niczym innym, jak właśnie objawem (…) nieczystości, pozbawioną
kontroli fizjologią, manifestującą się jakościami zmysłowymi, od których ciało higieniczne,
ciało aseptyczne jest uwolnione” (Barański, 2011: 116). Chorowanie jest „niestosowne,
ponieważ kłóci się z ideałem przyzwoitości. Ciało jest miejscem, gdzie musimy dołożyć
starań, aby wyglądać zdrowo” (Moulin, 2011: 16). Jeżeli choruje, oznacza to, że jednostka
włożyła w nie stanowczo za mało wysiłku.
Współcześnie problematyka nadmiernej masy ciała również uzyskała nowe znaczenie.
Zainteresowanie związkiem między odżywianiem się i ruchem a zdrowiem człowieka sięga
czasów antycznych. Opis pierwszej diety odchudzającej podchodzi już z XI wieku (Foxcroft,
2011). Początki rozpowszechniania się idei aktywności fizycznej mającej na celu przede
wszystkim redukcję masy ciała odnotowuje się w społeczeństwach zachodnich od lat 50. XX
wieku (McKenzie, 2013). Mimo długiej historii, tak duża popularność i siła oddziaływania
kwestii nadmiernej masy ciała oraz działań związanych z jej pozbyciem się nigdy nie były tak
doniosłe, jak współcześnie. Dotyczą one każdej jednostki, bez względu na jej płeć czy wiek,
gdyż „dyskurs szczupłego ciała stanowi nie tylko formę dyscyplinowania tożsamości kobiety.
Jest on jednocześnie jednym z najbardziej efektywnych instrumentów różnicowania ludzi”
(Melosik, 1996: 139). Decydują one o byciu człowieka w świecie. To, czy osoba spełnia
wymagane standardy, czy też, pozwala sobie na zbędne kilogramy, sprawia, że zaczyna być
zaliczana do kategorii współczesnego „monstrum rozumianego jako przypadek odstępstwa od
normy” (Wieczorkiewicz, 2009: 362). Kryteria określające niniejsze standardy wcale nie są
jednoznaczne, ponieważ „granica, po przekroczeniu której można kogoś nazwać osobą
z nadmierną masą ciała nie do końca jest spójną z dyrektywami medycznymi” (Krogulec,

65

2015: 186). Liczne badania wykazują, że kwestia nadwagi czy otyłości wpływa na to, jak
otoczenie postrzega jednostkę. Zazwyczaj postrzeganie to opiera się na krzywdzących
stereotypach wiążących zbyt dużą wagę ciała z lenistwem, brakiem zaradności życiowej, jak
również niezdarnością i mniejszą atrakcyjnością fizyczną, co wpływa na takie wymiary życia
jednostki jak jej status społeczny czy możliwości zatrudnienia (Wiśniewska, CelińskaMiszczuk, 2017). Zdaniem Turnera „biegamy, odchudzamy się (…) nie dla przyjemności, ale
by zwiększyć nasze szanse w nawiązywaniu znajomości, na rynku pracy. (…) Otyłość stała
się irracjonalna” (Turner, 1984: 112). Badania pokazują, że nadmierna masa ciała ma związek
z tym, jak jednostka postrzega samą siebie. I ponownie nie jest to obraz pozytywny, ponieważ
nadwaga czy otyłość wiążą się z większym prawdopodobieństwem niskiej samooceny,
poczuciem bycia gorszym od innych oraz obniżoną jakością życia (Łuszczyńska, 2007).
Przekonania te są dodatkowo wzmacniane przez coraz bardziej promowany pogląd
zakładający, że nadmierna masa ciała to „problem indywidualny, którego rozwiązanie leży
w mocy samej jednostki, jeśli tylko ona tak postanowi” (Maj, 2016: 310).
Starość, choroba i nadmierna masa ciała to trzy odsłony największego lęku związanego
z ciałem w czasach współczesnych. Są rodzajem skandalu, który podważa standardy, na
których opiera się wykreowana obecnie cielesność człowieka, pogwałceniem obowiązujących
norm. Jednostka ma obowiązki wobec swojego ciała i nikt nie może jej w tym wyręczyć. Cała
odpowiedzialność spoczywa na niej: „ciało jest dziś, w sposób niepodlegający dyskusji,
własnością prywatną. Jego kultywowanie, jak uprawa ogródka działkowego, jest sprawą
właściciela. Nie ma kogo, poza właścicielem, ganić, jeśli ogród porośnie chwastami”
(Bauman 1994: 94). Człowiekowi w jego staraniach towarzyszy poczucie daremności,
ponieważ „pozostając w niewoli (…) sterowalnego ciała – projektu, (…) kontroluje swoje
ciało rzeczywiste, które jednak co chwila odmawia posłuszeństwa, pocąc się, starzejąc się czy
wiotczejąc” (Rokita, 2012: 58). Ciało staje się kluczowym źródłem aprobaty społecznej
i osobistej satysfakcji, jednocześnie będąc przyczyną napięcia (Vigarello, 2011b: 249).

2.4.2. Seksualność w kulturze konsumpcyjnej
Współcześnie seksualność stała się „sprawą prywatną”, „częścią stylu życia”, „pozytywną
podstawą

samorealizacji”;

jest

„numerem

jeden

na

liście

tematów

poruszanych

w społeczeństwie konsumpcji, w sposób spektakularny naddeterminując całe znaczeniowe
pole masowej konsumpcji” (Baudrillard, 2006: 123, 194; Seidman, 2012: 61). Seks kształtuje
kwestie podaży i popytu: „nasze pożądanie jest kształtowane przez rynek tak, żeby
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owocowało konkretnymi decyzjami konsumenckimi, a przez to napędzało mechanizm
produkcji i konsumpcji dóbr” (Klimczyk, 2008: 96).
Obserwowany „awans seksu jako wartości” (Duch-Krzystoszek, 1998: 124) wiąże się
z nobilitacją seksualnej przyjemności i zmianą jej statusu. Współcześnie przyjmuje ona
„postać przymusu czy nakazu i zostaje zinstytucjonalizowana nie jako uprawnienie czy
przyjemność, lecz jako obywatelski obowiązek” (Baudrillard, 2006: 92). Szczególnego
znaczenia nabiera kulminacyjny moment przyjemności seksualnej, jakim jest orgazm, którego
„zdolność przeżywania i wywoływania (…) okazuje się wyznacznikiem odpowiednich
umiejętności seksualnych” (Giddens, 2006: 177). Spontaniczna radość staje się obszarem
troski i niepokoju, ponieważ stanowi źródło oceny dla jednostki. Mówi się wręcz o „tyranii
orgazmu”, która współczesnemu człowiekowi „każe (…) grać rolę atlety od osobistych
osiągnięć, pod nieustanną presją udowadniania innym, że potrafi lepiej” (Muchembled, 2013:
400). W tym kontekście nowego znaczenia nabrały takie kategorie jak spontaniczność
i sprawność. Współcześnie chodzi nie tylko o „postawienie seksualności w centrum
i określenie jej jako zadania”, ale także o wymóg, by do tego zadania być zawsze gotowym
oraz wykonać je jak najlepiej (Foucault, 1995: 76). W obszarze seksualności spontaniczność
i seksualność są ze sobą ściśle powiązane. Brak spontaniczności, a więc niemożność podjęcia
aktywności seksualnej od razu, kiedy się tego zechce, zgodnie z własnym pragnieniem, to
jednocześnie brak sprawności. Ta sama zależność przebiega w odwrotnym kierunku – brak
sprawności, a więc możliwości podjęcia zachowania seksualnego, oznacza brak
spontaniczności. Pojawienie się problemów ze spontanicznością/sprawnością obniża status
jednostki, ponieważ „obecnie każda zwłoka, opieszałość i oczekiwanie zmieniają się w piętno
niższości” (Bauman, 2004: 63). Jak twierdzi Giddens: „podnoszenie własnej sprawności służy
ulepszeniu życia intymnego, a ulepszone życie intymne podnosi sprawność. To obieg
zamknięty. Niekończący się proces. Nie należy nigdy spocząć na laurach i zadowalać się tym,
czego się już nauczyliśmy” (Giddens, 2006: 166). W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek
problemów, które mogłyby wpłynąć na spontaniczność/sprawność w życiu seksualnym,
jednostka musi pamiętać o tym, że wymagają one „natychmiastowego rozwiązania”
(Baudrillard, 2006: 194).
Ważną rolę w kształtowaniu współczesnego podejścia do seksualności odgrywają przekazy
medialne. Liczba tych, które odnoszą się do seksu, jak i sposób ukazywania tego tematu
w mediach, znacząco zmieniły się od lat siedemdziesiątych XX wieku, co opisuje brytyjski
badacz Brian McNair (McNair, 2002). Poddał on analizie media zachodnie, jednak podobne
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przemiany dotyczą także polskiej prasy, radia, telewizji i Internetu (Łaciak, 2006; Łaciak,
2009). Początki obecności tematu seksu w przekazach medialnych sięgają „okresu narodzin
kultury masowej, czyli drugiej połowy XIX wieku” (Szelągowska, 2006: 4). Miała na to
decydujący wpływ twórczość filmowa (Kłoskowska, 1980: 8).
Współczesne związki mass mediów i seksu McNair charakteryzuje za pomocą trzech zjawisk.
Pierwszym z nich jest kultura obnażania łącząca w sobie elementy ekshibicjonizmu
i voyeuryzmu. Dotyczy ona medialnej dostępności seksu, częstego pokazywania nagości,
erotyki, pornografii, informacji na temat seksbiznesu, jak również wypowiedzi osób o
własnym życiu seksualnym. Ważną rolę odgrywają także porady tak zwanych seks ekspertów
– osób zawodowo zajmujących się udzielaniem pomocy w zakresie życia seksualnego, którzy
przekazują informacje na temat seksualności za pośrednictwem mediów. Tworzą w ten
sposób nowy rodzaj wiedzy i źródła wsparcia eksperckiego w obszarze naukowości
i rozrywki, w wyniku czego erotyzm staje się popularnonaukowy (Klimczyk, 2008: 135).
Drugim

zjawiskiem

zróżnicowanych

form

jest

demokratyzacja

ekspresji

seksualnej

pożądania
z

–

ukazanie

uwzględnieniem

istnienia

różnych

wielu,

orientacji

psychoseksualnych i preferencji. Chodzi o możliwość wyrażania się seksualności za pomocą
środków powszechnie dostępnych, czego doskonałym przykładem jest internetowa sieć, która
„definiuje, zawęża i rozszerza seksualne opcje oraz normy i ideały” (Kleinplatz, 2012: XXI).
Trzecim zjawiskiem opisywanym przez McNaira jest porn chic, a więc „reprezentacja
pornografii w niepornograficznych przekazach” (McNair, 2002: 61).
Sposób ukazywania seksu w mediach „znajduje swe odzwierciedlenie w świecie
wewnętrznym jednostki” (Bieńko, 2009: 52). Stwarza nowy rodzaj punktu odniesienia, źródło
porównań dla doświadczeń własnych wobec obrazów medialnych. Przyczynia się do
odczuwania niepokoju, niezaspokojenia i kwestionowania osobistego doświadczenia przez
jednostkę, kreując przekonanie o tym, że „nigdy nie można być całkiem pewnym, że własne
doznania są tak samo silne i dogłębne, jak u innych, że się zdołało wykrzesać z przeżyć
wszystko, co potrafią wykrzesać inni” (Bauman, 1995: 182).

2.4.3. Ciało w medycynie
Ze względu na problematykę pracy, a także oddziaływanie medycyny i procesu medykalizacji
na współczesne postrzeganie cielesności, warto zwrócić uwagę na kwestię medycznego
spojrzenia na ciało. Wymaga ono uwzględnienia historycznej perspektywy, dzięki której
możliwe jest rozumienie aktualnego podejścia nauki i praktyki medycznej do ciała
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(Wieczorkiewicz, 2000: 63). Historia przemian stosunku medycyny wobec cielesności
wykracza poza ramy tej pracy, stąd wymienione zostaną jedynie wybrane przełomy, związane
z tematem niniejszych badań.
Na przestrzeni dziejów medyczne podejście do ciała to proces zmienny i burzliwy, który „nie
jest tylko wytworem rozumowania naukowego, prowadzonego z dala od świata i jego
namiętności” (Faure, 2011: 45). Wiele poglądów nie miało jakiegokolwiek racjonalnego
uzasadnienia, co nie przeszkadzało funkcjonować im w świadomości lekarzy. Przez blisko
dwa tysiące lat medyczne spojrzenie na ciało było zdominowane przez model humoralny,
zapoczątkowany i opisany przez Hipokratesa, następnie kontynuowany przez Galena (Porter,
Vigarello, 2011: 307). Grecki lekarz uważał, że ciało człowieka jest dalekie od stałości, nie
może być monolitem zbudowanym jedynie z jednej substancji. Jak twierdził: „przede
wszystkim więc zachodzi taka konieczność, iż powstawanie nie może dokonywać się z czegoś
«jednego»: jakże bowiem «jedno» rodziłoby cokolwiek istniejącego, gdyby się z czymś nie
mieszało? (…) Zatem koniecznie, skoro taka jest natura zarówno wszystkich innych rzeczy,
jak i człowieka, człowiek nie jest czymś «jednym»” (Hipokrates, 2008: 152). Ojciec
medycyny zwrócił uwagę na wydzieliny ciała, wymieniając „krew, flegmę, żółć żółtą
i czarną” (Hipokrates, 2008: 152). Jego zdaniem mają one decydujący wpływ nie tylko na
zdrowie, ale i uosobienie jednostki – to, czy posiada ona temperament sangwinika,
flegmatyka, choleryka czy melancholika. Zgodnie z poglądami Hipokratesa wewnętrzna
równowaga tych soków zależna jest od zewnętrznej równowagi człowieka z otaczającym go
środowiskiem i wyraża się dobrym samopoczuciem psychicznym (Hipokrates, 2008). Zatem
już Hipokrates postrzegał ciało nie tylko w kategoriach biologicznych, ale także wskazywał
na nieodłączną obecność wymiaru psychicznego i duchowego.
Kolejny przełom w rozumieniu ciała przez medycynę zapoczątkował wspomniany wcześniej
francuski uczony Descartes. Od XVII wieku ciało w ujęciu medycznym staje się maszyną.
Descartes przyjmował, iż „ciało jest zaledwie posągiem bądź maszyną, (…) którą Bóg
umyślnie (…) ukształtował, (…) pomieścił w jej wnętrzu wszystkie niezbędne części, by
maszyna ta mogła chodzić, jeść, oddychać i by mogła wreszcie naśladować te wszystkie nasze
czynności, o których sądzimy, iż wywodzą się z materii i zależą jedynie od przestrzennego
układu narządów” (Descartes, 1989: 4). Mechanistyczne podejście wobec cielesności jest
wzmacniane przez możliwość obejrzenia za sprawą pokazów anatomicznych wnętrza ciała
człowieka. Były one prawdziwą rewolucją w medycynie, gdyż tego rodzaju praktyk
zaprzestano w Europie w III wieku p.n.e. (Mandressi, 2011: 285). Opis zabiegów wobec
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leżącego na stole prosektoryjnym ciała można potraktować jako metaforę nowo
obowiązującego

stosunku

do

cielesności

w

obszarze

medycyny:

„opróżniane

i rozczłonkowywane, w miarę jak postępowała demonstracja; ciało, którego kolejne rozdziały
ukazywały stopniową redukcję pod działaniem skalpela. Wyciąć, zbadać, a potem wyrzucić”
(Mandressi, 2011: 296). Ciało zaczęto traktować jako zbiór części, z których każdą można
poddać analizie: „coraz głębiej badane przyrządami, ciało jest również pojmowane w sposób
bardziej wymyślmy i fragmentaryczny” (Faure, 2011: 23). I tak oto ciało w medycznym
spojrzeniu przestaje być całością.
Pod wpływem przeprowadzania sekcji zwłok powstają metody, za pomocą których należy
ciało obserwować, co rozpoczyna proces wielozmysłowego badania ciała pacjenta przez
lekarza (Mandressi, 2011: 294). Medycy wykorzystują wszystkie swoje zmysły, by móc
wychwycić i przeanalizować każdy objaw płynący z ciała: „mierzyli puls, obwąchiwali, aby
wykryć gangrenę, smakowali mocz, osłuchiwali, aby wykryć nieprawidłowości oddychania,
oraz zwracali uwagę na zabarwienia skóry i oczu – poszukiwali facies hippocratica, piętna,
które pojawia się na twarzy umierających” (Porter, Vigarello, 2011: 334). Znaczenie zmysłów
lekarza wykorzystywanych do badania ciała są podporządkowane pewnej hierarchii: „na
pięciostopniowej skali najwyżej sytuowały się zmysły dalekiego kontaktu – wzrok i słuch,
w środku umiejscowiony był węch. (…) Najpośledniejszą pozycję zajmowały niskie,
zwierzęce zmysły bliskiego kontaktu – smak i dotyk” (Wieczorkiewicz, 2000: 59). Wzrok
obdarowany zostaje zdecydowanie największym zaufaniem; to za jego pomocą podejmowane
są ostateczne decyzje lekarza: „rzut oka należy do pozazmysłowego kontaktu, z pewnością
kontaktu czystego, idealnego, który jednak całkowicie miażdży, ponieważ łatwiej przenika
rzeczy i głębiej pod nie sięga” (Foucault, 1999: 159). Zmysł powonienia zostaje przypisany
przede wszystkim do wykrywania choroby: „zbliża bardziej do dynamiki przemian
chorobowych niż zmysły pozostałe, bardziej jest «czuły», zwiększając efektywność
rozpoznania. (…) Zapach jest oznaką, która reprezentuje gnilne procesy chorobowe
uobecniając się w oddechu, woni potu, skóry, moczu, kału czy ropieni” (Barański, 2011: 108).
Ciało coraz mniej ma wspólnego z osobą pacjenta, a coraz więcej ze zbiorem określonych
i sklasyfikowanych symptomów: „paradoksalnie, w odniesieniu do tego, na co pacjent cierpi,
jest on tylko faktem zewnętrznym; analiza medyczna powinna wziąć pacjenta pod uwagę
tylko po to, by wziąć go w nawias” (Foucault, 1999: 25).
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Dalsze odkrycia nauki, wykorzystując także rozwój technologii, uzupełniają rozumienie ciała
o procesy na poziomie komórkowym, genetycznym, które rządzą się prawami chemii oraz
fizyki (Faure, 2011: 45).
Opisane przemiany mają swoje odzwierciedlenie w postrzeganiu ciała we współczesnej
medycynie. Można zaryzykować stwierdzenie, że obecny stosunek do ciała stanowi
wypadkową myśli Hipokratesa, podkreślającą rolę psychiki i duchowości, oraz podejścia
anatomów przeprowadzających sekcję zwłok w XVI i XVII wieku. Bezsprzecznie druga
połowa XX wieku to czas powstania praw pacjenta oraz uznania jego godności, która dotyczy
także wymiaru cielesnego (Bujny, 2007; Karkowska, 2009). Jednocześnie medycyna pogłębia
proces fragmentaryzacji ciała, gdyż „nauka bio – fizjo – anatomiczna (…) rozpoczyna proces
analitycznego rozkładu ciała, a genetyka makromolekularna jest jedynie jej logiczną
konsekwencją (…) na o wiele wyższym poziomie abstrakcji i symulacji, jądrowym poziomie
komórki sterującej, bezpośrednio na poziomie kodu genetycznego” (Baudrillard, 2005: 125).
Medycyna w swoim podejściu do cielesności musi uwzględniać także przemiany społecznogospodarcze, do których doszło w społeczeństwie zachodnim w ostatnich dekadach. W erze
konsumpcji wszelkie działania medycyny są traktowane jako pewien rodzaj usług, na co
zwrócił uwagę Goffman w opisywanym wcześniej modelu usługi. Zawarł w nim także opis
spojrzenia na ciało charakterystyczny dla współczesnej medycyny (Goffman, 2011). Ciało
staje się w nim „własnością podlegającą naprawie” (Goffman, 2011: 317). W odróżnieniu od
serwisu, podczas którego reparacji podlega sprzęt, „niektórych części ciała nie da się
wymienić, nie wszystkie fizyczne zaburzenia można wyleczyć” (Goffman, 2011: 319). Nie
zawsze więc jest możliwe, by usługa medyczna była zadowalająca. W ramach modelu
przedstawionego przez Goffmana pacjent, który jest usługobiorcą, powierza swoje ciało
usługodawcy medycznemu. Jednakże w podejściu do ciała, które jest przedmiotem usługi,
obecne są różnice między pacjentem a lekarzem. Usługobiorcy „trudno jest bezosobowo
traktować własne ciało i pozwalać, by inni je tak traktowali, a także ignorować fakt, że
w czasie, gdy jest ono naprawiane, nie można z niego korzystać tak jak zwykle” (Goffman,
2011: 323). Usługodawca natomiast, by wypełnić swoje zadanie, musi zająć się ciałem,
traktując je jako biologiczny, zdepersonalizowany twór, wobec którego ma zastosować swoją
wiedzę i umiejętności medyczne. Realizację tego polecenia utrudnia mu poniekąd osoba
pacjenta, która „musi przebywać w warsztacie w czasie fazy aktywnego leczenia w ramach
cyklu naprawy”, a do tego „interesuje [ją] to, co dzieje się z [jej] ciałem, i ma [ona] doskonałą
możliwość, by obserwować wszystko, co się wydarza” (Goffman, 2011: 317–318). Lekarz
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podczas wykonywania usługi musi zajmować się zarówno ciałem usługobiorcy, jak i nim
samym.
Aby móc poradzić sobie z tymi dwoma symultanicznie pojawiającymi się wyzwaniami,
zdaniem Goffmana lekarz często korzysta z nieosobowego traktowania usługobiorcy:
„pacjenta wita się w sposób, który można jeszcze uznać za grzeczny, i żegna podobnie,
podczas gdy wszystko pomiędzy odbywa się tak, jakby pacjent jako osoba społeczna była w
ogóle nieobecny i stanowił jedynie pozostawioną przez kogoś własność” (Goffman, 2011:
317). Egzemplifikacją nieosobowego traktowania pacjenta, gdy lekarz zajmuje się jego
ciałem, jest stosowanie, jak to określił amerykański socjolog, technicznej konwersacji. Chodzi
o posługiwanie się żargonem medycznym. Usługodawca posługując się nim sprawia, że
sytuacja usługobiorcy „może być otwarcie dyskutowana nad jego głową”, o czym ten nawet
nie będzie wiedział ze względu na słownictwo, które jest dla niego niezrozumiałe (Goffman,
2011: 317). Ten rodzaj języka sprzyja szybkiej wymianie informacji i poleceń między
personelem, jak również jest sposobem myślenia lekarzy. Jednocześnie pogłębia on różnice
i dystans między usługobiorcą a usługodawcą podczas procesu świadczenia usługi medycznej
(Goffman, 2011).
Nie tylko osoba pacjenta może utrudniać zajmowanie się jego ciałem; także samo ciało może
stanowić problem w usłudze medycznej. Jak pisze o tym Goffman: „w procesie
dopasowywania ciała do ram relacji usługowej pojawiają się miejsca szczególnych napięć”
(Goffman, 2011: 317). Jednym z takich miejsc jest dotyk, w szczególności dotyk tych
obszarów ciała, które określa się jako intymne. Współcześnie dotykanie jest chętnie kojarzone
z seksualnością: „na pierwszym planie w społecznej świadomości pozostaje skóra i dotyk
jako pole gier i zabaw wzbudzających pożądanie” (Florkowski, 2016: 333). Kultura
zachodnia precyzyjnie „pokawałkowała” ludzkie ciało na „dobre i złe części” (Banaszak,
Florkowski, 2008: 12). Do tych „złych” w kontaktach społecznych zalicza się kobiece piersi,
genitalia oraz odbyt. Biust i narządy płciowe kobiety są traktowane jako silny bodziec
erotyczny, a jednocześnie kojarzone z macierzyństwem, przez co „bardzo wcześnie są
otoczone siecią zaleceń medycznych” (Sohn, 2011: 97). Narządy płciowe mężczyzny
są ukazywane zarówno jako symbol potencji, powód dumy i siły, jak i w przypadku ich
niesprawności – jako źródło porażki, upokorzenia i braku męskości (Friedman, 2003). Odbyt
zaś „dla wielu osób pozostaje przez całe życie wyłączony z rozmów, przemyśleń
i doświadczeń seksualnych. Anus to ciągle jedno z największych tabu naszej cywilizacji”
(Banaszak, Florkowski, 2008: 29). Wieloznaczność, fetyszyzowanie i znacząca siła
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oddziaływania na emocje wymienionych obszarów ciała czyni ich dotykanie szczególnie
skomplikowanym nawet w kontekście usługi medycznej. Warto zaznaczyć, że w czasach
współczesnych lekarze uzyskali nie tylko największe, ale i wręcz wyłączne prawa spośród
wszystkich grup zawodowych na dotykanie wszelkich obszarów ciała drugiego człowieka
(Nijakowski, 2008). Lekarskie prawo do dotyku nie jest jednak wolne od ograniczeń
i restrykcji, ponieważ to „od personelu oczekuje się (…) ułatwienia sytuacji, wytworzenia
takiej relacji, która znosi w jakimś zakresie jej nieprzyjemne, dwuznaczne aspekty”
(Banaszak, 2017: 235). Według ogólnie przyjętej zasady „warunkiem koniecznym poprawnej
interakcji medycznej jest (…) deseskualizacja” (Nijakowski, 2008: 349). Badania pokazują,
że personel wykorzystuje różnorodne strategie, by ciało pacjenta jak najbardziej oddalić od
kategorii obiektu seksualnego. Zalicza się do nich najczęściej takie działania jak angażowanie
pacjenta w krótką pogawędkę i żartowanie pozbawione jakichkolwiek seksualnych
podtekstów, spotkanie się z pacjentem, gdy jest ubrany i zanim przejdzie się do badania
palpacyjnego,

używanie

języka

medycznego,

a

nie

potocznego.

Inne

przykłady

deseksualizujących zachowań polegają na wprowadzaniu do gabinetu osoby trzeciej –
świadka (np. pielęgniarki), nieosobowe traktowanie opisane przez Goffmana, empatyzowanie
z pacjentem, żartowanie na temat seksu, straszenie pacjenta bądź podkreślanie
profesjonalnego wyglądu poprzez ubiór i gesty (Giuffre, Williams, 2000). Wymienione
działania pokazują, jak różnorodne sposoby radzenia sobie z pozbawianiem ciała pacjenta
seksualnego wymiaru stosuje personel medyczny.
Stworzona przez Goffmana w latach sześćdziesiątych XX wieku charakterystyka ciała
w ujęciu medycznym wydaje się być wciąż aktualna, co potwierdzają przytoczone badania na
temat deseksualizacji cielesności pacjenta. Fakt, iż koncepcję amerykańskiego socjologa
można wykorzystywać obecnie, wynika najprawdopodobniej z dostrzeżenia i opisania przez
badacza fundamentalnej różnicy w podejściu do ciała dwóch stron relacji lekarz – pacjent.
Polega ona na „dwojakim doświadczaniu ciała: ciała jako obiektu przyrodniczego, będącego
przedmiotem nauk i praktyk medycznych oraz ciała jako ciała żywego, doświadczającego
swojej cielesności człowieka” (Barański, 2011: 60). Wypadkowa tych obu perspektyw
stanowi zasadne odzwierciedlenie współczesnego spojrzenia medycyny na cielesność
pacjenta.
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2.4.3.1. Seksualność w perspektywie gabinetu i badań lekarskich
Wśród badań na temat seksualności człowieka przeważają analizy ilościowe, przy
stosunkowo niewielkiej liczbie analiz jakościowych. Przyczyną tej sytuacji jest przynależność
seksu do tak zwanych tematów „trudnych”, „drażliwych”, które wiążą się zarówno z silnymi
emocjami, jak i trudnością w mówieniu o nich (Bancroft, 2011; Izdebski, 2012; Seidman,
2012). Badacze podkreślają, że „mało jest przykładów tak dużej rozbieżności między
głoszonymi poglądami a rzeczywistymi zachowaniami ludzi jak w życiu seksualnym”
(Izdebski, Ostrowska, 2003: 14). Osoby biorąc udział w badaniach poświęconych
seksualności mają skłonność do kreowania pozytywnego obrazu własnego życia seksualnego.
Tłumaczy się to wpływem opisanych wcześniej procesów i przekazów medialnych na temat
seksu, które wywołują presję sukcesu w tym aspekcie funkcjonowania jednostki. Powszechna
aprobata społeczna dla posiadania satysfakcjonującego życia seksualnego może skłaniać
osoby badane do zmiany swoich odpowiedzi w celu spełnienia tego oczekiwania (Ostrowska,
1999: 104).
Przykładem wyżej opisanej charakterystyki są wyniki badania z 2005 roku na próbie blisko
3000 kobiet i mężczyzn w wieku 18–49 lat. Ponad 60% osób badanych zadeklarowało, że
postrzega swoje życie seksualne jako dobre i bardzo dobre; po dodaniu jeszcze odpowiedzi
„raczej dobre”, prawie 80% osób badanych deklaruje zadowolenie ze swojego życia
seksualnego. W pytaniu o opinię na temat własnej sprawności seksualnej zaledwie 3% osób
badanych oceniło ją negatywnie, a 88% wskazało odpowiedzi pozytywne (raczej dobra,
dobra, bardzo dobra) (Izdebski 2012: 230–232). Deklaracje te są zastanawiające
w porównaniu z danymi ze światowych badań socjoseksuologicznych, które dotyczą
częstotliwości występowania dysfunkcji seksualnych w populacji. Ich wyniki wskazują na to,
że 40–45% kobiet i 20–30% mężczyzn manifestuje przynajmniej jedno z zaburzeń
seksualnych (Skrzypulec, Nowosielski, Drosdzol, Kowalczyk, 2005: 964). Innym przykładem
są badania dotyczące seksualności z roku 2015 na próbie 1 054 osób w wieku 18–70 lat,
w których 80% badanych określa siebie jako osoby zdrowe, a jednocześnie 44% przyjmuje na
stałe leki (Lew-Starowicz, Czajkowska, 2017).
Inne wnioski płynące z badań nad seksualnością Polek i Polaków pokazują, że seks jest dla
nich ważny (Izdebski 2012: 234; Lew-Starowicz, Czajkowska, 2017). Osoby badane
wymieniają jednocześnie problemy związane z życiem seksualnym. Kobiety deklarują:
zmniejszenie potrzeb seksualnych lub ich brak (29%); rzadkie osiąganie orgazmu (28,5%);
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brak orgazmu (21%); odczuwanie bólu w trakcie kontaktów seksualnych (19,1%). Mężczyźni
wymieniają jako problemy: wytrysk przedwczesny (13%); zaburzenia erekcji (10%) (LewStarowicz, Czajkowska, 2017: 10). W grupie osób badanych zgłaszających wyżej
wymienione trudności 31% kobiet i 27,1% mężczyzn w ogóle nie poszukuje jakiejkolwiek
formy pomocy w rozwiązaniu problemu. 21% osób poszukuje porad w Internecie. Do lekarza
zgłasza się jedynie 4,6% kobiet i 6,9% mężczyzn (Lew-Starowicz, Czajkowska, 2017: 10). W
polskiej służbie zdrowia pomocą w zakresie tychże problemów zajmują się „seksuolodzy,
a także lekarze innych specjalizacji (np. urolog, ginekolog, androlog, psychiatra, neurolog,
diabetolog, kardiolog, lekarz rodzinny), psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni” (LewStarowicz, 2005: 12). Jednak w praktyce kluczowa jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu,
ponieważ to on albo pomaga znaleźć rozwiązanie, albo kieruje na dalsze specjalistyczne
badania lub konsultacje (Schover, 2005: 471).
Z punktu widzenia lekarza kłopoty z aktywnością seksualną są związane z nieuchronnym
oddziaływaniem chorób somatycznych na sferę seksualną pacjenta, ponieważ „istnieje
niewiele schorzeń medycznych i chirurgicznych niemających implikacji seksualnych”
(Bancroft, 2011: 395). Trudności w życiu seksualnym mają duże znaczenie w procesie
zarówno diagnozy, jak i terapii medycznej, ponieważ „mogą być jednym z objawów
przewlekłych chorób somatycznych. Ich występowanie czasem wyprzedza pojawienie się
innych symptomów. (…) Zaburzenia seksualne mogą być także efektem ubocznym działania
leków stosowanych w chorobach somatycznych” (Lew-Starowicz, 2010: 153). Rozwój
medycyny sprawił, że liczną grupą wymagającą opieki medycznej są osoby przewlekle chore,
których długość życia udało się znacznie zwiększyć. Kluczowym elementem terapii staje się
więc nie tylko walka z objawami chorobowymi, ale także „poprawa jakości życia,
rozwiązywanie

problemów

seksualnych”

(Enzlin,

2014:

453).

Jednak

najbardziej

spektakularnym osiągnięciem medycyny, które wpłynęło na obecność problematyki
problemów seksualnych w relacji lekarz – pacjent, jest początek tak zwanej ery Viagry – 29
marca 1998 roku dopuszczono do sprzedaży cytrynian sildenafilu, pierwszy doustny środek
leczący zaburzenia wzwodu (Leiblum, Rosen, 2005: 21). Od tej pory lekarz każdej
specjalizacji może zaoferować terapię dla jednego z częściej występujących męskich
problemów seksualnych. W obszarze szeroko rozumianej seksuologii doszło w ten sposób do
zmiany układu sił: „Lekarze dostali skuteczne narzędzie, (…) ich rola w środowisku
zdecydowanie się wzmocniła” (Kościańska, 2014: 38).
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Kształcenie lekarzy w zakresie wiedzy seksuologicznej pozostaje w Polsce na niskim
poziomie. Problem ten sygnalizował już w latach osiemdziesiątych XX wieku Imieliński.
Pisał o pilnej potrzebie wprowadzenia do procesu kształcenia personelu medycznego wiedzy
z zakresu seksualności człowieka. Wówczas programy studiów na akademiach medycznych
nie uwzględniały seksuologii jako dyscypliny obowiązkowej. Wiedza z tego zakresu była
przekazywana w sposób marginalny w ramach wykładów z innych specjalizacji. Badania
przeprowadzone wraz z seksuologiem Julianem Godlewskim wśród studentów VI roku
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie opublikowane w 1975 wskazywały
przede wszystkim na niepokojąco niski poziom wiadomości teoretyczno-praktycznych
z zakresu seksuologii wśród studentów, jak również opowiadanie się przez 80% studentów za
wprowadzeniem obowiązkowych wykładów z seksuologii (Imieliński 1982: 132). W chwili
obecnej, niemal 40 lat później, proces kształcenia personelu medycznego w Polsce
przedstawia się podobnie. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
9 maja 2013 w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 poz. 631) nie zawiera
w ogóle słowa seksuologia. Wiedza na temat seksualności człowieka jest ograniczona do
takich zagadnień jak, w przypadku lekarzy, wykorzystywanie seksualne dziecka
maltretowanego czy podstawy seksualności człowieka i zaburzeń z nią związanych.
Biorąc pod uwagę perspektywę pacjenta warto podkreślić, że pierwsze opisy problemów
seksualnych „znajdują się w papirusach, w dziełach medycyny świata antycznego, medycyny
chińskiej, w tradycji kultur pierwotnych i wielu innych” (Lew-Starowicz, 2005: 11).
Problemy seksualne są wszechobecne, występują zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn,
dotyczą różnych grup wiekowych (Binik, Hall, 2014: X). Mimo to trudności w życiu
seksualnym wiążą się ze wstydem i lękiem jednostki wobec możliwości ich ujawnienia. Jak
zauważa Imieliński: „ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególną grupą chorych.
Nierzadko chorobę swoją muszą skrywać przed otoczeniem, gdyż krąg kultury, w którym
żyjemy, piętnuje ich z tego powodu, lekceważy i wyśmiewa wcześniej jeszcze, zanim postara
się ich zrozumieć” (Imieliński, 1987: 203). W polskim społeczeństwie istnieje także tendencja
do trywializowania trudności w życiu seksualnym. W powszechnej opinii funkcjonuje
przekonanie o tym, że nie są to poważne, lecz luksusowe problemy, które przecież nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia czy życia, a aktywność seksualna nie jest niezbędnym
warunkiem przeżycia jednostki. Warto jednak zaznaczyć, że nie są to jedynie problemy
jednostki: „mają one również znaczący wpływ na relacje partnerskie, trwałość i harmonię
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małżeństw, stosunki międzyludzkie, funkcjonowanie w rolach zawodowej i społecznej,
samoocenę w roli męskiej i kobiecej, stan zdrowia psychicznego” (Lew-Starowicz, 2005: 12).
Ich konsekwencjami są „wzrost frustracji, poczucie nieadekwatności, a nawet depresje czy
zaburzenia psychiczne” (Jakubowska, 2009a: 102).
Istotny jest także stosunek wobec możliwości pomocy w sytuacji pojawienia się problemów
seksualnych. Wnioski płynące z badań nad seksualnością człowieka wskazują, że „rosną
oczekiwania społeczne co do możliwości leczenia zaburzeń seksualnych” (Lew-Starowicz,
2005: 12). Z jednej strony człowiek zawsze poszukiwał rozwiązań pojawiających się
trudności w życiu seksualnym, „pigułki lub mikstury, która w magiczny sposób usunie
przeszkody w rozwoju pożądania lub podniecenia seksualnego” (Leiblum, Rosen, 2005a: 24).
Z drugiej strony współczesne procesy, takie jak medykalizacja, wzmocniły zależność między
tym, co jest zdrowe, a tym, co jest seksowne. Zdrowe zęby są sexy, zdrowe włosy i paznokcie
są sexy, a przede wszystkim ciało zdrowe i sprawne jest sexy, przy czym zdrowie i sprawność
dotyczą także obszaru aktywności seksualnej. Ich brak wiąże się z byciem nieseksownym,
nieseksowną, a więc utratą atrakcyjności, a nawet statusu społecznego jednostki (Izdebski,
Ostrowska 2003: 43).
Tym, co jest wspólne dla obu stron relacji lekarz – pacjent w kontekście problemów
seksualnych, jest „zmowa milczenia” (Enzlin, 2014: 444). Liczni badacze problematyki
seksualności zwracają uwagę na brak podejmowania przez lekarzy rozmów z pacjentami na
temat ich zdrowia seksualnego. Odzwierciedleniem tego stanu jest badanie przeprowadzone
w 2004 roku wśród 1 353 lekarzy i lekarek różnych specjalizacji (medycyny rodzinnej,
diabetologii, psychiatrii, urologii, seksuologii). Osoby badane poproszono, by zadały pytanie
o występowanie zaburzeń erekcji dwudziestu kolejnym pacjentom po 40. roku życia
zgłaszającym się po poradę, bez względu na przyczynę. W efekcie 1 013 osób od razu lub po
pewnym czasie rezygnowało z udziału w badaniu, co można interpretować jako przejaw
niechęci wobec zadawania pytań dotyczących problemów w życiu seksualnym (LewStarowicz, Krajka, Darewicz i in., 2004). Jako przyczynę oporu środowiska lekarskiego
wobec poruszania problematyki zdrowia seksualnego podaje się brak czasu, obawy przed
nieumiejętnością odpowiedzenia na ewentualne pytania, przekonanie, że to pacjent powinien
zgłosić potrzebę rozmowy na ten temat, wstyd, niewiedzę, osobiste przekonania, zgodnie
z którymi nie należy rozmawiać o tym obszarze życia (Enzlin, 2014; Imieliński, 1987;
Izdebski, Ostrowska, 2003; Schover, 2005). Milczenie na temat problemów seksualnych
zachowują także pacjenci. Jak pokazują wyniki badań, zdecydowana większość z nich
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deklaruje, że chciałaby, aby to lekarz zadał pierwszy pytanie dotyczące problemów w życiu
seksualnym. Sami jednak bardzo rzadko inicjują rozmowę w tym kierunku (Izdebski,
Ostrowska, 2003; Lew-Starowicz, Długołęcka 2014; Schover, 2005). W relacji lekarz –
pacjent obie strony milczą na temat problemów seksualnych, oczekując, by to ta druga osoba
przejęła inicjatywę. Ostatecznie zatem nie można stwierdzić, że kwestia problemów
seksualnych jest w relacji lekarz – pacjent nieobecna, natomiast z pewnością można uznać, że
jest przemilczana.

2.5. Emocjonalne podłoże wstydu i wstrętu w ujęciu nauk społecznych
Koncepcja Eliasa pokazała, jak ważne dla procesu cywilizacyjnego jest poczucie wstydu
i wstrętu. Mimo to emocje te w niewielkim stopniu są poddawane refleksji w obszarze nauk
społecznych.
Sfera emocjonalna przez wiele dekad pozostawała poza zainteresowaniem socjologii.
„Socjolodzy badali niemal każdy aspekt ludzkiego zachowania, a jakoś stosunkowo mało
uwagi poświęcali dynamice emocji” (Reddy, 2001: 316; Turner, Stets, 2009: 15). Jednak od
lat siedemdziesiątych XX wieku nauki społeczne poddały refleksji także i ten aspekt życia
człowieka. Emocje stały się nie tylko samodzielnym przedmiotem badań, zauważono również
ich znaczenie dla poruszania innych problematyk, jak choćby cielesności i seksualności
(Banaszak, 2017). Kluczowym dokonaniem socjologii wobec sfery emocjonalnej jest
ukazanie jej społecznego wymiaru: „w tej mierze, w jakiej człowiek jest istotą społeczną,
społeczny charakter mają również jego emocje – taka oto konkluzja wyłaniałby się z prac
socjologów emocji, przypominających, że nie tylko to, co robimy, i to, co myślimy, ale
również, to, co odczuwamy, wynika ze społecznej części osobowości homo duplex, jakim jest
istota ludzka” (Pawlik, 2009: 250–251). Badacz społeczny postrzega więc emocje jako
„zjawisko przede wszystkim społeczne – wynik złożonej relacji między jednostką
i społeczeństwem” (Sawicka, 2018: 13).
Myśl socjologiczna zaprasza także do badania tak zwanych kultur emocjonalnych
zdefiniowanych przez amerykańskiego socjologa Stevena Gordona jako „skrzynka
z narzędziami, która zawiera dostępne w społeczeństwie symboliczne formy, (…) za
pośrednictwem których ludzie doświadczają i wyrażają znaczenia emocji” (Gordon, Cancian,
1988: 314). W ramach danej kultury emocjonalnej mieszczą się „słowniki emocji, normy oraz
przekonania na temat emocji” (Gordon, 1990: 146). Słowniki emocji zawierają przyjęte przez
dane społeczeństwo słownictwo, za pomocą którego jednostka określa własne emocje, jak i te,
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które obserwuje u innych osób. Normy to zasady, które regulują zarówno sposób odczuwania,
jak i ekspresji emocji. Przekonania zaś odnoszą się do potocznych opinii na temat emocji,
które funkcjonują w danej społeczności, jak np. stanowisko mówiące o szkodliwości emocji
ze względu na ich nieracjonalny charakter. Innymi słowy kultura emocjonalna to siły, które
„ograniczają to, jak ludzie reagują na innych i na sytuacje” (Turner, Stets, 2009: 46).
Doświadcza ich każda jednostka ze względu na proces socjalizacji, co oznacza, że
„«naturalne» impulsy zostają społecznie opracowane i uporządkowane w ramach różnych
«kultur emocjonalnych», wytwarzanych przez poszczególne społeczności” (Sawicka, 2018:
10).

2.5.1. Niewidzialność wstydu i nieobecność wstrętu w życiu społecznym
Ta sama społeczna perspektywa dotyczy wstydu i wstrętu. Mimo że „każdemu towarzyszy
wstyd”, to charakteryzuje go to, że jest w „znacznym stopniu stłumiony” (Elias, 2011: 551;
Kunce, 2008: 206). Zdecydowanie „nikt się z nim nie obnosi”; wydawać by się mogło, że jest
„niewidoczny” (Czykwin, 2013: 17; Szykowna, 2012: 10). Na temat wstydu trudno wręcz się
wypowiadać, ponieważ „oswojenie werbalne wydaje się zawsze chybione” (Kunce, 2008:
2006). W potocznych konwersacjach osoby mówią, że mają niską samoocenę, czują się
niekomfortowo czy za bardzo wyeksponowane, stosując przy tym „eufemizmy, maski dla
słowa

«wstyd» (…)

tak,

jak

stosujemy eufemizmy w

odniesieniu

do

innych

«niewymownych» wyrażeń, choćby z dziedziny seksu czy fizjologii” (Górska, 2012: 181;
Scheff, 2011).
Ten rodzaj „ciszy”, „braku słów” dotyczący wstydu dla wielu badaczy mówi wiele na temat
czasów współczesnych. Brytyjski socjolog Giddens zauważa, że „nowoczesność (…) zmienia
najbardziej osobiste doświadczenia człowieka” (Giddens, 2002: 3). Wśród nich wymienić
można „nasze ponowoczesne zgryzoty, w tym doświadczenie (…) wstydu” (Pawlik, 2011:
122). Tym, co charakteryzuje współczesność, jest zdaniem Eliasa coraz większa rola
i obecność wstydu przy jednoczesnym zmniejszeniu świadomości jego odczuwania. Jak
zauważa: „poczynając od XVI stulecia obniża się stopniowo coraz szybciej próg uczuć
wstydu i zakłopotania”, lecz jednostka coraz mniej zdaje sobie z tego sprawę (Elias, 2011:
554). Myśl tę kontynuuje amerykański socjolog Thomas Scheff twierdząc, że wstyd to
„emocja rządząca życiem codziennym, ale zazwyczaj jest niewidzialna we współczesnym
społeczeństwie” (Scheff, 2011: 239). Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w przemianach
obowiązujących wartości i normy: „nowy paradygmat jednostki, który ukonstytuował się
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w latach sześćdziesiątych minionego wieku w Europie zadekretował: samorealizację,
pozytywne myślenie, ufność, radość, zdrowie, szczęście, młodość, pieniądze, indywidualizm,
dobre samopoczucie, optymizm, wolność i odpowiedzialność, komfort, urodę, seksualność
i erotyzm, udany związek, koncentrację na doświadczeniu indywidualnym i własnej
samoświadomości, autonomię jednostki, racjonalizm, życie rozumiane jako jakość życia”
(Czykwin, 2013: 229). Sukces polega na dążeniu i osiąganiu wyżej wymienionych „dóbr”,
a przestrzeganie opisanych standardów jest „wartością wyjątkowo wysoko cenioną”
(Włodyka, 1998: 168). Ponieważ zaś „nowoczesność jest nieuleczanie samokrytyczna”, to
„niemożność dostosowania się do powszechnie obowiązujących norm konsumpcyjnych,
nakazów mody czy etykiety” jest bardzo dotkliwa dla jednostki (Bauman, 2000: 114;
Jaworski, 1998: 47). Ten rodzaj niemocy może dotyczyć kwestii materialnych, ale także
„określonych cech fizycznych, mentalnych czy też przejawianych słabości, braku
popularnych kompetencji” (Górska, 2009: 270).
Badacze podejmujący problematykę wstydu zwracają uwagę na to, że „nieustannie jesteśmy
narażeni na ocenę innych w stale monitorującym się społeczeństwie indywiduów” (Czykwin,
2013: 17). Permanentnie oceniamy i jesteśmy oceniani, a doniosłość osądów jest coraz
większa, ponieważ „współczesne otoczenie człowieka, pozornie obce, często niewidoczne
i obojętne, jest jednak niezwykle liczne dzięki nowym rozwiązaniom technicznym” (Górska,
2009: 254). Zmienia się rola i znaczenie, a także granice odsłaniania siebie, swojego życia
innym: „kultura nasza na zupełnie niezwykłą skalę uprawomocniła podglądactwo jako zasadę
funkcjonowania ogromnej części mass mediów i korelatywnie do tego uczy ludzi
ekshibicjonizmu” (Grabowski, 2003: 7). Obecnie obowiązujące wartości i normy razem
z przekazami medialnymi przekonują, że „żadne myśli i uczucia nie są aż tak prywatne, by
nie można było ich publicznie wyznać” (Bauman, 2006: 194). W konsekwencji „współczesny
człowiek sam odziera się z intymności i wystawia na sprzedaż; bez najmniejszego
zażenowania przygląda się także temu, jak robią to inni. (…) Taki (…) ekshibicjonizm jest
niezwykle modny, a jednocześnie «taki normalny» w swej nienormalności” (Świtalska, 2003:
163). Zasada wykorzystywana przez kulturę masową i mass media polegająca na zdobywaniu
odbiorców poprzez „odsłonięcie tego, co wcześniej było skrywane”, upowszechnia normy
mówiące o tym, że: „niewypowiadalne zostaje wypowiedziane, a wstydliwe nie budzi już
zgorszenia. Brzydki sekret zmieniają w źródło dumy” (Bauman, 2006: 106; Jaworski, 1998:
50).
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Te charakterystyki współczesności, zdaniem badaczy zagadnienia, kształtują szczególny
status wstydu w życiu społecznym: „społeczeństwo, w którym żyjemy, jest nazywane post
shame society. Nacisk na zmianę, innowację, kreację jest tu tak silny, że czynniki, które
pełnią funkcje konserwujące, a tak jest ze wstydem, (…) wydają się ulegać dewaluacji”
(Czykwin, 2013: 228). Wstyd jest rozumiany jako „wyraz anachronicznych, pruderyjnych
zachowań” czy też „nieumiejętność «bycia naturalnym»” (Mokranowska, 2008: 70;
Świtalska, 2003: 164). W konsekwencji wstyd staje się jedną z „negatywnych emocji, które
należy wyeliminować lub zmienić, aby «stać się wolnym i w pełni zadowolonym ze swego
życia człowiekiem»” (Włodyka, 1998: 165). Zdaniem niektórych badaczy współcześnie
dochodzi do „deprecjacji wstydu i promocji bezwstydu” (Grabowski, 2003: 7). Pojęcie
wstydu coraz częściej bywa zastąpione kategorią obciachu, która koncentruje się przede
wszystkim na tym, co jest widoczne dla innych, jak wygląd zewnętrzny jednostki. Jeśli coś
jest obciachowe, to znaczy, że nadaje się „do odcięcia, do odrzucenia. Radykalizm
«obciachu» sprawia, że wydaje się on silniejszą sankcją niż tradycyjny wstyd” (Kosowska,
Gomółka, 2017: 20).
Człowiek współczesny wstydzi się wstydu, gdyż „nie cierpimy przyznawać się do słabości,
wstyd odczytujemy jako jej oznakę” (Milewicz, 2006: 70). Wstyd jest rekursywny, co
oznacza, że „reaguje sam na siebie. Jednostka odczuwająca wstyd jest również zawstydzona
z tego powodu, że się wstydzi, i silniej zmotywowana do ukrywania negatywnych stanów.
Dlatego też rekursywność wstydu dalej sprzyja jego ukrywaniu, tłumacząc małą widoczność
wstydu w życiu społecznym” (Czykwin, 2013: 106). Niewidzialność wstydu powtarza się
także w obszarze myśli naukowej, gdzie wstyd stanowi najczęściej „rozważania marginalne,
towarzyszące refleksji nad problematyką moralną czy dydaktyczną” (Jaworski, 1998: 39).
Jako argument podaje się fakt, że emocje generalnie należą do zjawisk, które z trudem
poddają się procesowi badawczemu: „sfera emocji, w odróżnieniu do zachowań i sfery
kognitywnej, (…) jest mniej dyskursywna, mniej poddaje się też obserwacji i opisaniu
klasycznymi narzędziami socjologii” (Pawlik, 2012: 9). Natomiast specyficzne cechy wstydu
poziom tej trudności dodatkowo zwiększają, ponieważ jest to emocja „wyjątkowo
subiektywna i intuicyjna”, ponadto bywa często przez jednostkę „nierozpoznawalna lub
rozpoznawana błędnie. Może być opisywana, ale nieujawniona” (Górska, 2012: 177;
Pawłowska, 2012: 52). Zatem status wstydu w życiu społecznym znajduje swoje
odzwierciedlenie w (nie)obecności w refleksji naukowej: „powszechna dostępność
instruktaży, ukazujących sposoby pozbywania się wstydu oraz dezawuujące to zjawisko, (…)
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pośrednio ujawnia przyczyny, dla których nie należy ono dzisiaj do centralnych problemów
badawczych” (Kosowska, 1998: 10).
Zgłębianie problematyki wstydu ukazuje jego niewidzialność, natomiast badanie wstrętu
obnaża jego nieobecność. Ta absencja jest szczególnie widoczna w refleksji naukowej, przez
co trudno jest przytaczać jakiekolwiek badawcze wnioski na temat wstrętu w życiu
społecznym. Biorąc pod uwagę dorobek naukowy dotyczący wstrętu, warto zwrócić uwagę na
słowa, którymi rozpoczynają się nieliczne monografie oraz dzieła poświęcone tejże
problematyce. Podkreślają one małe zainteresowanie tą emocją w obszarze nauki (McGinn,
2011; Menninghaus, 2009; Miller, 1998; Rozin, Fallon, 1987; Rozin, 2005). Absencja ta ma
dość długą historię: „wstręt należy w historii człowieka do najsłabiej udokumentowanych
doznań. (…) Z reguły nie uznawano ich za warte zapisu; co więcej ich przekaz był odrzucany
jako niegodny, nieprzyzwoity i abominacyjny. (…) Nawet współcześnie badacze
problematyki wstrętu (nieliczni) zwykli się tłumaczyć ze swego wyboru” (Menninghaus,
2009: 9). Fakt ten zadziwia tym bardziej, gdy przyjmie się założenie o wrodzonym
charakterze tej emocji i powszechności jej przeżywania: „pomimo częstego występowania
wstrętu i ogólnego klasyfikowania go do kategorii emocji podstawowych, do połowy lat
osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono zdumiewająco mało empirycznych badań
wstrętu. W rezultacie wiele pytań pozostało bez odpowiedzi” (Rozin, 2005: 815). Tym, co
badacze zjawiska potrafią powiedzieć na temat wstrętu w życiu społecznym, jest przekonanie
o pomijaniu niniejszej emocji także w świadomości jednostek: „obrzydzenie należy do
obszaru ludzkiego doświadczenia najbardziej chronionego przez tabu i zabezpieczonego
eufemizmem. Trudno jest nam o nim rozmawiać, zarówno w sposób praktyczny, jak
i teoretyczny” (McGinn, 2011: 3).
Podejmując próbę badania problematyki tak rzadko obecnej w refleksji naukowej
i świadomości ludzi jak wstyd i wstręt, warto zwracać się do osób, u których spontanicznie
zakłada się ich występowanie w codziennym doświadczeniu (Pawłowska, 2012). Grupą osób,
której przypisuje się udział tychże emocji w częstej praktyce, są lekarki i lekarze.

2.5.2. Społeczne uwarunkowania wstydu i wstrętu – źródła, przeżywanie i sposób
ekspresji
Teoretycy podejmujący problematykę wstydu i wstrętu zwracają uwagę na społeczny
charakter ich przyczyn, sposobów przeżywania oraz ekspresji. Zgodnie z tezą Eliasa
wymienione trzy aspekty tych emocji są społecznie uwarunkowane. W przypadku wstydu
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i wstrętu istnieją pewne podobieństwa w formie odczuwania i stylu wyrażania tych emocji.
Ich doznanie pochłania całe ja jednostki, wywołując reakcję chęci niebycia, zniknięcia,
ucieczki, separacji.
Wstyd, choć może być stopniowalny, „mieć wiele odcieni i różne natężenia” – między
poczuciem popełnienia gafy, zakłopotaniem a poczuciem upokorzenia – zawsze angażuje całe
ja podmiotu i go dotyczy (Gomółka, 1998: 151). Gdy pojawia się w doświadczeniu
człowieka, ta emocja „nie jest fenomenem peryferycznym, lecz angażuje całościowo”
(Świtalska, 2003: 151). Wstyd wiąże się z „silnym skupieniem na sobie” (Czykwin, 2013: 14)
czy też, jak obrazują go niemieccy filozofowie George Simmel i Max Scheler:
„spotęgowaniem odczucia własnego Ja” (Simmel, 2008: 165), „zwrotem indywiduum ku
samemu sobie” (Scheler, 2003: 152). Co więcej, jest to przeżywanie ja w niepowodzeniu:
„gdy nie spełnia się oczekiwań powiązanych z «ja», gdy pokazanie «ja» wiąże się
z negatywnymi sankcjami” (Turner, 2007: 108). Bez względu na przyczynę pojawienia się
wstydu w procesie jego przeżywania, „włączamy «to» w swoje «ja», czyli tak czy inaczej
wstydzimy się samych siebie” (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2014: 63).
Wstręt jest także emocją, która nie pozostawia przestrzeni, lecz angażuje całościowo ja
jednostki. Gdy odczuwamy wstręt, przeżywamy go całym sobą. Definiując wstręt Kant użył
określenia „silne wrażenie witalne”, które oddziałuje na całego człowieka (Kant, 2005: 54).
Profesor literatury Winfried Menninghaus, odnoszący się w swej monografii do prób
teoretyzacji wstrętu podejmowanych w okresie minionych 250 lat, również podkreśla, że
przeżywanie wstrętu ma charakter pochłaniający całe ja, totalny i bezdyskusyjny: „działanie
obronne wstrętu oznacza (…) spontaniczną i szczególnie mocną negację. (…) Wstręt
implikuje wszakże nie tylko zdolność negowania, lecz także konieczność negowania”
(Menninghaus, 2009: 8).
Wstyd już w ujęciu antycznych myślicieli jest jednoznacznie uznawany za zjawisko
społeczne. Jak pisze Platon: „Zeus tedy, bojąc się o ród ludzki, żeby nie wyginęli ze szczętem
posyła Hermesa, aby ludziom przyprowadził Wstyd” (Platon, 1991: 322). Zaś Arystoteles
zauważa, że „odczuwamy wstyd tylko wobec osób, na których opinii nam zależy”
(Arystoteles, 1988: 167). Żyjący na przełomie XIX i XX wieku amerykański socjolog Charles
Horton Cooley podkreślał szczególną rolę relacji między jednostką a społeczeństwem: „Ja
i społeczeństwo to bliźniacze twory, tak samo szybko rozpoznajemy jedno, jak i drugie,
a przekonanie o tym, że istnieje oddzielne, niezależne Ja, jest iluzją” (Cooley, 1916: 5).
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Kluczową jego koncepcją jest pojęcie „jaźń odzwierciedlona”, powstałe w oparciu o rozwój
myśli na temat jaźni autorstwa Williama Jamesa. Cooley zauważa, że jednostka postrzega
swoje ja poprzez to, jak postrzegają ją inni; mowa tu o „tym drugim człowieku, w którego
umyśle widzimy sami siebie” (Cooley, 1964: 152). Oznacza to, że „nie ma poczucia wstydu
(…) bez równoległego poczucia «ty – on/ona – oni»” (Cooley, 1964: 151). Tak więc człowiek
może wstydzić się zarówno wtedy, gdy ktoś jest obok, jak również wtedy, gdy nikt nie widzi
jego postępowania, właśnie ze względu na posiadanie obrazu innych we własnym umyśle:
„mały chłopiec może się wstydzić, przyłapany przez matkę na czymś, czego ona zabroniła mu
robić, (…) można się też wstydzić, gdy zrobi się coś, jedynie wbrew własnemu sumieniu,
które wyraża poczucie odpowiedzialności społecznej” (Cooley, 1964: 151).
Przekonanie o związku pomiędzy wstydem a jaźnią odzwierciedloną podzielają późniejsi
badacze tej emocji: „nosimy w sobie coś na kształt permanentnej reprezentacji grupy
społecznej i za jej pośrednictwem zajmujemy wobec siebie stanowisko. (…) Stan ducha,
w jaki popadamy zazwyczaj wskutek zainteresowania ze strony innych, możemy zaaranżować
immanentnie i wstydzić się sami przed sobą” (Simmel, 2008: 169). Tak więc choć „ogólna
liczba wariantów sytuacji wstydotwórczych jest trudna do określenia”, to emocja ta zawsze
„związana jest z innymi ludźmi i wynika z lęku przed ich oceną” (Kosowska, 2008: 7;
Górska, 2009: 255). Źródłem wstydu mogą stać się „wszelkie zachowania/postępowanie,
które uzyskały wymiar społecznej normy. Jest to nie tylko sfera fizjologiczna, etyczna, ale
także obyczajowa, światopoglądowa, estetyczna czy sfera swoiście pojmowanej użyteczności.
Wstydzimy się bowiem nie tylko np. nagości, ale także kłamstw, niekiedy strachu, brzydoty,
chromości i kalectwa, głupoty, niewiedzy” (Cudak, 1980: 160). Katalog przyczyn wstydu jest
niezwykle szeroki i zróżnicowany, ale zawsze uwarunkowany społecznie: „zjawiska, które
nasz zwyczaj językowy podciąga pod kategorię wstydu, są tak wielorakie i tak od siebie
odległe, że mogłoby się zdawać, iż łączy je tylko wspólna nazwa. (…) Mianem wstydu
określamy uczucia wywołane przez sprawy tak różne, jak lekki nieład w ubiorze albo
wyznanie najcięższego uchybienia moralności” (Simmel, 2008: 164). Ponadto „siła wstydu
jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru przyczyny sprawczej; im błahsza jest przyczyna
uczucia wstydu, tym większym wstydem jest przyznać, że tak nas zawstydza” (Gilligan,
2001: 59). Innym przejawem społecznego wymiaru wstydu jest jego zależność od procesu
socjalizacji, gdyż wiąże się z zasadami „przekazywanymi z pokolenia na pokolenie
w procesie korygowania błędów dzieci przez dorosłych” (Włodyka, 1998: 166).
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Konsekwencje wstydu mają także charakter społeczny: „sankcją bywa ośmieszenie i/lub
banicja poza grupę” (Cudak, 1998: 160).
Zwrócenie uwagi na związek między przyczynami wstrętu a socjalizacją zawarł w swym
dziele już Kant, pisząc o roli tej emocji w wychowywaniu dzieci: „muszą się one nauczyć
stawiać wyżej niechęć do wstrętnych rzeczy i niedorzeczności w miejsce nienawiści” (Kant,
1999: 92). Francuski filozof George Bataille również zakładał, że wstręt nie jest wrodzony:
„obrzydzenie atoli, domagające się od nas tego nieustannego odrzucania, nie jest naturalne;
przeciwnie, jego sens zawiera się w negacji natury” (Bataille, 2008: 76). Jest konsekwencją
procesu socjalizacji: „musimy sprzeciwiać się naturalnym odruchom naszych dzieci, jeśli
chcemy, aby były do nas podobne. (…) Wpajać w nie, jako coś najcenniejszego, wstręt do
wszystkiego, co dane tylko naturalnie, (…) by zaczęły wraz z nami podzielać odrazę, (…) bez
której upodobnilibyśmy się do zwierząt” (Bataille, 2008: 76).
Amerykański profesor prawa William Ian Miller w monografii The Anathomy of Disgust
charakteryzuje wstręt jako emocję społeczną i moralną, za pomocą której jednostka może
poruszać się pośród innych ludzi, jak również budować granice własnej tożsamości: „wstręt
i pogarda motywują i podtrzymują niski ranking rzeczy, ludzi i działań uznanych za
obrzydliwe i godne pogardy” (Miller, 1998: 7). Odzwierciedleniem zmiany sposobu myślenia
na temat wstrętu, od czysto biologicznej reakcji do społecznie uwarunkowanej emocji, jest
ewolucja poglądów na jego temat opisana w twórczości Paula Rozina. Amerykański
psycholog i badacz emocji stwierdził, że „wstręt powstał jako reakcja odrzucenia na
nieprzyjemne smaki, a następnie przekształcił się w emocję o wiele bardziej abstrakcyjną
i wyobrażeniową. (…) Funkcja wstrętu się zmieniła” (Rozin, 2015: 815). Wstręt zyskał
wymiar społeczny, zmieniając się w „mechanizm, który pozwala unikać doznawania szkód na
duszy. (…) Wstręt staje się emocją moralną i skuteczną formą negatywnej socjalizacji”
(Rozin, 2005: 815).
Brytyjska antropolożka kulturowa Douglas w Czystości i zmazie stawia pionierską tezę, że
„brud istnieje tylko w oku patrzącego” (Douglas, 2007a: 46). Jej zdaniem poczucie wstrętu
jest zależne od przyjętej i uwewnętrznionej przez jednostkę koncepcji porządku. Obiektywnie
nie istnieją ani brud, ani wstręt, lecz są one wynikiem nadania pewnych znaczeń: „pojęcia
brudu i nieczystości kryją w sobie potencjał klasyfikujący i porządkujący, który pozwala na
orientację w sieciach znaczeń i ustala kulturowe i społeczne interakcje” (Sztandara, 2012: 12).
Koncepcja Douglas „łączy brud i splugawienie z poczuciem pogwałcenia akceptowanych
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kategorii, niekiedy opisywanym jako «stan nieadekwatności». To dobrze ujmuje
«tajemniczość» wstrętu i niewątpliwie stanowi istotną część jego znaczenia” (Rozin, 2005:
799). Zgodnie z tokiem rozumowania Douglas: „szczelny, zamknięty, «nieskalany pojemnik»
ciała zajmuje pozycję czystego i idealnego porządku, natomiast wszelkie otwory, «obszary
brzegowe», defekty powierzchni oznaczają groźbę zanieczyszczenia” (Menninghaus, 2009:
131).
Sposoby ekspresji wstydu i wstrętu różnią się między sobą przede wszystkim na poziomie
reakcji fizjologicznych. Wstyd wywołuje czerwienienie się twarzy, zaś wstręt prowokuje
nudności i wymioty, o czym pisał już twórca teorii ewolucji Karol Darwin, opisując emocje
w świecie zwierząt i ludzi (Darwin, 1988). Inne cechy wyrażania wstydu i wstrętu mają ze
sobą wiele wspólnego – są związane z pragnieniem nieistnienia, nieobecności, odwrotu,
odizolowania. Gdy człowiek się wstydzi, pragnie wówczas, by „nikt go nie widział i aby on
sam nie musiał nikogo widzieć”, chce „uciec w pośpiechu, zniknąć z pola widzenia, a nawet
«zapaść się pod ziemię»” (Jędrzejko, 1998: 35; Świtalska, 2003: 152). Uciążliwe odczuwanie
wstydu może sprowokować „śmierć cywilną, rozumianą jako utrata tożsamości lub
«eliminacja

przez

totalne

zlekceważenie»”

(Gomóła,

2008b:

150).

Wszystko

to

manifestowane jest poprzez takie zachowania jak: „pochylenie głowy, (…) wycofanie,
milczenie, osłabienie kontaktu z innymi” (Czykwin, 2013: 15). Ważnym behawioralnym
wyrazem jest „zasłonięcie twarzy jako odruch wstydliwości” (Simmel, 2008: 170). Człowiek
dąży do zasłonięcia siebie, odgrodzenia, gdyż wstyd „wymaga wynalezienia zasłony jako
substytutu zakrywania się dłońmi. (…) Ochronę przed wstydem zapewnia przegroda, ściana,
zasłona, parawan lub drzwi. Każda kultura ma przy tym swoje sfery tabuistyczne, (…) a więc
obudowane odmiennymi przedmiotami i zachowaniami” (Jaworski, 1998: 45–46).
Wstręt również wiąże się z pragnieniem zniknięcia i braku kontaktu. Jak zauważył Kant,
analizując emocję wstrętu: „w tym osobliwym uczuciu, polegającym na samym tylko
urojeniu, przedmiot wyobrażany zostaje w taki sposób, jak gdyby narzucał się nam, (…)
czemu się jednak gwałtownie opieramy” (Kant, 2004: 239). Reakcja odtrącenia różnicuje to,
co wstrętne, gdyż wiąże się z „dążeniem do odrzucenia przedstawienia, z którym się obcuje”
(Kant, 2005: 177). W monografii The Meaning of Disgust brytyjski filozof Collin McGinn
także charakteryzuje ekspresję wstrętu jako „ani defensywną, ani agresywną, lecz
koncentrującą się na unikaniu” (McGinn, 2011: 6). Podobnie Menninghaus stwierdza, że
emocji wstrętu towarzyszy „doświadczenie niechcianej bliskości” i „staranie się o dystans”
wobec źródła wstrętu (Menninghaus, 2009: 8).
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Podobieństwo związane z uspołecznionymi sposobami przeżywania i ekspresji wstydu
i wstrętu może wynikać z faktu, że obie te emocje należą do niemiłych i są określane jako
nieprzyjemne czy przykre (Czykwin, 2013; Lewis: 2005). Co więcej, często wiążą się
z niepokojem, strachem czy lękiem: „brud wzbudza tak silne reakcje, jak chociażby
obrzydzenie i lęk” (Sztandara, 2012: 10); „gdzie jest wstyd, tam i strach będzie” (Platon,
1982: 199). A społeczną, jak i wrodzoną tendencją człowieka jest unikanie tego, co
dokuczliwe.

2.5.3. Wstyd i wstręt w perspektywie wybranych koncepcji teoretycznych
2.5.3.1. Wstyd jako zjawisko społeczne
Prawdziwym wyzwaniem dla badacza wstydu i wstrętu jest z jednej strony swoista
niewidzialność oraz nieobecność obu emocji zarówno w myśli naukowej, jak i w powszechnej
świadomości jednostek. Z drugiej jednak strony założenie społecznego wymiaru wstrętu
i wstydu, ich przyczyn, przeżywania i ekspresji, wiąże się z przyjęciem współwystępowania
różnorodnych koncepcji teoretycznych na ich temat. Dorobek nauk społecznych dotyczący
emocji zawiera wielorakie źródła inspiracji i jest daleki od bycia jednorodnym (Turner, 2005).
Próby zapoznania się z nim prowadzą do jednoznacznego wniosku o tym, że „socjologiczna
literatura dotycząca emocji jest wciąż niezwykle wewnętrznie zróżnicowana, a wątki
poruszające problematykę «popędów» i «namiętności ludzkich» – rozproszone w pracach
o rozmaitej tematyce” (Sawicka, 2018: 9). Dlatego też podstawą próby przedstawienia
wybranych ze względu na problematykę pracy koncepcji wstydu i wstrętu w ujęciu
socjologicznym (z uwzględnieniem idei z zakresu innych dziedzin, do których nauki
społeczne się odnoszą), jest propozycja stworzona przez socjolożkę Maję Sawicką, która
zauważa, że emocje w perspektywie socjologicznej posiadają jedną z cech: sygnalizacyjną
i/lub funkcjonalną. Cecha sygnalizacyjna emocji oznacza, że „odczucie pobudzenia
fizjologicznego informuje nas o cechach sytuacji społecznej, w której się znaleźliśmy”
(Sawicka, 2018: 29). Mówiąc inaczej, ta cecha zakłada, że „podobnie jak pozostałe zmysły,
emocje dostarczają nam informacji” (Hochschild, 1990: 119). Natomiast cecha funkcjonalna
wskazuje na to, że „doświadczane przez ludzi emocje są w jakiś sposób funkcjonalne dla
trwania i funkcjonowania społeczeństwa, ponieważ stoją na straży obowiązującego systemu
norm” (Sawicka, 2018: 30). Stanowią swego rodzaju „element systemu kontroli społecznej,
który działa bardzo efektywnie, ponieważ operuje «od wewnątrz» jednostki, nawet wtedy,
kiedy znajduje się ona w samotności” (Sawicka, 2018: 30).
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Wstyd i wstręt to emocje, których właściwość sygnalizacyjna przejawia się w informowaniu
o tym, że coś jest nie tak. Komunikują one naruszenie granic zarówno na poziomie jednostki,
jak i zbiorowym, dotyczącym samego ciała, jak i wszelkich pozacielesnych wymiarów
funkcjonowania człowieka i społeczeństwa (Zydorowicz, 2012). Cecha funkcjonalna wstydu
i wstrętu oznacza, że są one emocjami będącymi „ważnymi regulatorami porządku
społecznego” (Czykwin, 2013: 16). Wynika to z faktu, że „wewnętrznie odczute
przekroczenie dotyka granic, a tym samym tego, co granice te chronią – społecznie
określonego, normatywnie wyznaczonego obszaru” (Zydorowicz, 2012: 10).
Mając na uwadze założenie o sygnalizacyjnej i funkcjonalnej właściwości wstydu i wstrętu,
możliwy jest bardziej szczegółowy przegląd koncepcji na temat tych emocji.
Wstyd w ujęciu takich klasyków jak Platon, Arystoteles czy Kant jest ukazywany jako emocja
przede wszystkim funkcjonalna. Dla Platona dar od bogów dla ludzi w postaci wstydu
warunkuje możliwość życia w większej zbiorowości (Platon, 1991). W koncepcji platońskiej
wstyd organizuje relacje między jednostką a społecznością, ponieważ „wstyd konsoliduje
grupę przez fakt, iż ludzie przestrzegają określonych norm.” (Gomóła, 2008a: 53). Zdaniem
Arystotelesa wstyd jest „związany z naszymi obecnymi, byłymi lub zamierzonymi
występkami”, które prowadzą do naszego zniesławienia. Filozof zalicza do nich tchórzostwo,
nieuczciwość, rozwiązłość, chciwość, nieszlachetność, pochlebstwo, zniewieściałość,
małoduszność, nikczemność, chełpliwość (Arystoteles, 1988). Wstyd w ujęciu Arystotelesa
„wynika ze świadomości reguł kulturowych, z wiedzy o nagannym społecznie i moralnie
charakterze wad etycznych, z poczucia dyskomfortu, będącego efektem przekroczenia norm”
(Jaworski, 1998). Według Kanta wstyd sprawia, że jednostka rezygnuje z tego, co złe:
„podtrzymuje (…) świadomość, że w swojej osobie zachował przecież człowieczeństwo
w jego godności i uczcił je, oraz że nie ma on powodu, by wstydzić się przed samym sobą
i obawiać się wewnętrznego spojrzenia samokrytyki” (Kant, 1984: 145). Niemiecki filozof
zakładał, że wstyd stanowi „naturalną predyspozycją człowieka, świadomie wykorzystywaną
przez niego jako wewnętrzne instrumentarium kontrolne” (Kosowska, 1998: 54).
Goffman, choć nie pisał wprost o wstydzie, podejmował temat zażenowania, zakłopotania czy
faux pas związane z wysiłkami, by zachować twarz, podtrzymać „definicję sytuacji” mimo
„zakłóceń, które mogą przerwać interakcję” (Goffman, 2008: 276); jego refleksje wpłynęły na
koncepcje późniejszych badaczy tej problematyki (Czykwin, 2013). Dla amerykańskiego
socjologa odczucia będące pochodnymi wstydu pojawiają wraz z niebezpieczeństwem
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zakwestionowania przyjętej definicji sytuacji przez strony spotkania: „w toku interakcji może
się zdarzyć coś takiego, co tej definicji zaprzeczy, zdyskredytuje ją lub w jakiś sposób poda
w wątpliwość. Kiedy dochodzi do takiego rodzaju wstrząsów, interakcja ulega zatrzymaniu na
skutek konfuzji i zakłopotania” (Goffman, 2008: 42). Może się to wydarzyć poprzez
„mimowolne gesty”, „wejścia nie w porę”, „faux pas”, „robienie scen” bądź „dobrze
strzeżone wstydliwe sekrety lub negatywnie oceniane cechy dostrzegalne dla każdego, ale
przemilczane przez wszystkich” (Goffman, 2008: 236). Wszystkie te incydenty powodują, że
„rzeczywistość przedstawiana publiczności zostaje zagrożona. W takich chwilach obecni
mogą stracić głowę, poczuć się nieswojo, popaść w zakłopotanie czy zdenerwowanie.
Uczestnicy przedstawienia całkiem dosłownie mogą się zmieszać” (Goffman, 2008: 239).
Pochodne wstydu informują o naruszeniu społecznych granic: „to (…) spektakularny sygnał,
że ktoś odszedł zbyt dalece od oczekiwanych kulturowych standardów, czy to w swoich
zapędach autoprezentacyjnych, czy też z powodu nieznajomości obowiązujących w danej
sytuacji scenariuszy i oczekiwań związanych z rolami” (Czykwin, 2013: 38). Dzięki
sygnalizacyjnej funkcji zażenowania i zakłopotania, możliwe jest podtrzymanie logiki, którą
rządzi się interakcja między ludźmi (Sawicka, 2018). Tak więc wstyd jako „regulator
rytuałów interakcyjnych (…) jest centralną emocją kontrolną, wskazującą na (…) odczucie
przez osobę imperatywu przystosowania własnego i/albo partnera interakcji” (Czykwin, 2013:
39).
Brytyjska socjolożka Susie Scott, inspirując się pracami Goffmana, wyróżnia emocje
refleksyjne (skoncentrowane na ja), empatyczne (skoncentrowane na postawieniu ja
w miejscu/roli drugiej osoby i wyobrażeniu, co ona może czuć) oraz emocje związane
z podejmowaniem roli (skoncentrowane na przyjmowaniu ról społecznych) (Scott, 1979).
W tej typologii wstyd zalicza się do „refleksyjnych emocji związanych z «podejmowaniem
roli», które są skierowane na samego siebie, (…) pociągają one za sobą rozważania, w jaki
sposób własne «ja» jest odbierane przez innych” (Scott, 1979: 1324). Wstyd wiąże się przede
wszystkim z „nieudaną prezentacją siebie”, a także z dwoma skrajnie różnymi typami
zachowań: nieakceptowanymi społecznie oraz społecznie pożądanymi. Wstyd „pomaga karać
zachowanie dewiantów, ale także (…) zachęca do altruistycznych zachowań te jednostki,
które go doświadczają” (Scott, 1979: 1325, 1327). Wstyd w koncepcji Scott jest rodzajem
sygnału prowadzącego do przystosowania się jednostki do ogółu, a więc podtrzymującym
społeczną kontrolę; jego odczuwanie jest „znaczącym motywatorem normatywnego
i moralnego postępowania, a zatem ułatwia kontrolę społeczną”, będąc zarazem „podstawą
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dla kluczowej części społecznej kontroli, to znaczy dla samokontroli” (Scott, 1979: 1323,
1324). Zdaniem brytyjskiej socjolożki emocje takie jak wstyd „są tak kluczowe dla kontroli
społecznej, że społeczeństwo, które znamy, nie mogłoby bez nich istnieć” (Scott, 1979:
1323).
Amerykański socjolog Thomas Scheff, również odwołujący się do teorii Goffmana,
przekonuje, że „utrzymanie więzi społecznych jest najważniejszym ludzkim motywem”
(Scheff, 1990: 4). Wstyd, jego zdaniem, jest tak głęboko represjonowany i odrzucany we
współczesnych społeczeństwach, ponieważ jest związany z „anomią, dominacją zagrożonych
lub zerwanych więzi społecznych” (Scheff, 1990: 18). Konformizm według amerykańskiego
socjologa wynika z interakcji między szacunkiem, dumą i wstydem: „stopień i rodzaj
szacunku oraz związane z nim uczucia dumy i wstydu stanowią subtelny i wszechobecny
system sankcji społecznych. (…) Doświadczamy tego systemu jako tak zniewalającego
z powodu emocji – przyjemności z poczucia dumy z jednej strony, a z drugiej kary w postaci
wstydu” (Scheff, 1988: 396). Opisana przez niego „spirala wstydu i gniewu”, a więc „reakcja
łańcuchowa pomiędzy wstydem a gniewem, obecna zarówno między stronami interakcji, jak
i w wewnętrznym odczuciu każdej z jednostek” jest przejawem tak zwanego „patologicznego
wstydu”, który pojawia się wtedy, gdy człowiek wstydzi się swojego wstydu, odczuwa wstyd
długotrwale bądź nie jest świadomy tego, że czuje wstyd (Scheff, 1988: 397, 400). Scheff
ukazuje złożony związek między wstydem, a często współwystępującą z nim, wręcz
uruchamianą przez niego emocją, jaką jest gniew. Wszakże „odczuwając wstyd, ludzie stają
się źli na samych siebie z tego powodu, że nie utrzymali do końca odpowiedniej kontroli nad
sytuacją. Mogą też odczuwać gniew z powodu samej sytuacji albo kierować go w stronę
osoby, która przyczyniła się do wywołania w nich wstydu” (Czykwin, 2013: 80). Wstyd może
więc doprowadzić do naruszenia więzi społecznych. Obroną przed tym jest poczucie własnej
wartości danej jednostki, dzięki któremu: „wstyd nadal jest bolesną emocją, (…) ale już nie
przytłaczającą” (Scheff, 1988: 405). W koncepcji Scheffa widoczna jest cecha sygnalizacyjna
wstydu: „duma sygnalizuje brak naruszenia więzi społecznej, wstyd, informuje o jej
zagrożeniu” (Scheff, 1990: 71), jak również cecha funkcjonalna, ponieważ wstyd „jawi się tu
jako szczególny łącznik pomiędzy porządkiem społecznym a jednostką, pomiędzy kulturą
a Ja, pomiędzy strukturą społeczną a refleksyjnie i twórczo działającym aktorem” (Czykwin,
2013: 59).
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2.5.3.2. Relacja lekarz – pacjent jako arena emocji wstydu
Obecność wstydu jest widoczna w różnorodnych sytuacjach i interakcjach społecznych.
Szczególnym przykładem uwarunkowań dla tej emocji jest relacja lekarz – pacjent. Często
przytaczany pogląd sugeruje brak poczucia wstydu w relacji lekarz – pacjent: „bardzo
wstydliwa kobieta może równie słabo odczuwać wstyd – np. (…) jako pacjentka przed
oczyma lekarza” (Scheler, 2003: 36). Jednak badacze analizujący tę problematykę w sposób
bardziej szczegółowy twierdzą, że „wstyd jest uczuciem uniwersalnie goszczącym
w gabinetach lekarskich. Po obu stronach” (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2014: 71). Ich
zdaniem dzieje się tak, ponieważ „by wywołać w nas owe zaburzenia poczucia «ja», będzie
potrzebny ktoś ani całkiem nam obcy, ani bardzo bliski” (Simmel, 2008: 169 Relacja lekarz –
pacjent kryterium to spełnia doskonale.
Badania empiryczne poświęcone źródłom wstydu w relacji lekarz – pacjent wymieniają
różnorodne jego powody. Przyczyny wstydu po stronie pacjenta, poznane w wyniku
przeprowadzonych prac empirycznych, podsumowuje zespół badawczy Teresy Rzepy,
Ryszarda Żaby oraz Oliwii Jakubowicz, podkreślając, że: „źródeł wstydu jest więc
nieskończenie wiele, a mogą one (…) być stymulowane zarówno wewnętrznie, jak
i zewnętrznie” (Rzepa, Żaba, Jakubowska, 2013: 53). Badacze dzielą je na:
1. związane z chorobą pacjenta. Wówczas wstyd pojawia się wtedy, gdy:
 etiologia choroby jest negatywnie oceniana (wiąże się np. z brakiem higieny,
ryzykownymi zachowaniami seksualnymi),
 objawy choroby są umiejscowione we „wstydliwych” miejscach ciała (np. narządy
płciowe, piersi kobiece, odbyt),
 istnieje możliwość zakażenia innych osób,
 dotyczą chorób skóry, które są widoczne, oraz szpecących objawów choroby;
2. związane z zachowaniem/osobą pacjenta. Chodzi na przykład o uzależnienia,
popełnienie przestępstwa, nieudane próby samobójcze, zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność, niedostosowanie w kontaktach społecznych (nieradzenie sobie
ze złością), utrata statusu społecznego, np. utrata pracy;
3. związane z zachowaniem innych osób, gdy:
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 pacjent doświadcza przemocy,
 przeżył doświadczenia nadużycia seksualnego w dzieciństwie;
4. związane z relacją lekarz – pacjent w związku z:
 badaniem odbytu i badaniem narządów płciowych pacjenta,
 przyznaniem się pacjenta do ryzykownych zachowań seksualnych,
 trudnościami pacjenta w rozumieniu przyczyn własnej choroby/zaburzenia,
 nierozumieniem przez pacjenta planu dalszego leczenia (Rzepa, Żaba, Jakubowska,
2013).
Lekarz może odczuć wstyd wtedy, kiedy mierzy się z „z nagością pacjenta, wkraczaniem
w jego sferę intymności, a nieraz także z własnymi obawami i bezradnością” (Lew-Starowicz,
Długołęcka, 2014: 71). Innym źródłem zawstydzenia są sytuacje, w których „pacjent narusza
konwencję” przyjętą dla relacji lekarz – pacjent, a więc jest agresywny, roszczeniowy,
próbuje uwodzić lekarza bądź się z nim zaprzyjaźnić (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2014: 75).
Problematyka wstydu w relacji lekarz – pacjent poruszana jest w większości w kontekście
badań prowadzonych wśród pacjentów i koncentruje się przede wszystkim na ich
perspektywie.
2.5.3.3. Nagość jako ucieleśnienie społecznego wstydu
Wstyd, będąc społecznym konstruktem, jednocześnie oddziałuje na różnorodne aspekty życia
jednostki oraz funkcjonowanie społeczeństw. Między innymi kształtuje rozumienie
i wyznacza granice nagości. Ze względu na poruszany w pracy temat, problematykę nagości
warto poddać szerszej refleksji.
Nagość, choć kojarzona jako naturalna i pierwotna postać cielesna człowieka, jest we
wszystkich swych odsłonach także społecznie uwarunkowana: „jej percepcja, definiowanie
i

wartościowanie

przeszły w

historii

człowieka

wiele

zmian,

nieraz

skrajnych

i zaskakujących” (Banaszak, Florkowski, 2010: 56). Nagość to zjawisko niezwykle złożone,
gdyż „w toku ewolucji człowieka stała się katalizatorem dla mnóstwa sprzecznych myśli,
uczuć i działań” (Carr-Gromm, 2010: 10).
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Wieloaspektowość nagości, jak i bardzo różne postawy wobec niej, wynikają między innymi
z heterogenicznych źródeł, które ją ukształtowały. „Nagość jest w naszej kulturze tak mocno
naznaczona teologicznym dziedzictwem” związanym z judaizmem i chrześcijaństwem
(Agamben, 2010: 75). Jest utożsamiana przede wszystkim z grzechem oraz konsekwencją
wygnania z raju Adama i Ewy, co opisuje Biblia: „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy
i poznali, że są nadzy” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia,
2012: Rdz 3,7). Jednocześnie źródłem społecznych uwarunkowań nagości jest kultura
pogańska oraz ta pochodząca z Bliskiego Wschodu, gdzie „nagość często kojarzono z biedą
i niewolnictwem. Możni i mający władzę nosili szaty i ozdoby, które odzwierciedlały ich
bogactwo i prestiż, podczas gdy prostytutki, niewolnicy i szaleńcy chodzili nieodziani” (CarrGromm, 2010: 14). Kolejnym czynnikiem kształtującym jest kultura antycznej Grecji,
w której wynoszono „ludzkie ciało na piedestał; nagie posągi mężów stanu miały ukazywać
ich podobieństwo do bogów” (Carr-Gromm, 2010: 14).
Pojmowanie nagości kształtują zmiany ogólnospołeczne na przestrzeni dziejów, decydujące
o tym „kto, kiedy i względem kogo był/jest nagi oraz jak i kto powinien się tego wstydzić”
(Banaszak, Florkowski, 2010: 56). I tak, jak zauważa Elias, do XVI wieku kąpiele i spanie są
elementami życia społecznego, podczas których nagość, nawet nieznanych sobie osób, jest
praktyką powszechną i niebudzącą emocji: „widok nagiego ciała, przynajmniej w miejscu do
obnażania się przeznaczony, jest czymś bez porównania bardziej naturalnym” (Elias, 2011
231). Natomiast w XIX wieku już „pokazanie przez kobietę gołej kostki było aktem
nieprzyzwoitości” (Carr-Gromm, 2010: 260). W XXI wieku o byciu nagim decyduje
„odkrycie genitaliów, okolic łonowych, pośladków i piersi poniżej aureoli, a nie tylko
całkowity brak ubrania” (Banaszak, Florkowski, 2010: 57). Nagość podlega sankcjom
prawnym i pomimo coraz większych swobód obyczajowych, „jeżeli zdejmiecie ubranie
w niewłaściwym miejscu i czasie, możecie dostać mandat, zostać deportowani lub wtrąceni
do więzienia” (Carr-Gromm, 2010: 22). Zdaniem badaczy zjawiska współcześnie doszło do
dewaluacji nagości ciała człowieka: „mamy smutną wiedzę o nagości, która wystawia nas na
spojrzenie poniżające, ośmieszające, uprzedmiatawiające, a nade wszystko zawstydzające”
(Grabowski, 2003: 241). Znaczącą rolę w tym procesie odegrały kapitalizm i mass media,
wykorzystując nagość do sprzedawania, reklamowania, dekorowania i pozyskiwania uwagi.
Tym, co pozostaje immanentnym atrybutem nagości, a jednocześnie potwierdza jej społeczne
uwarunkowanie, jest fakt, iż: „nagość znaczy. Nagość reprezentuje osobę, ma moc wyrażania
tego, co wewnętrzne w człowieku”, co więcej, oddziałuje na otoczenie i pozostałe jednostki:
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„«każe» się do siebie odnosić; (…) okazuje się wysoce nieobojętna” (Grabowski, 2003: 223,
227). Wiąże się ze „wzmożoną uwagą ze strony innych” (Simmel, 1998: 166). Jest także
elementem należącym do „sfery rezerwy i nieprzystępności, (…) do której inni dopuszczani
są tylko w szczególnych okolicznościach, jeżeli Ja ma pozostać całe i nienaruszone” (Simmel,
1998: 166). Nagość w obliczu innych „jest przede wszystkim zjawiskiem symbolicznym
i wyrazem napięcia między dumą a wstydem w sytuacjach społecznych” (Giddens, 2002: 94).
Drugą stałą właściwością nagości jest jej kontekstualność: „nie ma jednej nagości, jest ich
wiele i są one ściśle powiązane ze społecznie definiowanymi przestrzeniami i sytuacjami oraz
rolami, i to te czynniki określają, czy jest ona na miejscu, czy jest dopuszczalna” (Banaszak,
Florkowski, 2010: 62). Podłożem dla pojawienia się nagości są tak różne okoliczności: „obok
zmysłowych, erotycznych ascetycznych i mistycznych motywów (…) prosta przyczyna
praktyczna – rozbieramy się, gdy idziemy spać lub wziąć kąpiel albo poddać się badaniu
lekarskiemu” (Carr-Gromm, 2010: 97). Decydujemy się na nagość, ponieważ chcemy zwrócić
na siebie uwagę, dla zabawy, dla zysków, a nawet dla celów ideologicznych czy politycznych
(Carr-Gromm, 2010: 98). Nagość jest doświadczeniem niezwykle zróżnicowanym i złożonym
dla każdej ze stron – zarówno dla rozbierającej się, jak i będącej świadkiem czyjejś nagości.
I tak „cudza nagość może wprawiać w zażenowanie, krępować, podniecać, zachwycać, budzić
wstręt. Własna potrafi zawstydzać, ale bywa, że obnażenie będzie przeżywać się jako akt
wyzwolenia. (…) Odsłanianie i przysłanianie nagości pełni wiele funkcji” (Grabowski, 2003:
227).
Szczególnymi, a zarazem niezwykle odmiennymi kontekstami dla nagości, są ten związany
z seksualnością oraz ten dotyczący relacji lekarz – pacjent. W ramach pierwszego nagość jest
wprowadzeniem do erotyzmu, obietnicą aktu seksualnego: „jedną z form złagodzonych,
zapowiadających owe śliskie treści, (…) które nas przerażają i urzekają zarazem” (Bataille,
2008: 199). Wzajemne przenikanie się nagości i seksualności wiąże się także z „estetyzacją
obszaru erotycznego. To, co odkryte, jest możliwe do odsłonięcia, ponieważ jest ładne
(piękne)” (Cudak, 1998: 159). Paradoksalnie nagość bywa określana jako zaprzeczenie
seksualności: „nagość jest nieatrakcyjna lub po prostu nieinteresująca seksualnie. (…) Ciało
potrzebuje zwykle okrycia, by kusić” (Carr-Gromm, 2010: 252). W codziennych sytuacjach
granica między nagością prowokującą seksualność a tą, która jest daleka od tego rodzaju
intencji, bywa mglista. Pojawiają się więc „niejasności interpretacyjne co do tego, kto i kiedy
zaczyna być zanadto rozebrany i zbliża się zbytnio do granicy między stosownością
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i niestosownością” (Banaszak, Florkowski, 2010: 58). Tego rodzaju trudności mogą pojawiać
się na przykład w kontekście nagości obecnej w relacji lekarz – pacjent.
Kontekst relacji lekarz – pacjent ukazuje wyjątkową stronę nagości ciała człowieka. „Różni
się ona od nagości przez wielkie «N», gdy jest dzielona z kimś w trakcie aktu seksualnego,
jest to rodzaj nagość przez małe «n», gdy jest się chorym” (Banaszak, 2017: 196). Co
ciekawe, wydaje się, że na poziomie społecznym skuteczniej udało się oswoić widok wnętrza
ciała człowieka niż jego zewnętrzną powłokę: „możemy oglądać ludzkie wnętrze dzięki
rozlicznym technikom medycznym, (…) dlatego też widok wnętrza organizmu coraz bardziej
powszednieje. Mimo to pokazywanie tego, co na zewnątrz, nadal podlega prawnym
i moralnym ograniczeniom” (Carr-Gomm, 2010: 22). Nagość w relacji lekarz – pacjent jest
„zmedykalizowana w procesie diagnozy lub terapii, (…) jest uznawana za normalną, wręcz
technicznie konieczną” (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2014: 34). Lecz mimo to przyjęcie tej
medycznej perspektywy stanowi wyzwanie dla obu stron relacji, szczególnie tej, która jest
naga. Ale także dla lekarza, którego specyfika pracy wymaga częstego bycia świadkiem
nagości obcej osoby, sytuacja ta nie jest obojętna (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2014: 71).
Nagość ciała człowieka to zagadnienie tak samo ciekawe, jak i wymagające, ponieważ
„wielość pozytywnych i negatywnych odniesień do nagości przyprawia o zawrót głowy. Nie
widać bowiem reguły porządkującej. Staje się wobec doznań tyle różnych, ile emocjonalnie
absorbujących” (Grabowski, 2003: 227). Umieszczenie jej w kontekście wstydu w ramach
relacji lekarz – pacjent czyni ją tym bardziej intrygującą.
2.5.3.4. Wstręt jako zjawisko społeczne
Wykorzystując koncepcję Sawickiej w przeglądzie wybranych teorii wstrętu, zwraca uwagę
zgodność badaczy różnych epok na temat sygnalizacyjnej cechy tej emocji związanej
z pokarmem. Badacze minionych wieków, jak Kant i Darwin, podobnie jak współcześni – np.
Rozin – charakteryzując wstręt, mówią o jego alarmującej roli wobec jedzenia, które może
być zagrażające dla jednostki. Jak pisał Darwin: „wyraz «wstręt», w najprostszym tego słowa
znaczeniu, określa coś odrażającego smakowo” (Darwin, 1988: 280). Informacyjny charakter
emocji chroniącej przed zagrożeniem płynącym ze strony pokarmu sprawia, że wstręt to
„bodziec do pozbywania się tego, czego skosztowaliśmy, najkrótszą drogą przez przełyk,
bodziec do wymiotów” (Kant, 2005: 54). Rozin także umieszcza wstręt w ostrzegawczej
relacji wobec pokarmów jako reakcję na perspektywę przyjęcia ofensywnego obiektu, jakim
są zanieczyszczenia. Zaznaczył, że nawet krótki kontakt z zanieczyszczeniami sprawia, że
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„jedzenie staje się nie do zaakceptowania”, a pojawienie się wstrętu jest tego sygnałem
(Rozin, Fallon, 1987: 23).
Inny przykład przejawu sygnalizacyjnej cechy wstrętu można znaleźć w monografii
poświęconej tej emocji autorstwa niemieckiego filozofa Aurela Kolnaia. W publikacji
zatytułowanej Der Ekel badacz wskazuje, że wstręt nigdy nie jest żywiony wobec czegoś, co
jest anorganiczne czy nieożywione (Kolnai, 2004). Jego pojawienie się jest sygnałem
kontaktu z żywą materią. Podobne stanowisko prezentuje Collin McGinn w monografii The
Meaning of Disgust. Brytyjski filozof zakłada, że wstręt jest emocją, która pojawia się przy
kontakcie człowieka ze światem biologicznym. (McGinn, 2011). Sygnalizacyjna cecha
wstrętu jest także obecna w interpretacji Menninghausa, który przekonuje, że wstręt jest
„stanem alarmowym i stanem wyjątkowym, ostrym kryzysem w obliczu nadciągającej
inności, konwulsją i walką, w której literalnie chodzi o «być albo nie być»” (Menninghaus,
2009: 7).
Cecha funkcjonalna wstrętu jest obecna w myśli Bataille’a, który wskazuje, że emocja ta
oddziela jednostkę od jej zwierzęcości zarówno w kontekście seksualności, jak i cielesności.
Francuski filozof przyjmuje jako pewnik, że „człowiek jest zwierzęciem, które nie akceptuje
tego, co naturalnie dane, że temu zaprzecza” (Bataille, 2007: 209). Schizma między światem
zwierząt a ludzką naturą dokonuje się za pomocą wstrętu: „wyznacznikiem «przejścia od
zwierzęcia do człowieka» stał się wstręt wobec potrzeb zwierzęcych” (Bataille, 2008: 73). W
konsekwencji wszelkie przejawy zwierzęcej natury stają się przedmiotem społecznego
zakazu: „człowiek zaprzecza swoim zwierzęcym instynktom – ich właśnie dotyczy większość
zakazów” (Bataille, 2007: 201). Także Rozin przyjął stanowisko mówiące o odejściu
człowieka od swojej zwierzęcej natury za pośrednictwem emocji wstrętu: „wstręt służy
«uczłowieczaniu» naszych zwierzęcych ciał. Ludzie muszą jeść, wydalać i uprawiać seks, tak
jak zwierzęta. Każda kultura zaleca właściwy sposób wykonywania tych czynności. (…)
Ludzie, którzy ignorują te zakazy, są piętnowani jako wstrętni i zezwierzęceni” (Rozin, 2015:
805). Przypomnienie o zwierzęcej naturze, wzbudzenie wstrętu oraz konsekwencje w postaci
„sytuowania jednostki poniżej poziomu właściwego ludziom” dotyczą naruszenia powłoki
cielesnej, śmierci oraz zasad higieny ciała (Rozin, 2015: 805).
Funkcjonalny aspekt wstrętu pojawia się także w teorii Douglas, której „koncepcja brudu
implikuje cały system”, a więc i kwestię norm w nim obowiązujących (Douglas, 2007a: 179).
Antropolożka określa brud determinujący wstręt jako coś „nie na swoim miejscu” (Douglas,
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2007a: 77). Taka definicja pociąga za sobą następujące dwa warunki: „zbiór
uporządkowanych relacji i naruszenie tego porządku” (Douglas, 2007a: 77). Brud zatem „nie
bywa nigdy unikalnym, wyizolowanym zjawiskiem. Tam, gdzie jest brud, jest też system.
Brud to produkt uboczny systematycznego porządkowania i klasyfikacji rzeczy, o tyle, o ile
porządkowanie wymaga odrzucania nieprzystających elementów” (Douglas, 2007a: 77).
W konsekwencji odczuwany w związku z brudem wstręt przypomina i podtrzymuje obecne
w danym społeczeństwie normy, które umożliwiają jego trwanie i funkcjonowanie.
Cecha funkcjonalna wstrętu jest także widoczna w koncepcji stworzonej przez filozofkę,
literaturoznawczynię, psychoanalityczkę i socjolożkę Julię Kristevę. Autorka chętnie
nawiązuje do twórczości Douglas, zgadzając się z tezą mówiącą o tym, że „brud nie jest
jakością samą w sobie” (Kristeva, 2007: 68). Zakłada ona także, że każdy „brud”, każde
„skalanie” pociąga za sobą „obrzydzenie” i „wstręt” (Kristeva 2007: 65). Najistotniejszym
pojęciem przedstawionym przez Kristevę jest termin abiekt, słowo wywodzące się
z łacińskiego wyrazu jacere oznaczającego rzucać, miotać. Dodanie do niego przedrostka
a przekształca go w odrzucać, pogardzać, upodlać. W nazwie tego pojęcia Kristeva
wykorzystuje także znaczenie francuskiego słowa z XV wieku abject, pochodzącego
z łacińskiego abiectus, oznaczającego „porzucony, pogardliwy, nikczemny, wstrętny”
(Kitliński, 2001: 48). W języku polskim dla pojęcia abiekt stosuje się takie synonimy jak
wymiot, pomiot (Jaworska-Witkowska, 2016: 100). Wstrętne/abiektualne według Kristevy jest
to, „co zaburza tożsamość, system, ład”, a więc jest „obce, niechciane, nie na miejscu”
(Kristeva, 2007: 10; Żyniewicz, 2016: 128). Abiektem może się stać „każdy bodziec, który
przypomina o kruchości porządku symbolicznego i ukazuje nieostateczność wywalczonej
tożsamości, będzie w nas budził wstręt i stanie się wymiotem, obiektem” (Dłużewska, 2012:
176). I tak pojęcie abiektu wiąże się z normami i porządkiem obecnymi w danym
społeczeństwie.
Refleksje, u podłoża których leży założenie o społecznym uwarunkowaniu granic, otworów
i wydzielin ludzkiego ciała zawarte w twórczości Douglas, Kristevy oraz Menninghausa,
odnoszą się również do funkcjonalnej cechy wstrętu. Ukazują one podtrzymywanie
określonego porządku społecznego za pośrednictwem emocji pojawiającej w związku
z pewnymi obszarami ciała oraz jego wydzielinami. Jak zauważa Douglas, „każde ludzkie
doświadczenie struktury, obrzeży i granic jest gotowym, podręcznym symbolem
społeczeństwa” (Douglas, 2007a: 149). Dlatego „wszelkie obrzeża są groźne. (…) Możemy
się spodziewać, że otwory ciała będą symbolizować jego szczególnie wrażliwe punkty.
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Materia, która się z nich wydobywa, to ewidentna substancja marginalna" (Douglas, 2007a:
155). Kristeva odwołuje się do granic, otworów oraz wydzielin ciała, gdyż wstręt, a więc
konfrontacja z abiektem, stanowi w jej koncepcji podstawę dla tworzenia się podmiotowości,
odrębności człowieka. Powstaje ona w oparciu o niepewne granice między wnętrzem
a powierzchnią ciała. Rodzajem granicy jest skóra rozumiana jako „delikatny zbiornik, który
gwarantuje integralność «tego, co własne», o ile nie jest «przedziurawiona lub przeźroczysta,
niewidoczna albo napięta», ponieważ wtedy może wyrzucić zawartość”. (Kristeva, 2007: 54).
Abiekt wyraża stan jednostki przeczący podziałowi między tym, co w środku, a tym, co na
powierzchni – stan cielesnej więzi z matką, a wręcz w matce. O tej więzi przypominają
między innymi różnorodne substancje wydobywające się z ciała. Dla powstania ja opartego
na granicach ciała, rozróżnieniu i odczuwaniu ciała jako spójnej całości, konieczne jest
odrzucenie tego, co świadczy o jedności z matczyną istotą jak i niezamkniętej formie
cielesności. Dlatego pojawia się odrzucenie, odczuwanie wstrętu wobec wydalania,
przerwania ciągłości skóry czy cielesnych wydzielin takich jak krew (Kristeva, 2007). We
wszystkich tych procesach zawiera się także cały system norm obecnych w społeczeństwie.
Menninghaus dokonuje analizy dzieł sztuki z okresu starożytnej Grecji oraz twórczości
klasyków estetyki, które stanowią rodzaj odzwierciedlania ówczesnych norm społecznych.
Wskazuje on na elementy ciała człowieka będące źródłem wstrętu jak na przykład wszelkie
przejawy naruszenia jednolitości skóry: „fałdy, zmarszczki, brodawki i chrząstki są
najmniejszym z «obrzydliwych» zagrożeń dla równej powierzchni skóry delikatnie wydętej
bryły ciała” (Menninghaus, 2009: 72). O ludzkich wnętrznościach pisze: „mają być
niewidoczne narządy trawienne i ekskrecyjne (wydalnicze). Postać musi wyglądać tak, jakby
jej ciało nie miało wnętrza, by zawieszać wszelką myśl o wnętrzu ciała” (Menninghaus, 2009:
75). Według autora „wszelkie naruszenie indywidualnych granic idealnego ciała destruuje
jego doskonałość i budzi wstręt” (Menninghaus, 2009: 109). Mowa tu o wszelkich otworach
ciała jak usta czy dziurki w nosie i uszach oraz substancje wydobywające się z nich. Krew,
ropa, rany, blizny, jak również starość i śmierć generują poczucie wstrętu. Chociaż refleksje
Menninghausa odnoszą się do dzieł minionych epok, to wydaje się, że w czasach
współczesnych są nadal aktualne. Według Millera: „Pogarda i niesmak mają swoje niezbędne
role do odegrania w dobrym, ale niedoskonałym porządku społecznym” (Miller, 1998: 7).
Warto zauważyć, że cechy sygnalizacyjne i funkcjonalne wstrętu, zgodnie z badaniami
empirycznymi prowadzonymi przez amerykańskiego psychologa Paula Ekmana, są
rozpoznawane przez wszystkie istoty należące do gatunku ludzkiego. Zdaniem badacza
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wstręt, obok radości, smutku, pogardy, strachu, gniewu i zaskoczenia zalicza się do kategorii
tzw. emocji podstawowych. Są one rozumiane jako emocje „doświadczane i rozpoznawane
przez wszystkich ludzi, niezależnie od kultury, w jakiej byli wychowywani czy obecnie
funkcjonują, języka, którym się porozumiewają, ich wieku, wykształceniu, płci etc.”
(Cieliczko, 2015: 22). Wstręt stanowi przykład emocji uniwersalnej, typowej dla każdego
człowieka jako istoty społecznej.
Zaprezentowany przegląd koncepcji na temat wstrętu w kontekście jego sygnalizacyjnych
i funkcjonalnych cech stanowi jedną z perspektyw opisania dorobku poświęconego niniejszej
problematyce, wybraną ze względu na tematykę przedstawionych dalej w pracy badań.
2.5.3.5. Zapach i brud jako egzemplifikacje oddziaływania wstrętu
Wstręt oddziałuje na różnorodne aspekty społecznej rzeczywistości i funkcjonowanie w niej
jednostki. Emocja ta, powszechnie niezauważana zarówno w jednostkowym doświadczeniu,
jak i w społecznej świadomości, często ma związek ze zjawiskami równie chętnie
pomijanymi jak zapach i brud.
Węch, jeden z najmniej poznanych i również najbardziej niedocenianych, „figuruje na samym
dole hierarchii zmysłów” (Corbin, 1998: 12). Jego niski status podkreśla Kant: „który ze
zmysłów jest najbardziej niewdzięczny, a zarazem, jak się zdaje, najmniej nieodzowny?
Będzie to zmysł powonienia. Nie opłaca się go pielęgnować” (Kant, 2005: 56). Tymczasem
człowiek jest stworzeniem zarówno pachnącym, jak i wąchającym: „od dzieciństwa do
starości istota ludzka kroczy węchową drogą, która prowadzi ją od kwaśnego zapachu mleka,
jaki wydziela niemowlę, do mniej kwaśnej, słodkawej woni starca” (Corbin, 1998: 53). Co
więcej, zmysł powonienia oddziałuje na jednostkę permanentnie: „widzimy tylko wtedy,
kiedy jest dostatecznie jasno, (…) słyszymy tylko dźwięki dostatecznie głośne. Wdychamy
natomiast zapachy wraz z każdym oddechem” (Ackerman, 1994: 18). Działanie zmysłu
powonienia wyprzedza pozostałe zmysły: „nosy są podstawowym łącznikiem człowieka
z najbliższą rzeczywistością: zapach matki (…) poznajemy wcześniej niż jej wygląd”
(Ashenburg, 2016: 228). Powonienie posiada swoją unikatową charakterystykę: „wąchając
jakiś zapach, wchłaniamy to wrażenie czy też emanację tak głęboko do wnętrza, w witalnym
procesie oddychania asymilujemy go poniekąd tak ściśle, jak to nie jest możliwe wobec
przedmiotu innych wrażeń zmysłowych” (Simmel, 2006: 202). Węch jest silnie związany
z indywidualną biografią jednostki, mając wpływ na jej funkcjonowanie: „żaden inny zmysł
nie sprawia, że czujemy się tak bardzo żywi, tak prawdziwie ludzcy, tak głęboko,
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nieświadomie i natychmiastowo połączeni z naszymi wspomnieniami i doświadczeniami.
Żaden inny zmysł tak nas nie porusza” (Aftel, 2014: 3). Węch oddziałuje na relacje
społeczne: „wpływ atmosfery ciał na życie grupowe sytuuje się na dwóch całkiem różnych
poziomach: na poziomie sympatii bądź antypatii oraz na poziomie zarażenia czy infekcji”
(Corbin, 1998: 59).
Alain Corbin, francuski historyk, przypuszcza, że niechęć wobec zmysłu węchu wiąże się
z jego funkcją przypominania o zwierzęcej naturze człowieka: „jako zmysł pożądania,
apetytu, instynkt, nosi on na sobie piętno zwierzęcości. Wąchanie upodabnia do zwierzęcia”
(Corbin, 1998: 11). Często jest on źródłem nieprzyjemnych doznań: „spośród tego, czego
nam dostarcza, więcej jest bowiem rzeczy budzących wstręt (zwłaszcza w ludnych miejscach)
niż wywołujących miłe wrażenia” (Kant, 2005: 56). Może być nawet źródłem torsji: „nazbyt
przykra woń wywołuje u pewnych osób nudności lub wymioty” (Darwin, 1988: 282). Pełni
również funkcję alarmującą, informując o niebezpieczeństwie: „węch uprzedza zagrożenie,
rozpoznaje z daleka szkodliwą zgniliznę i obecność miazmatu. Jest odpowiedzialny za
uczucie wstrętu wobec wszystkiego, co ulega zepsuciu” (Cieliczko, 2015: 12–13). Rozin
przekonuje, że „zapach gnicia (…) stanowi zapach śmierci”, stąd uważa się, że „prototypową
wonią wstrętu” jest odór zgnilizny (Rozin, 2005: 804). Węch wiąże się z bezdyskusyjną
potrzebą dystansu wobec drugiego człowieka: „jeżeli inne zmysły budują tysiące mostów
między ludźmi, (…) to zmysł powonienia można określić przeciwnie – jako zmysł
dysocjacyjny.

(…)

Przekazuje

nieskończenie

więcej

bodźców

odpychających

niż

pociągających, (…) jego decyzje mają w sobie coś radykalnego i nieodwołalnego, co trudno
przezwyciężyć decyzjami innych zmysłów lub instancji duchowych” (Simmel, 2006: 203).
Zmysł węchu wiązany jest przez wielu badaczy z „właściwym pochodzeniem wstrętu”
(Cieliczko, 2015: 29).
W zachodnim kręgu kulturowym zaszły zmiany w obszarze odczuwania i reagowania na
przyjemne i przykre zapachy, co świadczy o społecznym kształtowaniu zmysłu powonienia.
Zdaniem Corbina „ta prehistoria rewolucji węchowej, której rozstrzygający akt rozgrywał się
(…) od połowy XVIII wieku, (…) czyni z nas istoty nie tolerujące niczego co może zakłócić
ciszę zapachową naszego otoczenia” (Corbin, 1998: 8, 82). Historia przemian wiąże się ze
zmianami zachodzącymi w funkcjonowaniu zarówno społeczeństw, jak i jednostki: „w miarę
rozwoju cywilizacji właściwa ostrość zmysłów słabnie, za to nasila się przyjemność
i przykrość wywoływana przez doznania zmysłowe. (…) Ta wzmożona wrażliwość przynosi
w sumie więcej cierpień niż radości, coraz częściej coś budzi w nas wstręt, coraz rzadziej –
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pociąga” (Simmel, 2006: 201). Zapach staje się także elementem hierarchii i podziałów
społecznych oraz klasyfikacji biedni versus bogaci (Corbin, 1998: 292). Przemiany tolerancji
wobec przykrych zapachów są widoczne także w relacji lekarz – pacjent. Już Hipokrates
zalecał wykorzystanie zmysłu powonienia w procesie diagnozowania, by za jego pomocą
analizować zapach oddechu, stolca czy ropy (Hipokrates, 2008). Natomiast od wieku XIX
„akcentowanie węchowej odrazy do proletariuszy pojawia się w widoczny sposób w relacjach
lekarzy i osób odwiedzających biedaków. (…) Do tej pory wstręt zdawał się być uczuciem
obcym lekarzom; jedynie obawa przed zakażeniem usprawiedliwiała środki ostrożności”
(Corbin, 1998: 193).
Zdaniem niektórych badaczy to właśnie zmysł powonienia przyczynia się do kształtowania
specyfiki nowoczesnego społeczeństwa. Wpływa na sposób, w jaki jednostka odbiera samą
siebie. Charakteryzuje się tym, że „ciągle jeszcze odnosimy się do swej fizycznej, zwierzęcej
natury z nieufnością i wolimy pachnieć jak filiżanka herbaty albo ciasteczko, nie jak
człowiek” (Ashenburg, 2016: 247). Oddziałuje na interakcje międzyludzkie, ponieważ „gdy
czujemy czyjś zapach jest to najbardziej intymny rodzaj percepcji, ten ktoś wnika niejako w
postaci wziewu do rdzenia naszej zmysłowej istoty i oczywiście przy wzmożonym
uwrażliwieniu na bodźce węchowe musi to prowadzić do pewnej wybredności i trzymania się
na dystans, co stanowi poniekąd zmysłowe podłoże socjologicznej rezerwy nowoczesnego
indywiduum” (Simmel, 2006: 201). W konsekwencji to właśnie węch kieruje „nowym
podziałem przestrzeni, jaki narzuciło powstanie nowoczesnej chemii” (Corbin, 1998: 13).
Ignorancja wobec zmysłu powonienia nie znajduje, zwłaszcza współcześnie, jakiegokolwiek
racjonalnego argumentu.
Podobną relację ze wstrętem można wyznaczyć także wobec problematyki brudu. Długo
temat ten był niedostrzegany bądź traktowany jako „tabu, o którym nie wypadało mówić, a co
dopiero pisać” (Janicka, 2010: 8). Brud, jak już wcześniej wykazała Douglas, jest zjawiskiem
nieoczywistym, złożonym, zmiennym i składającym się poniekąd z paradoksów: „koncepcje
brudu (…) podlegają nieustannym zmianom nie tylko na przestrzeni historii kultury, lecz
także we współczesności. (…) Chociaż skutecznie staramy się unikać brudu, to właśnie ludzie
wydają się jego niezwykle wydajnymi generatorami” (Sztandara, 2012: 10). Relatywizm
dotyczący brudu przenosi się także na przeciwstawne zjawisko, jakim jest szeroko rozumiany
porządek, gdyż „każda epoka wypracowała własny sposób pojmowania czystości i brudu,
a w związku z tym także oryginalną koncepcję higieny” (Korpalska, Ślusarczyk, 2013: 7).
Rozumienie i rozróżnianie brudu i czystości nie jest i nigdy nie było kwestią arbitralną: „to,
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czy coś uznajemy za czyste, mniej zależy od naszego wzroku czy powonienia, a daleko
bardziej od sposobu myślenia. Każda kultura odrębnie definiuje czystość, samodzielnie
określając złoty środek między abnegacją a pedantyzmem” (Ashenburg, 2016: 9).
Współczesne sposoby radzenia sobie z brudem stanowią jedynie jeden z wielu przejawów
dbania o czystość w dziejach ludzkości: „używanie wanny nie jest bynajmniej powszednim
zwyczajem – wyrafinowanie i czystość uzyskiwano innymi sposobami, w tym zmienianiem
bielizny, wycieraniem, nacieraniem. Powszedni kontakt z wodą nie jest czymś stałym
w dziejach Zachodu” (Przybysz, 2016; Vigarello, 2011a: 277).
Współczesne postawy wobec czystości są przejawem tego, jak „kumulowały się pomału
wymagania, gromadziły ograniczenia” (Vigarello, 2012: 8). Brud jest rozumiany jako coś,
„z czym konfrontujemy się z niechęcią, z czym ostatecznie wolimy nie mieć do czynienia.
(…) To, co brudne, istnieje zwykle jako odrzucone, zdeprecjonowane, zepchnięte do
marginesu” (Sztandara, 2012: 10). Brud bywa zmysłowo nie do zniesienia. Zapewne wynika
to z tendencji do indywidualizacji, z rozbudowaną osobowością i większą swobodą wyboru
tego, z czym człowiek chce się wiązać. (…) Współczesne aspiracje higieniczne i wymogi
czystości są tego zarówno skutkiem, jak i przyczyną” (Simmel, 2006: 202). Człowiek
współczesny coraz bardziej specjalizuje się w różnorodnych formach dbania o czystość,
kierując się coraz bardziej surowymi zaleceniami: „potrafimy zacierać wszelki ślad
naturalnych zanieczyszczeń; obecnie jest to już całkiem proste i łatwe, i na tym punkcie
staliśmy się bardzo wymagający” (Bataille, 2008: 77). Warto podkreślić, że mimo
obowiązujących w danej kulturze i w danym czasie historycznym powszechnych zasad
dotyczących brudu czy higieny, „kwestia czystości (…) jest głęboko osobista” (Ashenburg,
2016: 246). Wynika z biografii życiowej jednostki, jej kondycji oraz wartości i postaw,
dlatego zawsze będzie sprawą drażliwą i kontrowersyjną.
Dopiero w ostatnich dekadach XX wieku nauka zaczęła odkrywać potencjał tkwiący
w marginalizowanych zjawiskach takich jak wstręt, zapach czy brud. Są one zagadnieniami,
które niełatwo jest badać, choćby ze względu na ich niewidzialność i nieobecność
w jednostkowym i społecznym doświadczeniu. Jednak wiążące się z nimi nowe perspektywy
badawcze nie mogą być dłużej ignorowane przez społecznych badaczy.
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2.6. Refleksje końcowe
Podobieństw i punktów przecięcia się problematyk ciała, seksu, wstydu i wstrętu jest wiele.
Wszystkie, jako przedmiot refleksji społecznej, przebyły podobną drogę: od bycia poza
obszarem zainteresowań do znajdowania się w jego centrum.
Ciało, stając się dominującym tematem w społeczeństwie, musiało zaistnieć w polu
zainteresowań socjologii

mimo swej

wieloaspektowości, wielowiekowej

obecności

w naukach przyrodniczych oraz trudności, jakie sprawia, będąc przedmiotem opisu i badań.
Jest to temat tym bardziej istotny, że współczesne społecznie wytworzone standardy piękna
dotyczące ciała przestają być osiągalne dla człowieka. Osobiste wysiłki i możliwości
jednostki stały się niewystarczające. Ta nieosiągalność ideału jest wzmacniana przez
osiągnięcia medycyny, dzięki którym dany wygląd stał się jedną z wielu możliwości, zaś
operacje plastyczne są jedyną szansą na urzeczywistnienie doskonałego ja (Melosik, 1996).
Piękne ciało wydaje się być jedynym punktem odniesienia jednostki we współczesnym
świecie. Nie jest już nim ani religia, ani moralność, ani polityka (Vigarello, 2011b). Jest
piękno, ale brakuje dobra i prawdy. Człowiek XXI wieku nie stworzył konkurencyjnej
alternatywy wobec ciała.
Seks stanowi stały element życia każdego człowieka, jednak nauki społeczne zaczęły
interesować się nim niedawno. Chociaż stosunki płciowe są odmianą stosunków społecznych,
to wciąż seksualność jest dla socjologii tematem kłopotliwym (Kurczewski, 2006). Istnieją
liczne sprzeczności związane z tym obszarem życia, które czekają na wyjaśnienie. Jedną
z nich jest znaczący rozdźwięk między wizerunkami seksu promowanymi w społeczeństwie
konsumpcyjnym i mediach a jego rzeczywistą ekspresją w życiu codziennym. Badania
pokazują, że seks jest dla jednostki ważny, jednak nie poszukuje ona pomocy w sytuacji
wystąpienia problemów w sferze seksualnej. Foucault zakłada tworzenie seksualności
w oparciu o dyskurs, z czym zgadzają się liczni badacze, wskazując, że społeczeństwo
konsumpcyjne i media oddziałują na jednostkę, namawiając ją do ciągłego myślenia
i mówienia o własnej seksualności. W rozmowach o tym aspekcie życia ważną rolę
odgrywają eksperci, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego. Brakuje jednak rozmów
na ten temat w bezpośredniej relacji lekarz – pacjent. Co prawda badacze społeczni proponują
ciekawe podejścia empiryczne analizowania ludzkiej seksualności, ale istnieje jeszcze wiele
obszarów, gdzie wiedzę zbiera się z marginesów (Kochanowski, 2013: 9).
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Pojawia się pytanie, dlaczego socjologia, starając się zbadać, opisać i wyjaśnić relacje między
jednostką a społeczeństwem, tak długo pomijała sferę emocjonalną. Równie interesujący jest
zwrot nauk społecznych w kierunku analizowania tej problematyki, wynikający ze
wzrastającej roli emocji w koncepcji tożsamości kultury zachodniej. Emocje stają się jedną ze
strategicznych dróg dla poznania współczesnej jednostki oraz procesów społecznych, które
tworzy i w których uczestniczy. Aby poznanie to było rzetelne, musi obejmować jak
najszerszy wachlarz zjawisk ze sfery emocjonalnej, a więc uwzględniać także emocje, które
wydają się być niewidoczne i nieobecne, jak wstyd i wstręt.
Poddając refleksji problematykę ciała, seksu, wstydu i wstrętu warto zwrócić uwagę na fakt,
iż pozostają one w nieustannej interakcji między sobą, jednocześnie balansując na granicy
biologii i kultury. Arystoteles głosił, że wstyd w zasadzie jest elementem cielesnym
(Arystoteles, 1956); zdaniem Schelera w ramach wstydu spotykają się ze sobą sfery cielesne
i duchowe człowieka (Scheler, 2003). Wstyd pełni ważną funkcję w kontekście relacji między
cielesnością a człowieczeństwem, chroniąc jednostkę przed sprowadzaniem jej wyłącznie do
kategorii ciała. Przykładem może być sytuacja człowieka znajdującego się w szpitalu, który
nie panując nad własnymi potrzebami fizjologicznymi, manifestuje wobec innych swoje
zawstydzenie. W ten sposób przypomina, że jest nie tylko widzialnym ciałem, ale także
osobą, która czuje (Grabowski, 2003). Wstyd współwystępuje również z seksualnością
człowieka, gdzie odgrywa istotną rolę. Pozwala chronić ja jednostki poprzez przypominanie
o wewnętrznych granicach własnej osobowości. Dzięki temu może ona rozpoznać, jakie
zachowania w sferze seksualnej są zgodne z nią, a jakie mogą być dla niej krzywdzące.
Wstręt także współistnieje z cielesnością i seksualnością, wchodząc w interakcję ze wstydem.
Wskazują na to reakcje emocjonalne wiążące się narządami płciowymi człowieka. Te części
ciała potrafią wywołać w równym stopniu poczucie obrzydzenia jak i zawstydzenia ze
względu na to, że za ich pomocą jednostka realizuje swoje potrzeby fizjologiczne związane
z wypróżnieniami, a zarazem osiąga pobudzenie i rozkosz seksualną.
Wciąż jeszcze krótka obecność w refleksji społecznej oraz wzajemne przenikanie się
problematyki ciała, seksu, wstydu i wstrętu sprawiają, że niełatwo podlegają one wszelkim
próbom klasyfikacji, a nawet samego ich opisu. Poddając je analizie konieczne staje się
uwzględnienie procesu medykalizacji, który jest swego rodzaju dalszym etapem opisanego
przez Eliasa cywilizowania wymiaru cielesnego, seksualnego i emocjonalnego człowieka
(Nowakowski, 2015). W relacji lekarz – pacjent dochodzi do ciągłego krzyżowania się sfer
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cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu, co jest kwestią tak samo oczywistą, jak i mającą
doniosłe znaczenie dla rozumienia wszystkich omawianych zjawisk. Wynika to z płynności
i fragmentaryzacji współczesnej rzeczywistości społecznej, która wymaga badania jej
zwyczajnych, a często trudno uchwytnych elementów. Warto więc, odnosząc się do myśli
Bergera, pytać, badać i opisywać to, co wydaje się być zbyt uświęcone, wstrętne bądź nudne
(Berger, 2000).
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Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań
3.1. Analiza fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
w perspektywie wybranych paradygmatów nauk społecznych
Realizacja prezentowanego w niniejszej pracy procesu badawczego opiera się na założeniu
mówiącym o tym, że „wyobraźnia socjologiczna powinna zawsze podlegać precyzyjnym
regułom” (Kaufmann, 2010: 15). Stąd każdy etap pracy badawczej „musi mieć podłoże
teoretyczne oparte na spójnym modelu rzeczywistości społecznej” (Silverman, 2008: 231).
Poza szeroką gamą problemów badawczych socjologia oferuje także różnorodne analityczne
podejścia, gdyż w jej obrębie „rywalizowało ze sobą zawsze kilka odmiennych perspektyw
teoretycznych analizy” (Ziółkowski, 1981: 9). W konsekwencji socjologia stawia przed
badaczem konieczność wyboru. Zarówno poruszana problematyka, jak i sposób jej
eksploracji umieszczają empiryczną część pracy w obrębie mikrosocjologii, gdyż dotyczy
„badania codziennych zachowań w sytuacjach bezpośredniego spotkania” (Giddens, 2008:
103). Szczególnie ważne będą tutaj odwołania do dorobku Goffmana i Hochschild, a także
socjologii fenomenologicznej Schütza. Przyjęcie perspektywy fenomenologicznej zaleca się
bowiem wtedy, gdy „należy zbadać, opisać, (…) zinterpretować bogatą, szczegółową istotę
ludzkiego doświadczenia” oraz gdy „o zjawisku nie ma zbyt wielu danych” (Grbich, 2013:
92). Ze względu na poruszany w badaniach problem wstrętu warto odwołać się także do
koncepcji abiektu Kristevy.
Goffman – socjolog, który zajmuje się „porządkiem interakcyjnym”, a więc wszystkim, co się
dzieje w społeczeństwie, w którym ludzie wchodzą ze sobą w bezpośrednie, wzajemne
kontakty „twarzą w twarz” – w swojej twórczości chętnie odnosił się do relacji lekarz –
pacjent (Goffman, 2005; 2008). Stworzona przez niego koncepcja dramaturgiczna, bliska
interakcjonizmowi symbolicznemu, polega na posługiwaniu się analogią sceny i teatru w celu
scharakteryzowania interakcji, w jakie wchodzą ludzie. W swoich założeniach Goffman
odnosi się do osobistych przymiotów ja, których jednostka używa w ramach interakcji
z drugim człowiekiem. W kontekście prezentowanych badań koncepcja ta pozwala stworzyć
rozbudowaną charakterystykę relacji lekarz – pacjent, a więc opis, który będzie uwzględniał
sceniczną, teatralną analogię oraz takie elementy jak fasada czy zasady dobrego wychowania
(Goffman, 2008). Nowatorskie podejście, odwołujące się m.in. do dorobku Goffmana,
uwzględniające niebadany wcześniej aspekt relacji zawodowych, w tym interakcji lekarz –
pacjent, zaproponowała Hochschild. Amerykańska socjolożka zwróciła uwagę na
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emocjonalny wymiar pracy zawodowej, tworząc nową perspektywę opisu badanych pojęć,
akcentującą rolę procesów poznawczych oraz działań w sferze emocjonalnej podejmowanych
przez strony interakcji (Turner, 2006: 496).
W prezentowanych badaniach relacja lekarz – pacjent wyznacza granice analizy zagadnień
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Refleksja nad specyfiką roli lekarza i pacjenta
w interakcji znajduje się w centrum inspiracji badawczych socjologii medycyny łączącej
zagadnienia „praktycznie zorientowanej” medycyny oraz „teoretycznie nastawionej”
socjologii (Ogryzko-Wiewiórowska, 1989: 9). Korzystając z dorobku fenomenologii Schütza
możliwe jest umiejscowienie interakcji lekarz – pacjent na kontinuum bliskość – oddalenie,
a także refleksja na temat relacji my – oni w kontekście kontaktów między lekarzami
a pacjentami.
Założeniem przyjętym wobec badanych zagadnień, a więc cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu, jest to, iż stanowią one przykłady fenomenów. Słowo fenomen pochodzi od
greckiego pojęcia phainomenon, które oznacza „to, co się ukazuje w doświadczeniu”
(Podsiad, 2000: 260). Edmund Husserl, teoretyk i badacz fenomenów, definiował je
w dwojaki sposób: „w sensie przejawu, w którym przejawia się coś obiektywnego” oraz
„w sensie czegoś obiektywnego rozpatrywanego tylko o tyle, o ile się właśnie w przejawach
przejawia,

i

to

rozpatrywanego

«transcendentalnie»,

przy wyłączeniu

wszelkiego

empirycznego uznania” (Husserl, 2008: 7). Fenomen to wszystko, co jest tematem
poznawczych aktów, co jest bezpośrednio i naocznie dostępne poprzez zmysły i/lub intelekt.
To odpowiednik świadomego przeżycia, który wyróżnia się możliwością poznania. Innymi
słowy fenomenem jest wszystko, co może pojawić się w świadomości i być przez nią ujęte.
W roli fenomenu mogą wystąpić przedmioty materialne, wytwory kultury, wartości,
świadome stany czy też sama świadomość (Aduszkiewicz, 2004; Karpiński, 2005; Łagodzki,
Pyszczek, 2000).
Termin fenomen jako przedmiot poznania kierunku filozoficznego zwanego fenomenologią
stara się wydobyć na jaw to, co dotąd było traktowane jako oczywiste, jak na przykład
cielesność, seksualność, wstyd czy wstręt (Marshall, 2008). Schütz jako pierwszy wprowadza
ideę

fenomenów

na

grunt

nauk

społecznych,

tworząc

podwaliny

socjologii

fenomenologicznej. To nauka uprawiana w paradygmacie interpretacyjnym: „nie ma do
czynienia z przedmiotami samymi; interesuje się ich znaczeniem, tak jak jest ono
konstytuowane przez operacje naszego umysłu” (Schütz, 1962: 115). Opiera się na tezie
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mówiącej o tym, że „nie istnieją nagie fakty, (…) fakty są (…) zawsze zinterpretowanymi
faktami” (Schütz, 1984: 139). Według Schütza „naukowy obserwator wzorów ludzkiej
interakcji, badacz społeczny musi stworzyć specyficzne metody tworzenia konstruktów, które
można byłoby stosować do interpretacji subiektywnego sensu, jaki obserwowane czyny mają
dla aktorów” (Schütz, 1984: 167).
W przeprowadzonych badaniach to nie fenomeny cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
same w sobie stanowiły cel analiz, lecz sposób ich rozumienia przez badane osoby: lekarki
i lekarzy. Analizowane fenomeny stanowią element codzienności każdej jednostki, choć
zazwyczaj nie są przez nią poddawane świadomej refleksji. Należą raczej do prozy życia;
Schütz odwołuje się do idei Lebenswelt, świata życia, twierdząc, że „wiedza potoczna o życiu
codziennym stanowi niezaprzeczalną (…) podstawę, w obrębie której rozpoczyna się i jest
przeprowadzane postępowanie badawcze, (…) gdzie biorą początek wszystkie koncepcje
naukowe” (Schütz, 2008: 10). Fenomenologia Schütza nawiązuje do socjologii życia
codziennego,

która

stanowi

„socjologiczną

orientację

dotyczącą

doświadczania,

obserwowania, opisywania, analizowania i komunikowania na temat ludzi wchodzących ze
sobą w interakcje w konkretnych sytuacjach” (Douglas, 2003: 30). Schütz podkreśla, że
poznanie procesów społecznych jest możliwe dzięki analizie wzajemnego oddziaływania na
siebie jednostek wchodzących ze sobą w kontakt (Schütz, 2008: 12).
W kontekście cielesności i wstrętu konieczne jest przywołanie dorobku Julii Kristevy
i ukutego przez nią terminu abiekt. Punktem wyjścia dla rozumienia tego terminu jest uczucie
wstrętu; to w nim „przejawia się jeden z owych gwałtownych i mrocznych buntów bytu
przeciw temu, co mu zagraża i co, jak się zdaje, nadchodzi z zewnątrz lub rozsadza od
wewnątrz, rzucone obok tego, co dopuszczalne, tolerowane, możliwe do pomyślenia”
(Kristeva, 2007: 7). Kristeva zwraca szczególną uwagę na problematykę granic ciała: skórę,
otwory ciała oraz wydzieliny wydobywające się z ciała, rozbudowując refleksje na ich temat
wokół zagadnienia abiektu.
Ogniwem łączącym wszystkie z wymienionych wcześniej koncepcji teoretycznych –
Goffmana, Hochschild, Schütza i Kristevy – jest antropocentryzm. Każda z nich stawia
w centrum zainteresowania działającą jednostkę, która, uczestnicząc w interakcjach, tworzy
społeczny świat.

108

3.2. Problemy badawcze
Badanie ma na celu analizę fenomenów cielesności, seksualności wstydu i wstrętu w relacji
lekarz – pacjent z uwzględnieniem trzech aspektów:
1. zarządzania emocjami w relacji lekarz – pacjent,
2. fenomenologicznej analizy relacji lekarz – pacjent,
3. intersubiektywnego wymiaru cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu w relacji
lekarz – pacjent.
Dalsza część podrozdziału prezentuje szerszy opis każdego z wymienionych problemów
badawczych, którym jest podporządkowana analiza zgromadzonego materiału badawczego.

3.2.1. Zasady interakcji oraz praca emocjonalna w relacji lekarz – pacjent w
obliczu wstydu i wstrętu
Rozszerzony opis problemu badawczego:
 Jak przebiega praca emocjonalna lekarek i lekarzy w sytuacji wystąpienia wstydu
i wstrętu w relacji lekarz – pacjent?
 Jaki stan umysłu w pacjencie, pacjentce chcą wywołać lekarki, lekarze w sytuacjach
wystąpienia wstydu i wstrętu?
 Jakie aspekty ja wykorzystują lekarki i lekarze w sytuacjach pojawienia się wstydu
i wstrętu?
 Jakie działania powierzchowne i głębokie podejmują lekarki i lekarze w sytuacji
obecności wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent?
 Na czym polegają zasady dobrego wychowania, dobre obyczaje i wymiana podarków
w relacji lekarz – pacjent wobec wstydu i wstrętu?
Goffman i Hochschild, podobnie jak Schütz w swoich rozważaniach, podejmują zagadnienia
intrapsychiczne, koncentrując się na procesach toczących się w umyśle jednostki, widocznych
i niewidocznych bezpośrednio dla obserwatorów ze świata zewnętrznego.
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Goffman podejmuje temat zachowań oraz emocji pojawiających się w interakcjach
społecznych, które służą dopasowaniu się do przyjętych przez daną grupę zasad
„kulturalnego” zachowania. Opisuje znaczenie cech widocznych dla obserwatora. Posługuje
się na przykład terminem fasada oznaczającym „część występu jednostki, która funkcjonuje
niezmiennie przez cały czas jego trwania, dostarczając obserwatorom definicję sytuacji.
Fasadą są więc standardowe środki wyrazu, które jednostka stosuje celowo lub mimowolnie
podczas występu” (Goffman, 2008: 52). Jedna z części fasady jest określana jako osobista
fasada. Są to „środki wyrazu, które są najmocniej związane z samym wykonawcą
i przemieszczają się razem z nim; (…) insygnia związane z pozycją i urzędem, strój, płeć,
wiek, cechy rasowe, postura i wygląd, sposób mówienia, mimika, gesty itd.” (Goffman, 2008:
53–54). Goffman podkreśla także rolę zasad dobrego wychowania, a więc „sposób, w jaki
wykonawca traktuje widownię, kiedy angażuje się w rozmowę z nią lub wymianę gestów
zastępujących rozmowę” (Goffman, 2008: 136). Dobre obyczaje u Goffmana to „sposób,
w jaki wykonawca zachowuje się w wizualnej czy głosowej obecności publiczności, ale nie
wchodząc z nią w kontakt słowny” (Goffman, 2008: 136).
Rozważania Goffmana są inspiracją dla kolejnych badaczy społecznych, czego przykładem
jest koncepcja Hochschild dotycząca sfery emocjonalnej obecnej w interakcjach społecznych.
Amerykańska socjolożka podjęła próbę scharakteryzowania reguły odczuwania i wyrażania
emocji w relacjach między usługodawcą a usługobiorcą. Kluczowym pojęciem stworzonym
przez Hochschild jest praca emocjonalna, która „wymaga (…) od jednostki, aby wzbudziła
lub stłumiła uczucie w celu utrzymania określonego wyrazu twarzy, który wytwarza
odpowiedni stan umysłu u innych osób (…). Taki rodzaj pracy wymaga koordynacji umysłu z
uczuciami, a czasem wykorzystywania tej części własnego «ja», którą uznajemy za głęboki
i integralny składnik naszej osobowości” (Hochschild, 2009: 7).
W procesie zarządzania emocjami istotny jest cel, w jakim jednostka podejmuje ten rodzaj
wysiłku. Jak pisze Hochschild: „W pracy polegającej na zaspokajaniu potrzeb klientów
produktem jest «stan umysłu»” (Hochschild, 2009: 6). Założenie to jest bliskie
interakcjonistycznej tezie Goffmana: „kiedy jednostka gra jakąś rolę, oczekuje od
obserwatorów, że wrażenie, jakie pragnie u nich wywołać, odbiorą zgodnie z jej zamysłem”
(Goffman, 2008: 47). Cel, jakim jest wytworzenie określonego stanu umysłu, jest osiągany
dzięki pracy emocjonalnej, której ważnym, podkreślanym przez Hochschild elementem, jest
wykorzystywanie zasobów płynących z części własnego ja danej jednostki.

110

Na pracę emocjonalną składają się także specyficzne techniki umożliwiające wzbudzanie
oraz tłumienie uczuć: działania powierzchowne oraz działania głębokie. Pierwsze z nich
Hochschild definiuje następująco: „staramy się zmienić naszą zewnętrzną powierzchowność
(…), gra przejawia się wtedy w języku ciała” (Hochschild, 2009: 39). Działania
powierzchowne to wszelkie gesty i zachowania, które są obserwowalne dla otoczenia. Druga
technika to działania głębokie, w których „ekspresja wynika w naturalny sposób z pracy nad
uczuciem: aktor (…) spontanicznie daje wyraz prawdziwemu uczuciu, które sam w sobie
uprzednio wzbudził” (Hochschild, 2009: 40). Ważną rolę odgrywa tutaj świadoma praca
umysłowa polegająca na przywoływaniu wyobrażeń i idei związanych z emocją, którą
pragnie się wywołać. Hochschild odwołuje się także do elementów interakcji, które dotyczą
podporządkowania się jednostki zasadom zachowania uznawanego za dobre w danej grupie.
Badaczka stosuje termin wymiany podarków, który rozumie jako „uczucie będące wkładem
w życie grupy” (Hochschild, 2009: 20). Jego przejawem jest na przykład wzbudzanie w sobie
smutku podczas pogrzebu czy radości podczas ślubu. W ten sposób jednostki płacą sobie
nawzajem walutą w postaci uczuć, dając i oczekując pewnych reakcji emocjonalnych.

3.2.2. Relacja lekarz – pacjent w obliczu fenomenów cielesności, seksualności,
wstydu i wstrętu
Rozszerzony opis problemu badawczego:
 Jaka jest fenomenologiczna charakterystyka relacji lekarz – pacjent w kontekście
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu?
 Poczucie intymności, zaznajomienia czy obcości – jaka jest skala kontaktu w relacji
lekarz – pacjent wobec fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu?
 My, wy, oni – jaki rodzaj relacji występuje w obecności fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent?
Proponowany przez Schütza zwrot w naukach społecznych w kierunku badania działań
w relacjach międzyludzkich ułatwia zrozumienie mechanizmów rutynizacji i schematyzacji
doświadczeń aktorów w relacjach „twarzą w twarz” (Manterys, 2008: XVII). Schütz
wnikliwie analizuje relacje, badając różne ich atrybuty. Niemiecki socjolog używa do tego
pojęcia typizacji. Jest to rodzaj taktyki stosowanej przez każdą jednostkę, która ułatwia
funkcjonowanie i wchodzenie w interakcje. Typizacja polega na klasyfikowaniu

111

różnorodnych zachowań w zbliżone do siebie typy: „wystarczy wykryć typowe motywy
typowych jednostek, które wyjaśniają dane działanie jako typowy rezultat typowej sytuacji”
(Schütz, 2005: 69). Kluczowe jest bezpośrednie doświadczanie innego w stosunku do ja,
dzięki czemu powstają takie kategorie jak my, wy, oni, a także, uwzględniając wymiar czasu,
„przodkowie”, „współcześni” oraz „następcy” (Schütz, 1984). Schütz wyróżnia:
 Relacje „bliskości i anonimowości”, skalę kontaktów międzyludzkich biorącą pod
uwagę stopień oddalenia, poczynając od intymnych, poprzez kategorie zaznajomienia,
aż do poczucia obcości. Schütz w swojej twórczości ujawnia znaczną wrażliwość na
różnorodność odcieni, jakie może przybrać kontakt społeczny: „może nawet być
przelotny i powierzchowny, inny jest ujmowany jako niepowtarzalna indywidualność
(…) w swej niepowtarzalnej biograficzne sytuacji” (Schütz, 1984: 154);
 Relacje „twarzą w twarz”, które zachodzą, gdy „pomiędzy partnerami istnieje nie
tylko jedność czasu, ale też przestrzeni” (Schütz, 2008: 27) i stanowią „podstawową
strukturę świata życia codziennego” (Schütz, 2008: 28);
 Relacje my charakteryzujące się tym, że „«on», jak i «ja», czyli «my» podzielamy
w czasie, gdy proces ów trwa, wspólną żywą teraźniejszość, naszą żywą
teraźniejszość, (…) skierowani w stronę myśli realizowanej podczas (i za
pośrednictwem) procesu komunikacyjnego” (Schütz, 2008: 27);
 „Wzajemnie zestrojone relacje”, a więc „ten rodzaj (…) relacji, w której «ja» i «ty»
doświadczane są w żywej teraźniejszości przez obydwu uczestników jako «my»”
(Schütz, 2008: 227).

3.2.3. Zjawiska życia intrapsychicznego a fenomeny cielesności, seksualności,
wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent
Rozszerzony opis problemu badawczego:
 Czym się charakteryzuje intersubiektywna interpretacja fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent?
 Co wnosi każda ze stron relacji lekarz – pacjent do intersubiektywnej interpretacji
fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu?
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 Jaki jest wpływ wiedzy podręcznej lekarki, lekarza oraz pacjentki, pacjenta na
interpretację fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu?
 W jaki sposób zjawisko abiektu przejawia się w relacji lekarz – pacjent?
Schütz poświęca wiele uwagi nie tylko zjawisku interakcji, ale także zagadnieniom z zakresu
życia wewnętrznego, intrapsychicznego jednostki. Pojęciem wiążącym te dwa różne obszary
teoretyczne i badawcze jest intersubiektywność: „problem (…) centralny dla intelektualnego
schematu Schütza” (Turner, 2005: 414). Intersubiektywność polega na tworzeniu się
i utrzymywaniu wspólnego, subiektywnego świata przez różne jednostki, które nieustannie
wchodzą ze sobą w różnorodne interakcje. Według Schütza „świat (…), w którym się
rodzimy, od samego początku jest światem intersubiektywnym. Oznacza to (…), że świat ten
nie jest moim prywatnym światem, lecz jest wspólny dla wszystkich; (…) w świecie tym
znajdują się moi bliźni, z którymi łączą mnie różnorodne relacje społeczne” (Schütz, 2008:
25). Intersubiektywność zakłada, że „co prawda ludzkie, osobiste doświadczenia są unikalne,
i tym samym niedostępne dla innych, ale są one równocześnie dla wszystkich podobne” (van
Dijk, 2009: 96).
Kolejnym kluczowym pojęciem Schütza z obszaru zjawisk wewnętrznych, intrapsychicznych,
jest wiedza podręczna. Stanowi ją zbiór różnorodnych informacji, dzięki którym jednostka
może działać w codziennej, społecznej rzeczywistości. To „wiedza, zgodnie z którą świat,
w jakim żyjemy, to świat dobrze określonych obiektów, mających określone cechy, obiektów,
pośród których poruszamy się, które stawiają nam opór i na które możemy oddziaływać”
(Schütz, 2008: 18). Schütz akcentuje jednostkowy, zindywidualizowany i niepowtarzalny
charakter wiedzy podręcznej. Zasadniczy jest tutaj biograficzny determinizm, który sprawia,
że „ma ona swoją historię”, a zasób informacji danego człowieka jest „unikalny, dany jemu
i tylko jemu” (Schütz, 1984: 145).
Wchodzenie w interakcje przy jednoczesnym posiadaniu jednostkowej wiedzy podręcznej jest
możliwe dzięki procesom idealizacji. Austriacki socjolog charakteryzuje trzy rodzaje
idealizacji:
1. Przekładalność perspektywy, która oznacza, że każda jednostka traktuje inne jednostki
w taki sposób, jak gdyby posiadały taki sam zasób wiedzy podręcznej, pomijając przy
tym różnice wynikające z biograficznego determinizmu (Schütz, 1984);
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2. Wymienialność punktów widzenia zakładająca, że „mój bliźni czyni tak samo” jak ja,
przeprowadzając proces typizacji rzeczywistości (Schütz, 1984: 148);
3. Zgodność systemów istotności, która polega na tym, że „różnice perspektyw mające
swe źródło w naszych niepowtarzalnych biograficznych sytuacjach są nieistotne dla
celów najbliższych każdego z nas. «On» i «ja» – «my» – zakładamy, że obydwaj
wybraliśmy i zinterpretowaliśmy obiekty (…) w sposób identyczny (…), to znaczy
wystarczający dla wszystkich praktycznych celów” (Schütz, 1984: 148).
Idealizacje nie tylko umożliwiają, ale także ułatwiają jednostkom wchodzenie we wzajemny
kontakt. Poddanie analizie tych idealizacji pozwala jeszcze lepiej opisać relacje, które
współtworzą lekarze i pacjenci. Koncept idealizacji pozwala określić, czy w relacji lekarz –
pacjent cele praktyczne znajdują się ponad różnicami prezentowanymi przez strony interakcji.
Dzięki idealizacjom możliwe jest także stworzenie pełniejszej charakterystyki fenomenów
cielesności, seksualności, wstydu oraz wstrętu.

3.3. Wybór metody, techniki i narzędzia badawczego
Wybór metody jakościowej wynika z interpretatywnego charakteru analizy (Creswell, 2009:
192). Metody jakościowe „mają na celu przyjrzenie się «światu zewnętrznemu» (…)
z perspektywy «wewnętrznej», (…) do rozszyfrowania (…) tego, w jaki sposób ludzie tworzą
świat wokół siebie” (Flick, 2011: 13). Charakter metody jakościowej polega na „gromadzeniu
i analizowaniu «danych miękkich», z trudem poddających się (…) kwantyfikacji” (Niezgoda,
2009: 45). Dane te, które „odnoszą się do pospolitych zdarzeń (…) tak, że chwytamy mocno
to, czym jest realne życie”, sprzyjają badaniu takich zjawisk (Miles, Huberman, 2000: 10).
Metody jakościowe oferują szeroki wachlarz środków zbierania materiału badawczego,
pozostawiając znaczną wolność wyboru (Denzin, Lincoln, 2009: 28, 55). Wywiad dostarcza
„bogatego

źródła

danych”,

jak

również

„jest

jednym

z

najpowszechniejszych

i najskuteczniejszych sposobów, by zrozumieć drugiego człowieka”, dlatego właśnie ta
metoda znalazła zastosowanie w niniejszych badaniach (Fontana, Frey, 2009: 85; Silverman,
2009: 141). Spośród różnorodnych rodzajów wywiadu wybrano indywidualny wywiad na
wpół ustrukturyzowany, w którym „osoba prowadząca wywiad posiada listę pytań lub serii
tematów do poruszenia podczas rozmowy, (…) przy czym istnieje elastyczność w tym, jak
i kiedy stawia się pytania oraz w jaki sposób respondent może na nie odpowiedzieć”
(Edwards, Holland, 2013: 29). Nacisk kładzie się na to, w jaki sposób osoby uczestniczące
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w

badaniu

rozumieją

zagadnienia

będące

tematem

badania.

Wywiad

na

wpół

ustrukturyzowany daje większą wolność i przestrzeń rozmówcom i rozmówczyniom
w udzielaniu odpowiedzi. Jednocześnie zachowuje strukturę, ponieważ wszystkie osoby
uczestniczące odpowiadają na te same pytania.
Zastosowane autorskie narzędzie badawcze składa się z 72 dyspozycji, w tym 53 dyspozycji
głównych oraz 19 dyspozycji szczegółowych (Aneks 1). Wszystkie dyspozycje są podzielone
na cztery merytoryczne bloki pytań:
1. Dyspozycje dotyczące wstydu (łącznie 29 dyspozycji, w tym 24 dyspozycji głównych
i 5 dyspozycji szczegółowych):


pytania wprowadzające w problematykę (2 dyspozycje główne),



pytania uwzględniające perspektywę pacjenta w relacji lekarz – pacjent
(8 dyspozycji głównych i 5 dyspozycji szczegółowych),



pytania uwzględniające perspektywę lekarza w relacji lekarz – pacjent
(14 dyspozycji głównych);

2. Dyspozycje dotyczące wstrętu (łącznie 26 dyspozycji, w tym 21 dyspozycji głównych
i 5 dyspozycji szczegółowych):


pytania wprowadzające w problematykę (2 dyspozycje główne),



pytania uwzględniające perspektywę pacjenta w relacji lekarz – pacjent –
(5 dyspozycji głównych i 5 dyspozycji szczegółowych),



pytania uwzględniające perspektywę lekarza w relacji lekarz – pacjent
(14 dyspozycji głównych);

3. Dyspozycje dotyczące cielesności i seksualności (5 dyspozycji głównych
i 7 dyspozycji szczegółowych);
4. Dyspozycje dotyczące postrzegania zawodu lekarskiego w kontekście fenomenu
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu (3 dyspozycje główne i 2 dyspozycje
szczegółowe).
Na wywiad składają się cztery rodzaje pytań zadawane w następującym porządku (Kvale,
2004: 139):
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1. Pytania wprowadzające – otwierające rozmowę na temat danego zagadnienia,
2. Pytania rozwijające – pogłębiające rozmowę na temat danego zagadnienia,
3. Pytania wyszczególniające – stanowiące próbę uzyskania dokładniejszego opisu,
4. Pytania wprost – bezpośrednie pytania składające się na końcową część wywiadu.
Znacząca liczba dyspozycji umożliwia stworzenie dogłębnego opisu fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent, natomiast zróżnicowany charakter
pytań pozwala utrzymać uwagę rozmówczyń i rozmówców podczas trwania wywiadu, sprzyja
również pogłębionej refleksji nad poruszanymi zagadnieniami.

3.4. Sposób doboru próby i organizacja badań
Badanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem pilotażu w postaci dwóch wywiadów w celu
udoskonalenia ostatecznej formy i kolejności dyspozycji w wywiadzie. Etap realizacji
rozmów trwał od 19 stycznia 2015 roku do 9 października 2016 roku i miał miejsce na terenie
województwa mazowieckiego, w 25 miastach i 4 wsiach. Ze względu na publiczny charakter
zawodu lekarza, w celu zadbania o anonimowość badanych nie podaję nazw miejscowości,
w których przeprowadzano wywiady.
Przestrzegano zasad etyki, które „podobnie jak w przypadku innych typów badań
wymagających udziału ludzi, również w badaniach jakościowych (…) stały się powszechnie
obowiązujące” (Flick, 2011: 205). Dotyczą one rozpoczynania rozmowy od tzw. „instrukcji
przed wywiadem”, a kończenia za pomocą „instrukcji po wywiadzie”, która obejmuje:
informację na temat osoby przeprowadzającej wywiad, celu badania, dobrowolności udziału,
możliwości przerwania rozmowy w każdym momencie, poufności, nagrywania wypowiedzi
(Kvale, 2004: 134). Zawierają one także prośbę o udzielenie zgody przez osobę badaną na
nagrywanie wywiadu, która stanowi warunek konieczny dla przeprowadzenia rozmowy.
Rozmowy rejestrowano za pomocą dyktafonu w postaci plików audio.
W ramach prowadzenia wywiadów przyjęte zostało założenie o aktywnej, interakcyjnej roli
osoby prowadzącej badanie, która angażuje się w rozmowę jako „narzędzie badawcze, czyli
aparat do słuchania, obserwacji i zapisu postrzeganej rzeczywistości” (Konecki, 2000: 78). W
konsekwencji autorka świadomie przyjęła rolę osoby, która „nie rozumie sytuacji (…)
i wymaga pomocy, aby uchwycić najprostsze i oczywiste (…) aspekty”, a rozmówczynie
i rozmówcy odgrywają rolę ekspertów i ekspertek wobec badanych zjawisk takich jak
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fenomeny cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent (Babbie,
2003: 329).
W prezentowanym badaniu zastosowano celowy dobór próby, zapraszając do udzielenia
wywiadu wyłącznie jednostki spełniające następujące kryteria (Olechnicki, Załęcki,
2002: 46):
 posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 czynne wykonywanie zawodu,
 prowadzenie praktyki lekarskiej na terenie województwa mazowieckiego,
 praca w charakterze lekarza mającego bezpośredni, tzn. pierwszy kontakt z pacjentem
w ramach udzielania pomocy medycznej.
Ponadto dla doboru próby istotna była dbałość o zróżnicowanie osób badanych pod względem
płci, wieku, stażu pracy oraz miejsca wykonywania zawodu.
Sposobem doboru osób do badania była „strategia kuli śnieżnej”. Polega ona na proszeniu
rozmówczyń i rozmówców o informacje umożliwiające zaproszenie do badania bądź
bezpośrednie zaaranżowanie kontaktu z jednostkami spełniającymi kryteria udziału
w wywiadzie (Babbie, 2003: 213). Lekarki i lekarze okazali się grupą trudno dostępną w roli
uczestników badań, głównie ze względu na deklarowany przez nich brak czasu. Stąd pomoc
kolejnych osób biorących udział w wywiadach, polegająca na przekazywaniu kontaktu oraz
angażowaniu w badanie koleżanek i kolegów z pracy, okazała się najlepszą strategią, bez
zastosowania której realizacja rozmów byłaby prawdopodobnie niemożliwa. Badania były
prowadzone do tak zwanego punktu nasycenia, gdy „dalsze wywiady już nie dostarczają
nowej wiedzy o przedmiocie” (Kvale, 2004: 109).
Miejsce realizacji wywiadów było wskazywane przez rozmówczynie i rozmówców.
39 rozmów przeprowadzono w miejscach pracy badanych (np. gabinet, pokój lekarski,
miejsce na terenie szpitala/przychodni, w którym możliwa jest rozmowa); 7 wywiadów
w miejscach zamieszkania osoby badanej; 4 wywiady w kawiarni. Najchętniej wybieranym
przez osoby badane miejscem udzielenia wywiadu było miejsce pracy – przychodnia lekarska
bądź szpital, podczas przerwy między przyjmowaniem pacjentów. Znalezienie takiego
momentu było trudne, stąd czas oczekiwania na rozmowę, spędzany pod gabinetem, na
korytarzu bądź w poczekalni, był zarówno nieprzewidywalny, jak i niejednokrotnie bardzo
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długi. Kilkukrotnie zaplanowane badanie przekładano na inny termin z powodu dużej liczby
pacjentów, konieczności wyjazdu badanego do innego miejsca pracy bądź zapomnienia
o wywiadzie, co wynikało z natłoku obowiązków badanych lekarek i lekarzy.
Rozmowy z osobami badanymi często przerywano, co znacznie wydłużało czas realizacji
poszczególnych wywiadów. Przybycie pacjentki, pacjenta, wezwanie do chorego, przyjście
pielęgniarki z dokumentacją medyczną do uzupełnienia, prośba o konsultację ze strony
innych osób z personelu medycznego, potrzeba odebrania telefonu służbowego stanowiły
najczęstsze powody zawieszenia wywiadu. Sporadycznie zdarzało się, że należało szukać
innego miejsca bądź zmieniać je w trakcie badania, aby można było dokończyć rozmowę i nie
przeszkadzać pozostałemu personelowi w wykonywaniu obowiązków, a zarazem zachować
zasadę poufności i dyskrecji w trakcie prowadzenia badania. To także wpływało na czas
trwania

rozmowy.

Część

wywiadów

przeprowadzono

podczas

dobowych

lub

dwunastogodzinnych dyżurów lekarek i lekarzy. Wówczas badani prosili, by przybyć albo
w późnych godzinach wieczornych, albo wczesnych godzinach porannych ze względu na
większe prawdopodobieństwo braku pacjentów. W konsekwencji fizyczne zmęczenie,
senność rozmówców i rozmówczyń stanowiły kolejne wyzwanie dla prowadzącej wywiady.
W ciągu 19 miesięcy prowadzenia badań zanotowanych zostało 10 odmów: 4 polegały na
bezpośrednim

odmówieniu

wzięcia

udziału

w

badaniu,

a

6

na

wielokrotnym,

wielomiesięcznym przekładaniu terminu spotkania. Brak czasu to główny powód odmów ze
strony osób proszonych o wzięcie udziału w badaniu.
W efekcie, w ramach procesu badawczego, autorka przeprowadziła 50 wywiadów z lekarkami
i lekarzami mającymi tzw. pierwszy kontakt z pacjentem, z terenu województwa
mazowieckiego. Czas trwania wywiadów był zróżnicowany; najkrótsza rozmowa trwała
18 minut, a najdłuższa 120 minut. Średni czas rozmowy wynosił 60 minut. Zazwyczaj
rozmówczynie i rozmówcy sami byli zaskoczeni swoją aktywnością podczas wywiadu, jak
i długością własnych wypowiedzi. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż lekarki
i lekarze biorący udział w badaniu wykazali się znaczną życzliwością i chęcią pomocy
w realizacji badania, poświęcając nie tylko swój czas, ale także szczerze się w nie angażując.
Pomimo informowania we wstępnej konwersacji o afiliacji osoby prowadzącej wywiad oraz
o celu i charakterze badań, rozmówczynie i rozmówcy często sygnalizowali zaskoczenie
podczas prowadzenia rozmowy. Oczekiwali spotkania z przedstawicielką farmaceutyczną
bądź koleżanką po fachu – lekarką, jak również pytań odnoszących się i sprawdzających ich
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poziom wiedzy bądź wymagających prostych odpowiedzi tak/nie lub prawda/fałsz. Ponadto
badani wielokrotnie reagowali niechęcią wobec nagrywania ich wypowiedzi na dyktafon,
mimo wcześniejszej informacji na ten temat, i niechętnie wyrażali zgodę na nagrywanie. Jako
przyczynę podawali przykre doświadczenia związane nagrywaniem ich przez pacjentów bez
ich wiedzy.
Poruszana w wywiadzie problematyka, mówienie z poziomu własnych przeżyć, bycie
pytanym o wyrażenie własnej opinii, a także bycie słuchanym, a nie słuchającym, było
rodzajem nowego doświadczenia dla badanych. W konsekwencji poziom otwartości
i zaangażowania w rozmowę wielu rozmówczyń i rozmówców był bardzo wysoki.
Niejednokrotnie osoby badane mówił o ważnych doświadczeniach z życia zawodowego
i prywatnego bądź dzieliły się osobistymi refleksjami.

3.5. Zasady opracowywania uzyskanego materiału badawczego
Proces analizy polegający na „nadawaniu sensu danym” polegał przede wszystkim na
wielokrotnym przeczytaniu zebranego i transkrybowanego materiału (Creswell, 2009: 99).
Działanie to pozwoliło na uchwycenie znaczeń, jakie rozmówczynie i rozmówcy przypisują
badanym zjawiskom (Miles, Huberman, 2000: 8). Kategorie znaczeń przypisywanych
fenomenom cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu powstały w oparciu o teorię
dramaturgiczna Goffmana, koncepcję pracy emocjonalnej Hochschild oraz socjologię
fenomenologiczną Schütza.
Proces strukturalizacji materiału, czyli porządkowanie danych do analizy, polegał na
transkrypcji nagrań. Jak wskazuje literatura przedmiotu, transkrypcje stanowią często punkt
wyjścia dla badań prowadzonych w duchu fenomenologii (Miles, Huberman, 2000: 8).
Efektem zaangażowania i otwartości osób badanych było uzyskanie zróżnicowanego
i obszernego materiału badawczego. Wymagał on edycji tekstu podporządkowanej celom
badawczym (Kvale, 2004). Nie zastosowano dosłownego zapisu ustnej wypowiedzi
badanych, który uwzględnia błędy językowe czy tempo i emocje podczas wypowiadania
słów, zdań. Ten rodzaj transkrypcji dostarcza zbyt wielu nieistotnych informacji
zakłócających proces analizy. Dane zostały poddane rozjaśnieniu w celu zwiększenia
przystępności tekstu do dalszej analizy. Polegało ono na usunięciu fragmentów wypowiedzi
niezwiązanych z tematem badań (np. refleksje dotyczące polityki). Zapis transkrypcji
rejestrował milczenie, nagłe przerwy w wypowiedzi oraz śmiech. Ponadto, zgodnie z zasadą
etyczną mówiącą o tym, że „badacz lub badaczka ma obowiązek chronić badanych przed
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niepożądanymi skutkami badania”, z zapisu transkrypcji zostały usunięte wszelkie informacje
umożliwiające identyfikację badanych lekarek i lekarzy (Ciuk, Latusek-Jurczak, 2012: 31).
W ramach procesu transkrypcji 50 przeprowadzonych wywiadów powstało blisko 1 000 stron
tekstu. Tak duża ilość materiału stanowiła znaczące wyzwanie dla dalszego procesu
badawczego.

3.6. Charakterystyka osób badanych
W badaniu uczestniczyło 31 kobiet i 19 mężczyzn w wieku od 26 do 81 lat. Warunkiem
udziału lekarek i lekarzy w badaniu był bezpośredni, tak zwany pierwszy kontakt z pacjentem
w ramach wykonywania zawodu. Badani posiadają doświadczenie pracy w jednym z takich
miejsc: podstawowa opieka lekarska, szpitalny oddział ratunkowy, pogotowie ratunkowe,
nocna i świąteczna pomoc lekarska. Uzyskanie bogatego materiału do analiz było możliwe
dzięki poszukiwaniu rozmówczyń i rozmówców w różnym wieku, pracujących w miejscach
o zróżnicowanej liczbie mieszkańców oraz w różnorodnych placówkach. Szczegółowe
informacje na temat charakterystyki osób biorących udział w badaniu znajdują się
w poniższych tabelach.
Przedział
wiekowy

Liczba
badanych osób

Liczba badanych osób
z podziałem na płeć

26–29

4

4 kobiety

30–39

11

5 kobiet, 6 mężczyzn

40–49

13

11 kobiet, 2 mężczyzn

50–59

12

7 kobiet, 5 mężczyzn

60–69

5

2 kobiety, 3 mężczyzn

70–79

4

2 kobiety, 2 mężczyzn

80–89

1

1 mężczyzna

Razem:

49

31 kobiet i 19 mężczyzn

Tabela 1. Wiek badanych lekarek i lekarzy

W badanej grupie prawie każda dekada życia, w której można być osobą aktywną zawodowo,
jest reprezentowana przez minimum jedną rozmówczynię bądź jednego rozmówcę. Najwięcej
badanych ma od 30 do 59 lat. Wywiadów udzieliły osoby zarówno dopiero rozpoczynające
pracę lekarza, jak i wykonujące ten zawód od kilkudziesięciu lat.

120

Wszystkie osoby badane w trakcie swojej kariery zawodowej miały doświadczenie pracy
w różnych rodzajach placówek służby zdrowia. Wynika to z procesu kształcenia, zdobywania
specjalizacji medycznej oraz specyfiki zawodu lekarza, który umożliwia równoczesne
zatrudnienie w kilku miejscach pracy. W poniższej tabeli zostały przedstawione wszystkie
placówki, w których osoby badanie pracowały lub pracują. Liczba placówek zaprezentowana
w tabeli jest większa od liczby lekarek i lekarzy biorących udział w badaniu.

Rodzaj placówki

Liczba
badanych osób

Liczba badanych osób
z podziałem na płeć

Szpital – oddziały

22

12 kobiet, 10 mężczyzn

Szpitalny odział ratunkowy
(SOR)

11

6 kobiet, 5 mężczyzn

Pogotowie ratunkowe

9

4 kobiety, 5 mężczyzn

4

1 kobieta, 3 mężczyzn

37

25 kobiet, 12 mężczyzn

Klinika

3

2 kobiety, 1 mężczyzna

Stacja dializ

1

1 kobieta

Izba wytrzeźwień

1

1 mężczyzna

Hospicjum

1

1 kobieta

Zakład pracy

1

1 mężczyzna

Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna (NPL)
Podstawowa opieka zdrowotna
(POZ) – przychodnie lekarskie

Tabela 2. Miejsca pracy badanych lekarek i lekarzy

Badana grupa wykonuje zawód lekarza w różnych miejscach pracy; największa liczba osób
uczestniczących w wywiadach posiada doświadczenie pracy w podstawowej opiece
zdrowotnej oraz szpitalu.
Na podstawie deklaracji osób badanych na temat ich głównego miejsca zatrudnienia
stworzono tabelę obrazującą wielkość miejscowości, w której rozmówczynie i rozmówcy
najczęściej pracują.
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Miejsce pracy
Wieś
Małe miasto
(do 20 tys. mieszkańców)
Średnie miasto
(20–100 tys. mieszkańców)
Miasto duże
(powyżej 100 tys. mieszkańców)
Warszawa

Liczba
badanych osób

Liczba badanych osób
z podziałem na płeć

4

2 kobiety, 2 mężczyzn

9

6 kobiet, 3 mężczyzn

14

8 kobiet, 6 mężczyzn

1

1 kobieta

7

4 kobiety, 3 mężczyzn

Tabela 3. Wielkość miejscowości, w której znajduje się
główne miejsce pracy badanych lekarek i lekarzy

Największa liczba badanych pracuje na terenie miast o populacji 20–100 tys. mieszkańców.
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Rozdział IV. Analiza wyników badań
4.1. Kim jest lekarz – definiowanie własnej roli i grupy zawodowej przez
osoby badane
W przeprowadzonych wywiadach osoby badane zawarły charakterystykę grupy zawodowej,
do której należą. Odzwierciedla ona sposób myślenia rozmówczyń i rozmówców
o wykonywanym zawodzie oraz próbę odpowiedzi na pytanie: kim jest lekarz?

4.1.1. Charakterystyka zawodu z punktu widzenia poziomu profesjonalizmu,
zadań i kompetencji
Zawód lekarza najczęściej rozpatrywany jest z perspektywy teorii ról. Rolę społeczną można
określić jako przypisane nakazy, normy, oczekiwania i zakresy odpowiedzialności połączone
z daną pozycją społeczną. W badanej grupie szczególną wagę nadawano normom
zadaniowym. Wszyscy badani podkreślali, że lekarz to osoba, której zadaniem jest udzielenie
pomocy medycznej. Efektywne działanie przywoływane jest w wypowiedziach jako
najważniejszy element roli lekarza:
Ja tu jestem, żeby wykonać określoną robotę. Ja jestem rzemieślnikiem, który ma zrobić
konkretną robotę. (M63_15)2
Lekarz ma przyzwoicie wypełniać, dobrze wypełniać swoje obowiązki. (M62_4)

Badani wspominają o profesjonalizmie:
Każdy lekarz chce być skuteczny, prawda, w jakiś sposób. To jest główne założenie
chyba. Trzeba być skutecznym. (M32_13)
Tak mi się wydaje, bo… dlatego, że od mojej strony, od naszej strony, no, to, to my
jesteśmy przede wszystkim profesjonalistami, tak, powinniśmy być. (K51_3)

Istotnym elementem lekarskiego profesjonalizmu jest według badanych osób:
 wiedza medyczna:

2

Symbole w nawiasie przy cytowanych wypowiedziach to kod każdej osoby badanej: płeć K – kobieta, M –

mężczyzna; wiek osoby badanej; numer porządkowy wywiadu.
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Muszę wiedzieć, tak, muszę mieć wiedzę, prawda? (K54_20)
Jestem naprawdę bardzo dobrze wykształconym doktorem, tak. (…) Czyli posiadam
doskonałą wiedzę na temat tej dziedziny, którą się zajmuję. (M35_10)

 ciągłe kształcenie się:
My się nieustannie, całe życie uczymy, i to są zarówno nauki teoretyczne, jak
i praktyczne spotkania przypadków. (…) Ja mam siedemdziesiąty dziewiąty rok życia,
żona moja też. Mamy samochody, jeździmy na szkolenia, za które niektóre się płaci po
półtora tysiąca, bo coś się zmieniło, a tych nowych, gdybym ja tak leczył obecnych
chorych, jak leczyłem lat 15 temu, to by się ze mnie koledzy śmieli. (M78_9)

Podejście zadaniowe wśród lekarek i lekarzy przejawia się również w tym, że są
zainteresowani schorzeniem. (M42_14)
My jesteśmy sfiksowani na tym, żeby rozpoznać, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ja mam
takiego fisia, że mam straszny dyskomfort, jak widzę jakąś wysypkę i nie wiem, co to
jest. (K32_15)

Lekarz to baczny obserwator, wręcz „podglądacz”:
Jesteśmy podglądaczami – a zwłaszcza lekarze, no, bo jeżeli my jesteśmy uczeni,
ćwiczeni nawet podczas studiów, że pierwsze badanie to oglądanie. (M56_19)
A bo to też często można powiedzieć, że lekarz patrzy na pacjenta kobietę, mężczyznę
pod względem chorób. No, czasem się patrzy, bo często widzę kogoś i wiem, że on ma
objawy takiej choroby, to stwierdzam, że pewnie to ma. To jest odchylenie zawodowe
właśnie. Jestem spostrzegawczym człowiekiem. Jakieś błędy wychwytuję od razu, jak coś
jest nie tak. (M63_15)

Wśród wymaganych umiejętności i kompetencji wymieniane były opanowanie, umiejętność
kierowania zespołem, dyrektywność, bezkompromisowość:
Opanowanie się jest bardzo potrzebne, a to wynika z tego, że jeżeli lekarz będzie
opanowany, to cały niższy personel, który ma pomagać, tak, będzie też spokojny i będzie
to wszystko szło sprawnie, tak. Jeżeli lekarz będzie wrzeszczał na pielęgniarki, nie wiem,
na salowe, na średni personel, na wszystkich, to wszyscy będą strasznie zestresowani, tak,
i «g» z tego będzie. (K45_11)
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Ja jestem tu (…) kierownikiem dyżuru i po prostu wydaję polecenia. Tak. Stwarzam duży
dystans po prostu, żeby oni zrozumieli od razu, że tak nie może być. Nie ma żadnych
miłych uśmiechów, dystans stwarzam, grzecznie, chłodno. Ma być to i to zrobione.
(M62_4)
Żeby wiedzieć, czego nie można powiedzieć, żeby powstrzymać personel przed
negatywnymi komentarzami, żeby zrobić to, co trzeba, żeby wstręt nie zaburzył
prawidłowych czynności medycznych, no i żeby dopilnować, żeby papiery były zrobione,
czyli żeby to wszystko było odpowiednio opisane, żeby trafiło do akt. (M44_2)

Przytoczone wypowiedzi wskazują, że osoby badane, definiując zawód lekarza, odwołują się
przede wszystkim do kategorii wiedzy i umiejętności, a także do profesjonalnego podejścia.

4.1.2. Medyczna ścieżka edukacyjna jako wyznacznik roli zawodowej
Lekarz to osoba posiadająca wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia do leczenia w zakresie swojej
specjalizacji. Wypowiedzi 8 rozmówczyń i 2 rozmówców wskazują na to, że dla lekarza
kluczowe jest wybranie odpowiedniej dla siebie dziedziny, tym bardziej, że
żyjemy w czasach wąskiej specjalizacji, (…) każdy później będzie musiał nauczyć się
swojej specjalności, bo one się jednak różnią. (M31_7)

Badani podkreślają, że
(…) medycyna jest na tyle długa i szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. (K29_26)

O wyborze specjalizacji decydują predyspozycje psychiczne, indywidualne preferencje
dotyczące wykonywanej pracy:
Nie rzucam się na robienie specjalizacji z ginekologii (…), bo wiem, że to jest nie dla
mnie, nie. (…) Dlatego wybrałam taką specjalizację, taką pracę, a nie inną. (K29_26)
Ja generalnie dłubać mogłam wszędzie, nie bardzo lubiłam w oczach ani w zębach,
dlatego nie zostałam stomatologiem, ani, ani okulistą. (K52_31)

Ważną kwestią deklarowaną przez badanych jest bezpośredni kontakt z pacjentem:
Niekoniecznie wszyscy idą i kochają ludzi. (…) Jest część takich jakichś specjalizacji,
gdzie ten kontakt jest mniejszy z pacjentem, co nie znaczy, że są niepotrzebni.(K47_19)
Specjalizację internistyczną wykonuję też troszeczkę przypadkowo, bo też po studiach,
(…) zdałem sobie sprawę, że mi jest potrzebny pacjent do pogadania, no. A pracowałem
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w prosektorium, zacząłem z trupami, z preparatami, wykorzystując łacinę, czyli jakby
widziałem tą medycynę od końca. (M69_17)
Każdy z nas ma swoją własną jakąś wrażliwość. Ktoś, kto jest, nie lubi krwi, nie zostanie
chirurgiem, prawda. (…) Ale wybiera inne dyscypliny (…), można tego pacjenta nie
widzieć, zostać radiologiem, można oglądać, opisywać tomogramy, można radiologiczne
zdjęcia i w ogóle się do tego pacjenta nie dotykać. (M50_5)

Według badanych ścieżka edukacyjna i zawodowa w środowisku lekarskim przebiega
w sposób bardzo zróżnicowany:
Mamy lekarzy, którzy od razu po studiach, na przykład pracują w pogotowiu, co daje im
bardzo duże możliwości do spotykania się z różnymi przypadkami. A inni, no, spokojnie,
powiedzmy, w jednej klinice, w jednym oddziale, tam przechodzą swoje etapy, tutaj
specjalizacje czy kształcenia. I jakoś tak, nie, mniej brutalnie, tak się stykają z różnymi
przypadkami czy sytuacjami. (K49_27)

Osoby badane deklarują, że nie zawsze pracują w wybranej początkowo przez siebie
dziedzinie:
(…) Bo miałem zostać laryngologiem (…). Zacząłem pracę na laryngologii, bo
manualnie jestem sprawny i chciałem zrobić małą chirurgię, małą aparaturę. Ale
ponieważ mam łuszczycę, więc nie mogłem w tym czasie, w rozkwicie, trudno mi było
operować. (M62_4)

Wykonywanie zawodu lekarza jest w niektórych przypadkach tradycją rodzinną.
7 rozmówczyń i 7 rozmówców mówi o swoich rodzicach, dziadkach, żonie jako o bliskich
osobach wykonujących zawód lekarza:
Jak ktoś ma na przykład tak jak ja, mamę lekarza miałam i z nią pracowałam kilka lat, to
się człowiek tego uczy. (K34_22)
Z pacjentami to mam kontakt od bardzo wczesnych lat, bo moja matka była lekarzem.
(M51_1)
Tata zresztą jest lekarzem. Też będąc małym chłopcem widziałem, miał gabinet
prywatny, widziałem reanimację, widziałem zgony. (M35_10)
No, więc u mnie w domu takie tematy były na co dzień, o tym się rozmawiało (…), ja nie
widziałam tego po raz pierwszy na studiach, tylko widziałam to jak miałam lat siedem
czy osiem (…). No trochę to z domu wyniosłam. (K30_29)
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Moi rodzice nie są lekarzami, ale moi dziadkowie są. (K29_26)
(…) z moją żoną. Znaczy [śmiech] kiedy poznałem ją w przychodni był to stomatolog
i jest stomatolog. (M81_18)

Badani przywołują kontynuowanie tradycji zawodu lekarza przez młodsze osoby z rodziny:
Natomiast w tej chwili mam bratanicę, która kończy piąty rok. (K53_28)

Spostrzeżenia badanych pokazują, jak bardzo niejednorodną grupą zawodową są lekarze.
Zarówno proces edukacji, specjalizacji, jak i charakter wykonywanej pracy są niezwykle
zróżnicowane wśród przedstawicieli tego samego zawodu.

4.1.3. Młode versus stare pokolenie lekarzy
W wypowiedziach 5 lekarek i 3 lekarzy wspominane są różnice pokoleniowe w zakresie
poziomu studiów medycznych. W wypowiedziach pary rozmówców wyczuwalny jest rodzaj
tęsknoty za dawnym stylem kształcenia lekarzy, charyzmą wykładowców, etosem ich pracy,
a nawet ich stylem ubierania się:
To nie są ci ludzie, ci wykładowcy, których ja miałam, którzy byli zawsze frontem do
pacjenta, że wszystko tylko dla ratowania życia. (K56_25)
(…) na studiach z ludźmi godnymi, wspaniałymi. Bo my mieliśmy dobrych
wykładowców, bardzo dobrych wykładowców. To byli ludzie z klasą, nie było tam
żadnych takich szubaków bym powiedział, nie. To byli starzy profesorowie, (…) potrafili
się integrować, ci lekarze, rozmawiać. Ha! Przychodzić w krawatach i muszce do pracy.
Czyści, zadbani. Tego już nie ma. Tak, jak do teatru, czy do filharmonii przychodzili
elegancko ubrani, a teraz, jak ja nieraz, gdzieś idę to… nie ma znaczenia w czym
przyszli. (M81_18)

Starsi lekarze deprecjonują merytoryczny sposób przygotowania do zawodu młodszego
pokolenia:
Przychodził student medycyny, po czwartym roku chyba, czy po piątym, i jest złe
kształcenie lekarzy. Dlatego, że my byliśmy kształceni na myślenie. (…) Nie, ja powiem,
że w ogóle studia medyczne obecnie mało przygotowują. Poza tym oni są kształceni na
procedurach i na tych, jak to się nazywa, algorytmach, schematach myślenia, działania.
Cukier podwyższony, zrób to. Jak to, jak to. I on tutaj siedział, jak coś typowego było,
«to, panie kolego, panie doktorze, byś zrobił». Ale było parę nietypowych spraw i on
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wymięka, bo on nie wie. On obudzony w nocy wyrecytuje, co się powinno zrobić, ale
nietypowych to… (M63_15)
Studenci są produkowani, a nie są tak prowadzeni, jak kiedyś. I kiedy powstały te
wszystkie oddziały lekarskie, (…) jest tam bardzo dużo, po czterysta osób, to jest bardzo
dużo. I kontakt bezpośredni osoby prowadzącej grupę studencką jest znacznie, bym
powiedział, taki luźny, niedostępny. (…) Nie ma bezpośredniego kontaktu, stałego,
takiego, że, że bierze się te wzorce. (…) Myślę, że ilość nas zabija. I krótki czas kontaktu
tych, tych przywódców głównych. (M81_18)

Lekarze starszego pokolenia bagatelizują rolę „kompetencji miękkich”, takich jak
umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentem, empatię, które ich zdaniem
obniżają poziom „rzemiosła” lekarskiego:
Nie wiem, jak teraz wygląda proces kształcenia, czy zajęcia z psychologii zmieniły się,
ale jak gdyby u nas było nastawienie na taką merytorykę medyczną, bez tych takich
miękkich umiejętności, w sensie relacji z pacjentami. (K43_6)
Ale za to jak patrzę po młodszych kolegach, uczyły czegoś konkretnego, czyli bardziej
robiły rzemieślnika niż lekarza dusz. Myślę, że teraz, słuchając wypowiedzi profesorów
medycyny, to jednak bardziej holistycznie traktowana jest medycyna. Nie wiem, czy to
jest dla niej dobrze, bo ja chciałbym się leczyć u lekarza mało sympatycznego, no ale
takiego, który by mnie leczył, a nie takiego, który by mi współczuł i przeżywał moją
chorobę razem ze mną. (M51_1)

2 rozmówczynie zarzucają młodszemu pokoleniu lekarzy brak dojrzałości, koniunkturalizm,
kierowanie się względami materialnymi:
Miałam fajną grupę na studiach, więc mieliśmy dość dojrzałe osoby, więc między sobą o
tym rozmawialiśmy. Ale jak patrzę teraz na te dzieciaki, które, bo uczyłam też trochę
studentów, to mi się wydaje, że my byliśmy super dojrzali, a oni są kompletnie
niedojrzali, dzieciaki, fiu bździu w głowie. (K29_26)
W przeciągu tego czasu zmieniło się bardzo dużo, bo młodzi, młodzież, która teraz
kończy studia, jest nastawiona na korzyści materialne, na wyciągnięcie z tego zawodu jak
najwyższych korzyści materialnych. Natomiast ja nie byłam nastawiona, idąc na
medycynę, na korzyści materialne. Ja chciałam mieć konkretny zawód, który zawsze
będę wykonywała, ale nigdy myśmy, zresztą cała grupa moja, wszystkie te grupy, które
ze mną były, studenci, nie byli nastawieni na korzyści. Myśmy byli nastawieni raczej na
bardzo etycznie, na pomoc za każdą cenę, a potem to się bardzo zmieniło, bo jak weszły
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te wszystkie odpłatności, potem szukanie oszczędności. Ekipy rządzące, prawda, moim
zdaniem, no, niestety, nie zawsze dawały dobry przykład młodym ludziom i to
wszystko… zmiana o sto osiemdziesiąt stopni. (K56_25)

Uwagi badanych na temat różnic pokoleniowych, które obserwują we własnym środowisku
zawodowym, sprowadzają się do krytycznej oceny wobec przede wszystkim młodszej
generacji lekarek i lekarzy. Pogląd ten jest obecny zarówno wśród najmłodszych
i najstarszych wiekiem osób badanych: dwudziestoletnich i osiemdziesięcioletnich.

4.1.4. Refleksje osób badanych na temat specyfiki wykonywanego zawodu
Osoby badane podzieliły się w wywiadach osobistymi przemyśleniami na temat specyfiki
zawodu lekarza.
4.1.4.1. Zawód lekarz – między powołaniem a rzemiosłem
Osoby badane poddają dyskusji przekonanie o tym, że zawód lekarz to powołanie, z czego
wynika
(…) poczucie misji. (K47_19)
(…) pasja (…) (K56_25), (K43_6)

W badanej grupie pojawiają się sprzeczne opinie na temat lekarskiego powołania:
Ja jestem skażony idealizmem generalnie. Ja zawsze się śmieję, że przyszedłem do roboty
zmieniać świat na lepsze. (M31_7)
(…) bo nam mówiono, że lekarz powinien mieć powołanie. Nie, lekarz nie ma powołania.
Powołanie to musi mieć… o powołaniu można mówić w wypadku zawodu czy misji
księdza, profesora (…). Natomiast, lekarz nie ma nic wspólnego z powołaniem, to jest,
chyba że lekarz jest jednocześnie księdzem, zakonnikiem, no, to proszę bardzo. (M62_4)

W rozważaniach osób badanych widoczny jest obraz lekarza jako postaci o ponadludzkich
możliwościach:
Lekarz jest bóg. (K34_9)
Przychodzi ktoś, patrzy we mnie jak w boga prawie, prawda. (M62_4)

Z drugiej strony o ludzkiej bezradności wspomina 6 rozmówczyń i 7 rozmówców:
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To jest też taka niemoc, że pewnych rzeczy, nie wszystko potrafimy naprawić, ulepszyć
albo przeciwdziałać wszystkiemu. (K43_6)
(…) trzeba powiedzieć pacjentowi, że nie jesteśmy w stanie mu pomóc poza
zaoferowaniem jakiejś tam godnej śmierci, bo tak też trzeba nieraz, prawda. Sytuacja,
kiedy rzeczywiście ręce opadają i jest już sytuacja taka, że i ten lekarz, i ten pacjent wie,
że już tutaj jest sytuacja pod ścianą i koniec. (M50_5)
Natomiast są operacje, w których obojętnie, co się zrobi, to jest źle. Nie ma dobrej
alternatywy. Jak się zoperuje, to jest źle, jak się nie zoperuje, to jest źle. Jak się połączy
to w prawo, to źle, jak się zrobi zespolenie w lewo, też jest źle. Nie ma żadnego dobrego
wyjścia i człowiek wie, że szybciej czy później ten chory z tego świata odejdzie.
W większych albo mniejszych męczarniach i nic się nie da zrobić. (…) Czy ma
zdecydować, niestety, co mu się zafunduje do końca życia i nie jest to proste, bo
wiadomo, że cokolwiek się nie postanowi, to jest źle dla niego. (M42_14)

Wspólne dla lekarzy doświadczenia związane z ludzką bezradnością to popełnianie błędów
lekarskich i śmierć pacjenta:
(…) własne porażki, tak. To są tego typu rzeczy. Wszyscy je mamy. (M31_7)
Każdy przeżywa, że pacjent mu umarł (…). Każdemu lekarzowi pacjenci umierają, tak.
Nie ma takich, któremu by nie. (K45_11)
(…) my tu popełniamy błędy, tak? (…) Jak rozmawiać z pacjentem umierającym czy jak
rozmawiać z rodziną. Ja mówię, niezależnie jaką działką się zajmiemy, wcześniej czy
później z takim pacjentem się spotkamy i wtedy się zaczyna problem. (K30_29)

Stanowisko 4 rozmówczyń i 4 rozmówców dalekie jest od „boskiego” postrzegania lekarzy
i lekarek:
Jesteśmy tylko ludźmi. (K30_29)

Dlatego też:
Każdy ma prawo do słabości, lekarz też. Nie oszukujmy się. (M50_5)
Wszyscy jesteśmy ludźmi. Lekarze też są ludźmi. (M35_10)
To też jestem tylko człowiekiem, prawda. (M32_13)
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4.1.4.2. Lekarz jako element systemu medycznego
Wypowiedzi 2 rozmówczyń i 3 rozmówców wskazują na to, że lekarz to postać, której rola
i działania są częścią większego systemu. Praca i możliwości są zależne od odgórnego
sterowania:
(…) ze względu na organizację pracy, ale to już tak chyba bardziej globalna organizacja
w sensie systemu w Polsce. (K43_13)
Słowo «procedura» to jest to coś dla mnie strasznego. Procedury zniszczą medycynę.
Pacjent wychodzi z chirurgii z rozpoczynającym się obrzękiem płuc. Ja go widzę
kilkanaście godzin później i jest już w obrzęku płuc. No i: «Ja mówiłem, że się źle
czułem». Nie ma tej procedury. I to będą problemy. Lekarze są tak kształceni, bo go ktoś
opierdzieli, jak zrobi coś ponadto. (M63_15)
Co więcej, nie może system społeczny, knebluje usta organizacjom związkowym, izbom
lekarskim, odbierając im prawo do bronienia niektórych interesów: «Wy możecie tylko
stąd – dotąd, a nic więcej», to jest po prostu niewolnictwo i do tego człowiek jest
wstrętnie nastawiony. Ja myślę, że ci lekarze, którzy wyjeżdżają z Polski, też mają tego
dosyć. (M78_9)

Pieniądze jako czynnik obecny w charakterystyce roli i pracy lekarza pojawia się
w odpowiedziach 6 rozmówczyń i 4 rozmówców. Badani zwracają uwagę na system
finansowania świadczeń medycznych, który determinuje ich pracę:
Teraz liczy się koszty. Koszty, ten stosunek jest inny do pacjenta. (K56_25)
Powinno być tak, że jak ja wydaję skierowanie, to ubezpieczalnia, czyli państwo czy
Narodowy Fundusz Zdrowia, pokrywa tego typu badania, a nie… Jest teraz pytanie, czy
ja biorę sobie te pieniądze na wódkę czy na badania? Bo to tak skrajnie można
powiedzieć. (M78_9)

Badane osoby opisują krytycznie nastawienie w środowisku lekarskim na korzyści finansowe:
Przede wszystkim, to nie widzieć kasy, tylko, no, jakby chcieć pomóc temu pacjentowi.
(K43_13)
(…) trzeba jakieś tam badanie zrobić czy coś takiego i wysyłam (…) i on trafia gdzieś,
gdzie ściągają z niego straszne pieniądze. (K54_20)

Badane lekarki i lekarze podkreślają rolę swoich wynagrodzeń:
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Wyjściowo jest to tak, że w każdym zawodzie człowiek wykonujący pracę liczy na
wynagrodzenie za pracę. W naszym systemie my nie mamy wynagrodzenia za pracę i za
jej nakład, tylko za wypełnienie obowiązku narzuconego przez system. (…) Mimo że
jesteśmy ludźmi zaradnymi i dużo pracującymi, i nie jesteśmy nędzarzami, to stosunek
nakładu pracy do rekompensaty jest zdecydowanie krzywdzący. (M78_9)

4.1.4.3. Wady i zalety zawodu lekarza
Wszystkie lekarki i wszyscy lekarze dzielili się refleksami na temat obciążającego
i wyczerpującego charakteru ich zawodu:
Właściwie kto normalny takie rzeczy w tym chce robić, tak. Tak sobie myślę, że gdyby
tak wielu ludzi zmusić do takiej pracy, to dawno z krzykiem na ustach powariowali,
pogłupieli, pouciekali z tego miejsca i z tego pokoju. (K49_2)
(…) Tak jak teraz są te pomysły, tak, żeby psychologiczne testy przed studiami
wykonywać. (M32_15)

Jak zauważa jedna rozmówczyni:
Lekarz powinien co najmniej 3 razy w roku na urlop iść. Żeby mógł dalej pracować,
prawda. (K54_20)

Osoby badane zwracają uwagę, że wykonywanie zawodu lekarza często odbywa się kosztem
ich życia prywatnego:
No, często jest tak, że nie ma czasu na wiele rzeczy, po prostu. Ta nasza doba najlepiej
jakby trwała 48 godzin. (K52_30)
Ja siedzę na dyżurach, a nie mam czasu na życie osobiste, może tylko tak, bo ja całe życie
spędziłam na dyżurach i w pracy. Taka jest prawda, a życie osobiste gdzieś tam uciekło,
jego nie ma, bo ja jestem sama, wychowuję swoje dziecko sama i (…) ja nie miałam
życia własnego, prywatnego życia nie, jako takiego. (K56_25)
Czujemy się psychicznie jak galernicy na galerach, bo nie możemy wyjść, nie możemy,
na przykład wieczorami się ogląda w telewizji jakieś programy rozrywkowe, ludzie na
widowni się cieszą, jesteśmy wyeliminowani z tego typu życia społecznego. (M78_9)

Zmęczenie i przepracowanie jako cechy zawodu lekarskiego są przedstawiane przez
8 rozmówczyń i 4 rozmówców:
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(…) No chyba w sensie zmęczenia, przepracowania, zestresowania. Nie, bo to po prostu
jest normalne. Po prostu dyżur za dyżurem. (K32_15)
(…) szczególnie że, jeszcze przez te pierwsze sześć czy osiem godzin jesteśmy w stanie
pracować, ale ja pracuję na zmiany dwunastogodzinne, a większość tutaj lekarzy są czy
po dobach, czy po półtorej, czy po dwóch dniach w szpitalu. (K30_29)

Zdaniem 26 rozmówczyń i 17 rozmówców specyfika zawodu lekarza wiąże się z różnego
rodzaju obciążeniami, wyzwaniami i trudnościami:
To tak jak dla kogoś coś było trudne, nie wiem, jak się przyszło do pracy to ciężko było,
na przykład zliczyć te cyferki, a w pewnym momencie, to już się po iluś miesiącach te
cyferki liczy po prostu szybciej niż ktokolwiek inny i tak samo to jest u nas. To jest praca,
tak. (K34_9)
Z założenia zawód jest związany z oglądaniem różnych rzeczy, niedoskonałości ludzkich.
Jest gatunek ludzi, którzy nie mogą patrzeć na krew, na rany, na krosty, nie mogą słuchać
o chorobach, no. Więc człowiek, który się decyduje na ten zawód, no to radzi sobie z tym
dosyć dobrze. (M51_1)
Na szczęście człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do wielu rzeczy w krótkim czasie,
ponieważ gdyby tak nie było, to by wiele zawodów było nieobsadzonych, jak różni
szambiarze, nie szambiarze, prawda. (M62_4)

30 rozmówczyń i 18 rozmówców podkreśla, że nie są przygotowani do wielu wyzwań
wykonywanego przez nich zawodu, a zwłaszcza do radzenia sobie w relacji lekarz – pacjent:
(…) nic, nikt nie przygotowuje. (M78_24)
Takiego przygotowania do zawodu nie ma. (…) No musi sam się nauczyć, no tak, bo
przecież nikt do tego, to nikt nie przygotowuje, absolutnie. (K56_25)
Nie, niestety, tutaj z tej dziedziny nikt nie przygotowuje do kontaktu z pacjentem.
(K49_27)
(…) często nie jesteśmy do tego przygotowani, nie byliśmy w ogóle przygotowani, ucząc
się tego zawodu. (…) Zdecydowanie… zdecydowanie myślę sobie, że na samym
początku, to jak zaczęłam pracować, w ogóle nie miałam pojęcia, o co chodzi. W żaden
sposób nie byłam do tego przygotowana. W żaden. W sensie… nie byłam przygotowana
w sensie takich kontaktów ludzko-ludzkich, tak? Lekarz – pacjent. Lekarz – rodzina
pacjenta… czy lekarz – awanturujący się alkoholik, na przykład. (K54_23)
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W opinii jednego lekarza brakuje instytucjonalnego, duchowego wsparcia w karierze
medycznej:
To znaczy mało jest takich właśnie systemów, które pomagałyby lekarzom, i dlatego ja
myślę, że bardzo ważną sprawą jest, żeby od czasu do czasu, tak jak normalnie ludzie
wyjeżdżają na rekolekcje, tak samo dla lekarzy. (…) To jest inna… Inna. Ale nie ma
żadnych takich treningów dla lekarzy, żeby pomóc im… (M56_19)

Badane lekarki i badani lekarze podkreślają, że każda osoba wykonująca ten zawód musi
samodzielnie ukształtować swój sposób pracy i radzenie sobie w relacji lekarz – pacjent:
Tak na dobrą sprawę człowiek sam wypracowuje jakąś metodę swojej pracy. (K51_3)
Każdy sobie w jakiś sposób tam później, w miarę upływu czasu, z tym pacjentem radzi
po swojemu, że tak powiem. (…) No, ale chodzi mi też o to, że to trzeba jednak
wypracować sobie pewien sposób postępowania. (K43_13)
Tak, że no, później tak naprawdę, to wszystko trzeba sobie wymyślić. Trzeba sobie swój
system znaleźć, swoje miejsce na ziemi zawodowej i sposób pracy w nim. (M31_7)

Badani przyznają, że lekarzom nieobce jest wypalenie zawodowe, a nawet rezygnacja
z wykonywania tego zawodu:
No, personelu, prawda, medycznego, no, zdarza się wypalenie zawodowe. (K56_25)
Są tacy, którzy odchodzą od tego, bo nie chcą, robią zupełnie coś innego. (M81_18)
Natomiast kiedyś było tak, że się zastanawiałam, czy może coś zmienić w swoim życiu,
że to jest… że to jest bez sensu, że się tak męczę, tak? (…) No, bo to… przerastało mnie.
(…) Zaczynając pracę, tak? (…) Po co ja to robię, tak? (…) Ja mam znajomych, którzy
po prostu odeszli od zawodu, prawda. Z takich… podobnych powodów. Robią w życiu
zupełnie coś innego. (K54_20)

Myśl o rezygnacji z obranej ścieżki kariery pojawia się także w trakcie studiów medycznych,
o czym wspominają 3 lekarki i 1 lekarz:
Naprawdę miałam wrażenie, że chyba tych studiów nie skończę [śmiech]. (K49_2)
Koleżanki, na przykład, są, były dwie koleżanki, które musiały przerwać studia, bo nie
mogły (…). (K56_25)
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(…) siostra skończyła studia, skończyła 4 lata na piątkach i rzuciła medycynę, ona
powiedziała, że nie może z pacjentami (…). (M69_17)

Osoby badane w swoich wypowiedziach wymieniają także pozytywne aspekty związane
z zawodem lekarza. Satysfakcjonuje ich praca z pacjentem:
Bo ja lubię pacjentów, lubię swoją pracę, praca mnie nie męczy. (K56_25)
Pracujemy w tym, co lubimy, bo przyjemnie jest widzieć, jak rośnie to ziarnko zdrowia
w człowieku, jak on z powrotem staje się aktywny, (…) to po tej pozytywnej stronie
monety jest to, że my się czujemy odpowiedzialni za zdrowie tych ludzi, my ich lubimy.
(M78_9)

Badani pozytywnie wypowiadają się na temat pracy środowiska lekarskiego:
Na ogół lekarze są fajni dla pacjentów, inaczej by nie przyszedł. (M73_12)
No i generalnie staramy się, żeby ten pacjent się nie wstydził, żeby się nie musiał
wstydzić. Czyli tłumaczymy, robimy wszystko tak, jak trzeba. (…) Chciałbym, żeby tak
było, i nie chwaląc się, wydaje mi się, że trzymamy ten poziom. Tak, że tak, że jest z tym
coraz lepiej. (M31_7)

Przytoczone refleksje pokazują różnice w poglądach dotyczących postrzegania zawodu
lekarza. Biorąc pod uwagę charakterystykę grupy zawodowej stworzoną przez badane osoby
warto podkreślić, że przeprowadzone wywiady nie zawierały jakiejkolwiek dyspozycji
pytającej wprost o to zagadnienie. Niemniej, na podstawie udzielonych odpowiedzi, udało się
wyłonić rodzaj autoportretu środowiska lekarskiego w badanej grupie.

4.2. Wstyd i wstręt osób badanych w ujęciu zasad interakcji Ervinga
Goffmana i koncepcji pracy emocjonalnej Arlie Russel Hochschild
W ramach wywiadu badane lekarki i badanych lekarzy pytano o ich sposoby postępowania,
myśli, emocje, sposób komunikowania się z pacjentami w sytuacji pojawienia się wstydu
i wstrętu w relacji lekarz – pacjent. Uzyskany materiał badawczy poddano analizie, biorąc
pod uwagę koncepcje Goffmana i Hochschild na temat emocji obecnych w interakcjach
społecznych. Na ich podstawie opisano pracę emocjonalną w obliczu wstydu i wstrętu –
pracę, którą wykonują lekarki i lekarze w obszarze własnych emocji, angażując różne
elementy osobistego ja, by wywołać określone wrażenie na pacjencie (Hochschild, 2009: 7).
Człowiek tak bardzo się też pilnuje, żeby się odpowiednio zachować, prawda? (K54_23)
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Nawet jeżeli jestem bardzo zdenerwowany, spięty i doprowadzony do szewskiej pasji
przez poprzednią osobę, to muszę zapomnieć i z uśmiechem przyjąć następną. I muszę się
przemóc, i to jest już uśmiech zawodowy wtedy. Ale się przemagam, i jakby, co było,
a nie jest, nie pisze się w rejestr, i jakby zaczynam od nowa. No, musiałem sobie to
wytresować. (M56_19)

4.2.1. Wstyd i wstręt w relacji lekarz – pacjent – kłopotliwa problematyka dla
osób badanych
Poruszana w wywiadach problematyka wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent stanowiła
wyzwanie dla osób badanych. Liczne wypowiedzi wskazują, że omawiane zagadnienia były
nieoczywiste, trudne, niepoddawane nigdy wcześniej refleksji:
Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Nie myślałam. (K39_1)

W analizie materiału badawczego zwraca uwagę fakt, że zagadnienia wstydu i wstrętu u
9 lekarek i 7 lekarzy wzbudzają silne reakcje obronne:
Ja jestem najmniej chyba odpowiednią osobą do tego wywiadu, najmniej odpowiednią
jestem. (K56_25)
Trudnym jestem tutaj rozmówcą w tym temacie. (K60_14)

Badanym osobom nie było łatwo przywoływać z pamięci zdarzenia związanego ze wstydem
czy wstrętem z własnego doświadczenia zawodowego:
Muszę sobie przypomnieć. (K47_10)
Znaczy, szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam. (…) Absolutnie nie mam zielonego
pojęcia. (M37_8)

Wyzwanie stanowiło także wypowiadanie się na temat perspektywy drugiej strony relacji:
Trudno być w skórze pacjenta. (M81_18)

O braku poruszania tematu wstydu i wstrętu w ramach kształcenia medycznego mówią
24 lekarki i 14 lekarzy:
Nie, niestety, tutaj z tej dziedziny nikt nie przygotowuje do kontaktu z pacjentem.
(K49_27)
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Nie wiem, czy w ogóle te tematy były poruszane na studiach. Nie pamiętam w ogóle
takich zajęć, które by na ten temat mówiły cokolwiek. (K49_2)
Podejrzewam, że nie za bardzo. Nie pamiętam, żeby coś takiego było na wykładach.
(M73_12)

Spośród wszystkich 60 pytań, z których składał się wywiad, 24 dyspozycje dotyczące wstydu
przysporzyły części badanym wyraźne trudności. Tematyka wstydu sprawiła kłopot
20 rozmówczyniom i 10 rozmówcom:
Konkretnie to ja nie mam nic na myśli w tym momencie, tak że trudno mi o tym w ogóle
mówić, tak. (K49_2)
Trudno powiedzieć, bo ja wiem? (K49_27)
[długa cisza] Też nie wiem, trudno mi teraz powiedzieć. Myślę, że… mówimy
o gabinecie, tak? (M37_8)

8 lekarek i 5 lekarzy deklaruje, że w ramach relacji lekarz – pacjent nie przeżywają wstydu:
[śmiech] Nic mi nie przychodzi do głowy. Można o podpowiedź? [śmiech] Nie wiem,
jakiś przykład może? (K49_2)
Cholera, bezwstydny jestem [śmiech]. Nie wiem, no, nie wstydzę się. [długa cisza] Nie
przypominam sobie sytuacji takiej. (M51_1)
Nie, nie ja nie mam takich, jak już mówiłem, że nie. (M69_17)

Zdaniem tych osób badanych, przeżywanie wstydu przez lekarza w kontakcie z pacjentem
wiąże się z koniecznością zmiany wykonywanego zawodu:
No, nie można się bać dotknąć, no, powiedzmy sobie, biustu kobiety. No, bo jak człowiek
boi się dotknąć, no to znowu nic nie zbada, nie będzie wiedział, co dalej. (…) Jeżeli
doktór będzie się wstydził tego, co ma robić (…), no to powinien (…) zmienić zawód.
No, nie można z tym walczyć do końca życia i przychodzić do pracy i czy: «O matko,
żeby tylko nie przyszedł taki, który mi pokaże tyłek, bo ja się wstydzę mu zajrzeć». (…)
Albo się człowiek z tym oswoi i to jest normalne, no, albo niech myśli o zmianie zawodu.
Bo to nie ma trzeciej drogi. (M42_14)

3 rozmówców zaznacza, że wstyd w relacji lekarz – pacjent nie jest tematem podejmowanym
w trakcie rozmów z osobami wykonującymi ten sam zawód:
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Szczerze mówiąc (…) nie rozmawiam o tym z kolegami. Nie. Nie poruszamy tego
tematu, szczerze mówiąc. Wydaje się jakoś naturalne, nie trzeba tego analizować.
(M34_16)
Nie, chyba nie, dlatego, że nie rozmawiamy o tym. (M73_12)

Jak zauważyli badani samo mówienie o wstydzie w relacji lekarz – pacjent stanowi rodzaj
wyzwania. Świadczą o tym odpowiedzi na ostatnie pytanie wywiadu: Czy temu wywiadowi
towarzyszyło poczucie wstydu? W jakim momencie?
Jak zauważa jedna z lekarek:
Myślę, że te pytania o wstyd nie były łatwe. (K43_17)

Inna rozmówczyni odnosi się do zapytań poświęconych poczuciu zawstydzenia po stronie
pacjentów:
No, o tym, zastanawiałam się, że chyba tak naprawdę nie zauważam, kiedy się pacjenci
moi mogą wstydzić [śmiech]. Jakoś takie, no, tak rzadko się na to zwraca uwagę.
(K32_15)

4 rozmówczynie i 3 rozmówców kończyło rozmowę stwierdzeniami wskazującymi na
niezadowolenie, a wręcz zawstydzenie związane z ich odpowiedziami, które uważali za
niewystarczające:
[długa cisza] Tak że chyba nie bardzo wiem, o czym ja mówię [śmiech]. (K49_2)
Wstyd, że może o tyle, żeby pani chciała coś więcej wiedzieć, czy coś tak. (K74_4)

Spośród 50 lekarek i lekarzy, którzy zgodzili się na wzięcie udziału w badaniu, trudności
w odpowiadaniu na pytania związane ze wstrętem zgłosiło 26 rozmówczyń i 17 rozmówców.
Na 60 dyspozycji, z których składał się wywiad, 22 zapytania odnoszące się do wstrętu
sprawiły badanym wyraźne trudności. Łączenie reakcji wstrętu z zawodem lekarskim było dla
niektórych osób badanych zupełnie nowym, nie w pełni zrozumiałym zagadnieniem:
[długa cisza] No, nie. Przepraszam, czy jestem pierwszym lekarzem, którego pani
ankietuje? [długa cisza] Nie, tutaj nie mam jakichś… może nie rozumiem pytania, może
pani mnie naprowadzi, o co chodzi, bo ja nie rozumiem tego pytania. (M44_2)
Nie bardzo rozumiem pytanie. Nie bardzo rozumiem, co chciałaby pani na ten temat
usłyszeć. Bo mam wymyślać teraz, no? (M69_17)
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Badani mówili wprost o trudnościach, jakie sprawia im mówienie o wstręcie w kontekście
relacji lekarz – pacjent:
Ale, ja tego nie rozumiem. Kiedy on może odczuwać wstręt, kiedy jest w moim
gabinecie, znaczy do czego? Do mnie? Czy do siebie? (K39_1)
[długa cisza] Wstręt, czy na pewno wstręt? Może po kawie coś mi się oświeci, dobrze?
(M32_13)

Na nieobecność obrzydzenia we własnej praktyce zawodowej wskazują 4 rozmówczynie
i 4 rozmówców:
Nie, nie, nie, bo to dla mnie to zupełnie nie są, to nie jest temat. Prawda, bo ja nie mam
tych emocji, więc ja nie mam o czym rozmawiać na temat wstrętu, nie mam tych emocji
w ogóle negatywnych [śmiech]. (K56_25)
Nie. Nie. Ja jestem mało wstrętny w takim razie. Mało wstrętliwy, no, nie wiem. Nie
klasyfikuję tego. (M63_15)
A wstrętu, nie, nie było czegoś takiego (…), dlatego mówię, że pytanie jest trudne, bo ja
nie odczuwałem, nie miałem i nie mam. (M69_18)

Brak doświadczania wstrętu wiąże się z przekonaniem, że:
Nie ma wstrętu w pracy lekarza, nie może być wstrętu. (K32_15)
Nigdy, ja nie miałam nigdy żadnych zahamowań dotyczących, no, tego wstrętu. (…) Ja
jakaś byłam taka chyba od początku «medyczna». (K74_4)

Obecność tego rodzaju reakcji dla części badanych świadczy o tym, że:
Jeżeli ktoś by to miał, to chyba by w ogóle zawodu nie mógł wykonywać. (K42_18)
Jeżeli się nie pokona tego wstrętu, to nie można pracować w tym zawodzie, taka jest
prawda. (K52_31)

Badani wyrażali opinię na temat nieadekwatności słowa wstręt w kontekście analizowanej
relacji lekarz – pacjent:
To znaczy, «wstręt» to może za dużo powiedziane. Tak? (…) Czy to można nazwać…
podciągnąć pod taką kategorię wstrętu? (…) Chyba nie, bo to jest bardzo takie ciężkie
określenie: «wstręt». (K54_20)
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Nie, nigdy nie używałem takiego słowa. Jak mnie pani spytała o ten wstręt, to nie bardzo
rozumiem, co, co w tej pracy. (…) Ciągle pani wraca do takiego słowa, ten wstręt, no
próbuję to zrozumieć, o co, co jest jakby tą podstawą. Ciągle mi to słowo nie pasuje, nie
wiem, dlaczego. (M69_17)

Badani prezentowali stanowisko, zgodnie z którym spośród różnorodnych zawodów
medycznych zawód lekarza nie wiąże się bezpośrednio ze wstrętem w ramach kontaktu
z pacjentem:
Tak, że, może te tematy z personelem średnim byłyby lepsze, bo jednak one bardziej
funkcjonują na tym poziomie, na przykład ja bym tu sprzątała po jednej osobie, po
drugiej, prawda. Wchodzi, czasem wołamy: «Proszę nerkę podać, bo ktoś wymiotuje».
Więc tych poziomów jest więcej na tym szczeblu, nie, niż pomiędzy mną a lekarzem
i pacjentem. (K60_14)

Zwraca uwagę także fakt, że 22 rozmówczynie i 10 rozmówców deklaruje, iż w swoim
doświadczeniu zawodowym nie spotkali się z żargonem lekarskim, który odnosiłby się do
sytuacji związanych ze wstrętem:
Nie wydaje mi się, żebyśmy my mieli jakiś taki specjalny żargon na tego typu sytuacje.
(K30_29)
Nie. Ja akurat jestem młodym lekarzem, ale takiego określenia nie znam, żeby tak
funkcjonowało i byłoby znane przez wszystkich lekarzy. (M35_10)
Nie, nie mam takich słów specjalnych. (M50_6)

Badanie problematyki emocji, w tym emocji mało uświadamianych jak wstyd i wstręt,
stanowi wyzwanie nie tylko dla osoby badacza. Jak ukazują powyższe wypowiedzi, dla osób
badanych eksploracja tego rodzaju zagadnień także nie jest zadaniem łatwym.

4.2.2. Osobiste przymioty ja wykorzystywane przez osoby badane
Mimo trudności, jakie sprawiło osobom badanym mówienie o wstydzie i wstręcie w relacji
lekarz – pacjent, udało się pozyskać znaczący materiał badawczy w tym obszarze w ramach
realizowanych wywiadów.
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4.2.2.1. Cel stosowania zasobów ja osób badanych w obliczu wstydu i wstrętu
Aby scharakteryzować zarządzenie emocjami przez lekarki i lekarzy, należy wziąć pod uwagę
cel, w którym podejmują oni ten rodzaj wysiłku. Zarówno koncepcja Goffmana, jak
i Hochschild podkreślają, że jednostka działa po to, by wywołać założone przez siebie
wrażenie na drugiej stronie interakcji, które socjolożka określa terminem stan umysłu
(Goffman, 2008: 47, Hochschild, 2009: 6). W sytuacji pojawienia się zarówno wstydu, jak
i wstrętu zarządzanie emocjami jest podejmowane po to, by wzbudzić w pacjencie
przekonanie, że lekarz potrafi mu pomóc mimo pojawiających się trudności, na co wskazują
wypowiedzi wszystkich osób badanych:
Bo czy to dotyczy wstrętu, czy wstydu (…), jednak pacjent powinien mieć ten komfort,
że dla lekarza nic nie jest jakoś obrzydliwe, odrzucające, niestosowne. (K49_27)
Trzeba zrobić tak, żeby ona poczuła, że dla nas to nie jest problem, że my chcemy pomóc
(…), my się nią tak samo zajmiemy. (K34_9)
Staram się przekonać pacjenta i siebie, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu.
(K26_7)

Osoby badane zaznaczają, że ważne jest wzbudzenie poczucia komfortu w pacjencie,
ponieważ ten:
(…) powinien się czuć dobrze w gabinecie. (K54_23)
(…) musi być zadowolony, że był u lekarza. (M81_18)

ponieważ:
(…) na uwadze trzeba mieć dobrą relację, dobrą współpracę z pacjentem. (K28_5)

Cel, jakim jest wytworzenie określonego stanu umysłu, jest osiągany dzięki pracy
emocjonalnej, której ważnym elementem, podkreślanym zarówno przez Goffmana jak
i Hochschild, jest wykorzystywanie zasobów płynących z części własnego ja danej jednostki.
Goffman podkreśla znaczenie cech widocznych dla obserwatora, natomiast Hochschild
zwraca uwagę na wymiar osobowości i emocji.
4.2.2.2. Sięganie do zasobów ja przez osoby badane w ujęciu Ervinga Goffmana
Goffman, pisząc o ja, które jednostka wykorzystuje w ramach interakcji z drugim
człowiekiem, posługuje się terminem fasada. Jest ona rozumiana jako element występu
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jednostki, towarzyszący jej przez cały czas, który pomaga obserwatorom zdefiniować
sytuację. Są to środki wyrazu wykorzystywane przez jednostkę celowo bądź mimowolnie.
Jedna z części fasady jest określana jako osobista fasada, czyli takie środki wyrazu, które
najsilniej są związane z występującą jednostką i przemieszczają się wraz z nią, jak na
przykład kolor skóry czy mowa ciała (Goffman, 2008: 52–54).
W wypowiedziach osób badanych można wyróżnić trzy rodzaje osobistej fasady lekarek
i lekarzy w sytuacjach związanych ze wstydem i wstrętem. Pierwszą z nich jest płeć lekarza.
Rozmówcy zwrócili uwagę na znaczenie płci oraz stereotypów płciowych w kontekście
specjalizacji medycznej:
Standardowo większość ortopedów to mężczyźni i oni się spodziewają tego, że będzie
mężczyzna. Jak przychodzi koleżanka (…), oni do nich mówią «siostro», myślą, że to
pielęgniarka. (…) Mają jakiś taki stereotyp, że ortopedia wymaga siły kowala i pytają się:
«Co kobieta ortopeda? Jak pani sobie z tym radzi?». (M31_7)
95% chirurgów, których znam, to są mężczyźni. No więc trudno mi powiedzieć,
u kobiety, jak to jest. U nas są zwykle faceci. (M42_14)

Jeden z rozmówców dzieli się swoją uwagą na temat obecności kobiet w zawodzie lekarza:
Uważam, że w ogóle to, że medycyna, bardzo się tak sfeminizowała, nie jest najlepsze.
I dla mężczyzn, no i dla pań, które muszą naprawdę być wybitne, żeby cokolwiek w tym,
życie biologiczne jest, medycyna jest zaborcza, wymaga dużo gdzieś tam działań.
(M69_17)

3 rozmówczynie opisują działania mające na celu przedstawianie siebie jako osoby bez płci
w kontakcie z pacjentką, pacjentem. Podobne rozwiązanie nie jest wymienione przez żadnego
z rozmówców:
Staram się bezpłciowo tutaj siedzieć, także nie podchodzę do tego jakoś w żaden sposób
taki. (K49_2)
Ja się strasznie staram udawać, że jestem apłciowa [śmiech]. (K51_3)
Ja zawsze tłumaczę pacjentom: «JA TUTAJ ZA BIURKIEM JESTEM LEKARZ», nie
kobieta, nie mężczyzna, tylko lekarz. Czyli bezpłciowa osoba, która ma udzielić pomocy,
ja wyjdę z gabinetu, ja tam jestem kobietą, tu jestem lekarzem. (K52_31)

Jeden z badanych lekarzy zgłasza traktowanie go jako osoby pozbawionej płci:
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Trzy dziewczyny, dziewiętnastolatki, przyszły tu, bo chcą, żebym bilans zrobił ja. (…)
Czyli one wstydu nie mają tutaj, że muszą się rozebrać. Nie traktują mnie jak faceta,
może dlatego. (M63_15)

Według 23 rozmówczyń i 15 rozmówców w okolicznościach wiążących się ze wstydem,
a zdaniem 9 lekarek i 7 lekarzy – w sytuacjach związanych ze wstrętem, płeć lekarki, lekarza
ma znaczenie. Badani najczęściej podkreślają pozytywny wpływ podobieństwa płci pacjenta
i lekarza:
(…) chcieliby, żeby lekarz był tej samej jednak płci, wydaje mi się. (K26_7)
To jest takie zależne i od płci lekarza, i od płci pacjenta. Żeby było takie, nie wiem, może
zrozumienie, solidarność. (M50_5)
Chyba w kontakcie, w trudnych momentach, wstydliwych, łatwiej jest jednak relacja
lekarz – pacjent, facet, facet, kobieta i kobieta, ułatwia. (M32_13)
Ma bardzo duże znaczenie, bo jeśli byłbym kobietą, to na pewno o wiele rzadziej bym
wywoływał uczucie wstrętu albo obrzydzenie. (…) Myślę, że na pewno w kobietach.
Natomiast mam przewagę tę, że będąc mężczyzną, o wiele łatwiej mi się rozmawia
z mężczyznami. (M35_10)

Drugim przykładem osobistej fasady jest wiek lekarza. W opinii 26 lekarek i 12 lekarzy, gdy
pojawia się wstyd, oraz według 12 rozmówczyń i 14 rozmówców, gdy obecny jest wstręt,
wiek personelu medycznego ma znaczenie w przebiegu relacji z pacjentką, pacjentem:
Wiek lekarza, tak w przypadku lekarza, jak w przypadku pacjenta, tutaj wiek odgrywać
może rolę. (K54_23)

W swoich rozważaniach na temat wieku osoby badane odnoszą się do dwóch kategorii: młody
lekarz versus stary lekarz. Gdy w relacji lekarz – pacjent pojawia się wstyd, osobista fasada
w postaci wieku nabiera szczególnego znaczenia. Zdaniem 20 rozmówczyń i 4 rozmówców
dojrzały wiek lekarki, lekarza jest wówczas atutem:
Na pewno młodzi lekarze mają gorzej. Trochę starsi lekarze mają na pewno lepiej. Być
może jest to związane z tym, że starszy lekarz, większe doświadczenie, więc większe
zaufanie pacjenta, tak. Być może jest to z tym związane. Bo młody, to głupi. (K45_11)
Uważam, że takie jest pojęcie, prawda, że jak ktoś pracuje w tym zawodzie, to już
niewiele spraw może go zaskoczyć, już widział tyle, prawda, nie będzie takie szokujące,
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poza tym, tak jak pacjenci mówią, to jeszcze to wynika z doświadczenia, więc myślę, że
z takimi sprawami «wstydliwymi», że tak w cudzysłowie nazwiemy, chyba łatwiej
pacjentowi przyjść do lekarza ze średnim stażem, wiekiem, niż do lekarza prosto po
studiach. (M50_5)
Młodszego można jeszcze zawstydzić, zadać pytanie, które pierwszy raz w życiu słyszał
i zobaczyć, jak on na to zareaguje. A doktora, który ma tam 60 lat, to już, to już nic tam
nie zawstydzi. On już tyle dziwnych pytań wysłuchał w swoim życiu, że już naprawdę się
mało zdziwi. (M42_14)

Według badanych osób młody wiek kojarzony jest z seksualnością:
Jak jest młody lekarz i pacjentki są młode i to oddziaływanie seksualne jest, to na pewno
młodym lekarzom jest trudniej, bo reaguje tak, jak każdy na całą seksualność organizmu,
to jest mu trudno, to normalne jest. Może się wstydzić. (M54_3)

Młody wiek personelu medycznego prowokuje większe poczucie wstydu u pacjentek
i pacjentów w związku z różnicą płci między lekarzem a pacjentem, co potwierdza
skojarzenie młodości z seksualnością:
No, myślę, że, że jeżeli przychodzi młodszy mężczyzna i ma się przed młodą kobietą
otworzyć, na pewno większy wstyd czuje. Jeżeli to jest kobieta dojrzała, myślę, że łatwiej
mu to przychodzi. (K49_27)
Takie kobiety po pięćdziesiątym roku życia boją się młodych mężczyzn, trochę, tak.
Znaczy nie boją się, tylko się wstydzą. Że są jakieś spocone, nieumyte, coś tego typu, też
mają starsze ciało. To też, też czasami tak mówią. (M34_16)

Podobna prawidłowość pojawia się w wypowiedziach badanych osób w związku z młodym
wiekiem pacjentki, pacjenta:
Jak przychodzi dwudziestoletnia dziewczyna i musi, nie wiem, no, zdjąć majtki, żeby ją
zbadać, prawda, no i, no i się wstydzi. Powiedzmy ma hemoroidy i trzeba ją zbadać,
obejrzeć. No, więc wstydzi się. Widzi młodego doktora i się wstydzi, (…) jak na przykład
pani stwierdza, że doktor jest za młody, żeby ją zbadał. (M42_14)

W sytuacji odczuwania wstrętu badani również zwracają uwagę na znaczenie wieku lekarki,
lekarza. Odwołują

się

do roli

doświadczenia zawodowego,

przedstawicieli personelu medycznego:
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autorytetu

starszych

Nie ulega wątpliwości, że nieraz słyszy się takie hasła, jak ja sobie tam siedzę, że pacjent
potrafi powiedzieć, że: «Byłem u jakiejś młodej lekarki, ale ona się na niczym nie zna».
Tak, takie… to są pacjenta odczucia. (K54_20)
Młodszy lekarz ma trudniej, wiadomo. Musi sobie wypracowywać to poważanie
u swojego pacjenta. (M32_13)
Myślę, że starszy i bardziej doświadczony lekarz, to korzystnie wpływa na to, to znaczy
potrafi jakoś, potrafi zmniejszyć jakby doznania czy rozładować, zapanować nad
sytuacją. (K54_23)

Rozmówczynie i rozmówcy sygnalizują, że zaawansowany wiek lekarki, lekarza może nieść
ze sobą negatywne skutki dla relacji z pacjentką, pacjentem:
Słyszy się od pacjentów, że one są stare i się na niczym nie znają. Tak? Także to… to tak
no, w dwie strony… taka ocena, prawda, wiedzy lekarskiej ze względu na wiek od strony
pacjentów. (K54_20)
Słyszałem kilka opinii od pacjentów o lekarzach, gdzie wśród szeregu takich
pejoratywnych określeń padało słowo «stary». (M50_6)
Myślę, tak, im jesteśmy młodsi, tym więcej możemy znieść. Natomiast jak się
starzejemy, to zaczynamy mieć swoje takie, no, nawyki. I silniejsze niechęci. (M56_19)

Trzecim przykładem osobistej fasady lekarki, lekarza, wykorzystywanej w relacji z pacjentem
w sytuacjach wiążących się ze wstydem bądź wstrętem, jest ciało/wygląd fizyczny.
Cielesność/fizyczność lekarza ma znaczenie w trzech obszarach, wskazanych przez osoby
badane. Pierwszym takim obszarem jest związek między wiekiem a wyglądem personelu
medycznego:
To zależy oczywiście, jak się wygląda. Można mieć dwadzieścia parę lat i wyglądać
leciwie. Ale myślę, że, no, przynajmniej trochę, wiek, wygląd, no, to ma znaczenie, tak.
(K51_3)
Na przykład nie chciała mi czegoś mówić pani, bo «ty jesteś młodziutka, co ty wiesz
o życiu». A zdarzyło się, że inni dawali mi dziesięć lat mniej, niż mam, więc że się na
nich uczę, tak. Za młody lekarz to jest, a że się uczy, że nic nie wiem, że tutaj
wykorzystuję jako tam królika doświadczalnego. (…) Nie może mu lekarz za młodo
wyglądać. (K34_9)
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Pacjent ocenia, że lekarz jest młody i niedoświadczony, to niezależnie od tego, ile lat by
przepracował w swoim zawodzie, będzie tak oceniany i będzie to się wiązało z
mniejszym poziomem zaufania. (…) Nawet lekarz, który zajmuje identyczne stanowisko,
a wygląda na starszego i bardziej doświadczonego, cieszy się większym zaufaniem
i łatwiej jest mu powiedzieć o jakimś problemie, niż lekarzowi, który wygląda
stosunkowo młodo. (K28_5)

Drugim obszarem jest wizerunek zewnętrzny lekarza powiązany z dbałością o własną
kondycję i zdrowie. Postrzegany subiektywnie jako szeroko rozumiana atrakcyjność fizyczna
staje się dowodem potwierdzającym wiarygodność wiedzy, jak i zaleceń medycznych lekarki,
lekarza w relacji z pacjentem:
Ja wiem, jak może się teraz zajęłam dietetyką. (…) Jak ktoś przychodzi do mnie, (…)
potem siedzę i mówię: «ty popatrz, jakie ty masz wałki!» [śmiech]. I prawdę
powiedziawszy wolałabym, żeby pacjenci mnie nie oglądali, na przykład z boku
[śmiech]. (K51_3)
Czasami jest tak, że mając tę wiedzę, to bagatelizujemy pewne rzeczy. I to też wcale nie
tak rzadko nam się zdarza. Wiem, że palenie szkodzi, a mam kolegów, którzy palą. To też
wpływa, że mimo że wpływa, to nic sobie z tym nie robimy. Ja myślę, że chwilami
zachowujemy się jak nasi pacjenci. (K52_30)
W ogóle myślę, że to, co wiemy, nas obowiązuje, czyli na przykład, jak jestem gruby, no,
to wiem, że to jest niedobrze, że jestem gruby. Tutaj bardziej jest trudniejsza sprawa, bo
jak powiedzieć pacjentowi, żeby schudł, skoro ty jesteś gruby. «Sam się pan odchudź, jak
taki cwany jest» [śmiech]. Tak, to tak wpływa. Jesteśmy tak samo, jak na przykład
chorujemy, nie. «Jak pan doktor choruje, to po co pan leczy innych, niech sam pan doktor
się wyleczy», nie. (M54_3)

Wygląd własnego ciała stanowi także rodzaj wizytówki w kontakcie z pacjentką, pacjentem,
ponieważ:
Lekarz powinien wyglądać schludnie. (K52_21)
Rozchełstana koszula, włosy na torsie, jakaś świecąca skóra, prawda? No, też jakieś
zapachy, czyli jakieś zaniedbania higieniczne, no, nie wiem, ubiór, wygląd, wydaje się, że
lekarz powinien jednak być osobą schludną (…). Bo to są relacje takie, że nie tylko
rozmawiamy, ale badanie to jest dotykanie, palpacja, zbliżamy się do tego człowieka,
jego oddech słyszymy i czujemy. (K54_23)
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Ja na przykład nie uznaję lekarzy w dredach czy zakolczykowanych. Może to jest grupa
takich zawodów, gdzie to przystaje. Natomiast nie wzbudza to szacunku. Lekarz
powinien jakiś tam swój wygląd mieć. (K34_9)
No, raczej staramy się chodzić czysto ubrani, pachnący [śmiech]. (M31_11)

W opinii badanych wygląd lekarki, lekarza nie powinien być jednak zbyt atrakcyjny,
a w szczególności zbyt atrakcyjny w sensie seksualnym:
(…) za ładni lekarze. (…) Zdarzyło mi się widzieć, jak pacjent bardzo się krygował na
widok bardzo ładnej, bardzo umalowanej pani doktor, która miała mu pobrać krew
[śmiech]. Nawet nie chciał jej ręki odsłonić [śmiech]. Tak go rozbroiła dziewczyna.
(K52_31)
Myślę, że na przykład ubranie ma znaczenie. Jak lekarka jest, dekolt ma za duży, czy coś,
to może tym bardziej tym panom to utrudnić. (K51_3)

Trzecim obszarem jest ciało lekarki, lekarza stanowiące dosłowne narzędzie pracy w relacji
z pacjentką, pacjentem. Ważną rolę odgrywa stan zdrowia, sprawność lekarki, lekarza:
Przy próbie reanimacji metodą usta-usta (…), ja już niestety w tej chwili nie jestem
w stanie udzielania tego typu pomocy, bo po wypadku drogowym mam niesprawny
aparat ruchu, jedną nogę krótszą i nie jestem mobilny (…), w parterze jestem do niczego.
To musi być coś na wysokości rąk, stołu zabiegowego. (M78_9)
Mam (…) aerofagię, czyli zdarza mi się, że nałykam się powietrza i zdarza mi się, że na
przykład w trakcie osłuchiwania pacjenta czuję, że mi się tuta [osoba gestem symuluje
odruch bekania] (…), jak mam jakąś infekcję, jak katar, czy kaszel, na przykład
uporczywy (…), że tam bez przerwy tabletki jakieś do ssania (…) po prostu, no takie, no
przeszkadza w pracy. (K51_3)

Problematyczną kwestią jest chronienie własnego ciała przy udzielaniu pomocy pacjentowi,
pacjentce, gdyż, jak zaznaczają badani:
Nie chcemy się zarazić. (M56_19)
No muszę jakoś się zabezpieczyć w jakimś stopniu, (…) dopiero było głośno w tych
latach o AIDS i pacjentach z HIV-em, właśnie na zakaźnym oddziale, à propos właśnie
takiego podejścia, że trzeba każdego traktować tak samo, ewentualnie w sensie, żeby
każdy był chory, więc bronimy siebie, no, to nie można jakby na żywioł. (K47_19)
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Trochę, trochę strach przed tym, że ja się czymś zarażę, czy mnie jakaś wsza, czy pchła,
czy pluskwa pogryzie, bo to już nie raz się zdarzyło. (K30_29)
Pamiętam kiedyś, jak kłułem kiedyś na studiach, jak miałem później WZW, który
przechodziłem podklinicznie, zupełnie nic się nie działo. Miałem później tylko, jak
później się zaszczepiłem, od takiego nura spod pociągu wyciągniętego, gdzieś
w Gdańsku, że to… ale robiliśmy wszystko, rękawiczki, nie rękawiczki, ale to nakłułem
się igłą. (M62_4)

Badani zwracają uwagę, że zapach pacjentki, pacjenta bądź otoczenia, w którym się znajduje,
jest niekiedy trwałym elementem fizycznej relacji:
Bo jeszcze problem polega na tym (…), że jak się idzie w takie miejsce, czy jest się przy
takim zdarzeniu, to nie jest tak, że wychodzi się, zamyka się za sobą drzwi i jest wszystko
w porządku, bo ten… smród… czysty smród, ciągnie się za, za nami, tak? Ciągnie się we
włosach, w skórze, w ubraniu, ciągnie się godzinami. (K54_20)
Tylko że później, jak się wyjdzie z takiego środowiska, to, pamiętam, przyjeżdżałem
często po różnych wyjazdach do domu, gdzie robiłem to w mojej odzieży, i wrzucałem
wszystko do prania, bo nie można było w tym wytrzymać, i kąpiel, kąpiel, włosy,
wszystko, i przecież tam nie dotykałem wielu rzeczy. (…) Chyba pożar, gdzie zwęglone
resztki, trzeba było wejść, zidentyfikować, smród przez cały dzień później. Nie da się
tego wytępić. (M62_4)

Przedstawione odpowiedzi badanych pokazują, że postrzegają oni zawód lekarza nie tylko
przez pryzmat profesjonalizmu zawodowego, wiedzy czy kwalifikacji. Niemające
jakiegokolwiek związku z medycyną aspekty takie jak płeć, wiek, czy wygląd również
wpływają na sposób oceny osoby wykonującej ten rodzaj pracy.
4.2.2.3. Korzystanie z osobistego potencjału według koncepcji Arlie Russell Hochschild
Biorąc pod uwagę koncepcję Hochschild, wśród wypowiedzi osób badanych wyróżnić można
cztery obszary osobistego potencjału, z których korzystają lekarki i lekarze w sytuacji
pojawienia się wstydu i wstrętu w relacji lekarz – pacjent.
1. Cechy osobowości:
Wydaje mi się, że mam spore poczucie humoru i to też bardzo ułatwia. (…) No, ja się na
szczęście chyba umiem śmiać z siebie samej i po prostu bardzo pomaga, bardzo [śmiech].
(K51_3)
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Tak jak mówię, ja jestem raczej osobą cichą, spokojną. (M50_6)

2. Postawy i wartości:
Te reakcje wynikają tylko i wyłącznie z jakichś tam własnych wewnętrznych (…)
przekonań. (K45_8)
Myślę, że te mechanizmy, czy w pracy zawodowej, czy poza pracą zawodową, są bardzo
podobne, więc jeżeli w takim zwykłym życiu tematy tabu nie będą dla nas problemem,
tak samo i będzie w pracy. (K26_7)

3. Wzorce wyniesione z domu rodzinnego:
No, ja, tak jak mówię, takiej delikatności w medycynie wyssałam właściwie z mlekiem
matki, bo oboje moi rodzice pracują w trudnych działkach, takich działkach, które są
tematami tabu. (K30_29)
Byłem wychowywany stosunkowo bardzo ostro, (…) bardzo dużo miałem wspólnego
z przyrodą, tak, no, bo co wakacje byłem na wsi, więc tam się widzi różne rzeczy
z przyrody, od śmierci do narodzin. (M35_10)
Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to mówię, pewnie jestem dinozaurem, ale stereotyp,
w jakim zostałem wychowany, powoduje, że jak jest kobieta, to się coś takiego robi, po
prostu. (M31_7)

4. Wyznawana religia:
Chociaż to jest taka indywidualna rzecz, (…) na przykład ja jestem katoliczką. (K28_5)
Znaczy, ja jestem osobą, przede wszystkim osobą wierzącą. (M35_10)

Wypowiedzi badanych pokazują, że praca lekarza wiąże się z wykorzystywaniem
pozazawodowych zasobów. Jednostka czerpie także z tych aspektów własnego ja, którym
bliżej jest do sfery życia osobistego niż zawodowego.

4.2.3. Działania powierzchowne i działania głębokie w ramach pracy emocjonalnej
osób badanych
Na pracę emocjonalną składają się specyficzne techniki umożliwiające wzbudzanie oraz
tłumienie uczuć: działania powierzchowne oraz działania głębokie. Pierwszą z nich
Hochschild

opisuje

jako

kontrolowanie

przez

jednostkę

swojej

zewnętrznej

powierzchowności i wszelkich zachowań widocznych dla otoczenia, na przykład mowa ciała
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(Hochschild, 2009: 39). Druga technika to działania głębokie, w ramach których
obserwowalna dla innych ekspresja jest konsekwencją wzbudzenia w sobie przez jednostkę
prawdziwych emocji. Aby było to możliwe, osoba wykonuje świadomą pracę umysłową
polegającą na przywołaniu wyobrażeń, wspomnień, idei wiążących się z emocją, którą chce
w sobie wzbudzić. (Hochschild, 2009: 40).
Z wypowiedzi osób badanych wynika, że lekarki i lekarze stosują prawie te same działania
powierzchowne i głębokie, zarówno w sytuacji pojawienia się wstrętu, jak i wstydu. Mowa
ciała, wszelkie gesty i zachowania, są podporządkowane zasadzie:
(…) że się udaje, że się nie odczuwa. (K54_20)
Nie można dać po sobie poznać, po prostu. (K32_15)
Mam w sobie negatywne emocje i ja nie mogę, wiem, że ja muszę to ukryć. (K63_12)

Powstrzymywanie się w wyrażaniu jakichkolwiek oznak świadczących o przeżywaniu wstrętu
bądź wstydu wynika z założenia, że:
Lekarz nie może dać odczuć tej drugiej osobie, absolutnie nie może. (K56_25)
Pacjent nie może tego odczuć, co na przykład lekarz zauważy. (M73_12)

Badani, w tym 12 lekarek i 8 lekarzy, wymienia w swoich wypowiedziach elementy tak
zwanej mowy ciała, które wykorzystują:
Staram się mieć kamienną twarz w miarę. Kiedy mogę, to się uśmiechać, staram się robić
to ciepło. Nie widzę siebie w lustrze, nie wiem, jak to wychodzi. (K28_16)
Staram się zachować kamienną twarz, jakoś nie komentować tego. Przedstawiać to tak,
jakby to było dla mnie całkowicie normalne. (K28_5)
To, myślę, że to jest jakaś taka gestykulacja, mimika, żeby sobie dodać odwagi. Myślę, że
to jest mimika, gestykulacja, jakieś takie chwyty techniczne. (K54_23)

Osoby badane – 20 rozmówczyń i 11 rozmówców – mówi o podejmowaniu zachowań
wynikających z procedur medycznych, aby nie okazywać przeżywanych emocji:
Staram się tego nie okazywać, tak. Odpowiadać na pytania, zadawać jakieś pytania
i robić swoje. (K34_9)
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Na pewno nie zwracać uwagi, tylko po prostu robić swoje. (…) Chronić, że tak powiem,
siebie i odzież, i po prostu zrobić to, co trzeba, tak. Założyć opatrunek, oczyścić ranę,
założyć gips, coś tam pomyśleć po prostu, co zrobić. Zebrać wszelkie dane, (…) no,
lepszego sposobu niż robienie swojego chyba nikt nie wymyślił. (…) Tylko właśnie, żeby
robić swoje i starać się, no, jakoś tam się ustawić od nawietrznej i tyle, i po prostu robić
swoje. (M31_7)

Niekiedy jest to wieloetapowa strategia działania:
Na początek są takie zasady, w ogóle, jak wchodzi do ciebie pacjent, dajesz mu te pole
otwarte, odpowiednio swoją postawą, wyglądem, prawda. Następnie dajesz mu te trzy
minuty, aby wylał swoje żale, pokazał, z czym przychodzi do ciebie. Kolejnym etapem
jest już przejście do sedna, odpowiednie zbombardowanie pacjenta, żeby uporządkować
cały wywiad. Doprowadzić do momentu badania fizykalnego, tak, no schemat jak
schemat. (M32_13)

Innym przykładem działania powierzchownego stosowanego przez osoby badane w sytuacji
pojawienia się wstydu bądź wstrętu, są uspokajające i wyjaśniające wypowiedzi skierowane
do pacjentki, pacjenta, o czym wspomina 10 lekarek i 8 lekarzy. Mają one na celu
normalizować sytuację, w której znajduje się pacjentka, pacjent. Hospitalizacja, bycie
poddanym procedurom i badaniom medycznym, brak kontroli nad reakcjami fizjologicznymi
ciała w czasie choroby bywają często doświadczeniem nowym, nietypowym, jak również
trudnym, nieprzyjemnym dla pacjentki, pacjenta. Osoby badane wskazały trzy rodzaje
wypowiedzi wykorzystywanych w takich sytuacjach:
1. Podkreślanie doświadczenia personelu medycznego:
Tak jak już wspomniałam, że na początku pacjentowi przedstawiam to, że nie jest
pierwszym tego typu przypadkiem, że już wiele podobnych problemów widzieliśmy, że
nie jest to dla nas krępujące, więc i dla niego nie musi to być krępujące. (K26_7)

2. Zaznaczanie, że żadna sytuacja, w których pacjentka, pacjent traci kontrolę nad
reakcjami fizjologicznymi ciała bądź jakiekolwiek objawy chorobowe nie stanowią
trudności dla personelu medycznego:
Staram się opowiadać o nich: «o, to mi się nie podoba, tutaj zły zapach, to jakoś tam, ale
damy sobie radę, proszę się nie przejmować, od tego jesteśmy, żeby się tutaj nie kierować
pierwszym odczuciem. (…) Ale oczywiście śmierdzi, nie śmierdzi, to się wywietrzy, nie
ma problemu, niech się pan nie martwi, tylko tutaj zły zapach, to wywietrzymy, nie ma
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problemu». Jeżeli na stolcu jest coś tam, to «wie pani, rękawiczkę wyrzucimy do
śmietnika, nie będziemy tego wąchać, niech się pani nie denerwuje» i wtedy jakoś jest,
w ten sposób staram się. (M44_2)

3. Odwoływanie się do racjonalnych argumentów związanych z dbaniem o własne
zdrowie:
Jakoś uspokoić, wytłumaczyć, że to jest szpital, że to jest taka sytuacja wyjątkowa
i ograniczona w czasie, że to nie jest tak, że to tak na stałe będzie, kilka dni, trzeba to
wytrzymać. (K34_22)
Wiadomo, że nie wszystkie badania w medycynie są przyjemne, łatwe i piękne, bo trzeba
chociażby zajrzeć do każdego otworu ludzkiego cała, żeby to zobaczyć, ale jeżeli się to
umotywuje odpowiednio poprzez rozmowę z pacjentem i powie się, że: «No, niestety,
proszę panią czy proszę pana, takie badanie jest niezbędne. Chodzi o pana/pani zdrowie.
Trzeba te badanie wykonać, bo od tego może zależeć nawet pani życie, tak, czy jest cała
diagnostyka». (M50_5)

Choć badani podkreślają, że tego rodzaju komunikaty mają na celu wesprzeć pacjentkę,
pacjenta, to stwierdzenia 3 rozmówczyń wskazują, że mogą one stanowić pomoc także dla
lekarki, lekarza:
I sama próbuję to jakoś i swoje jakieś tam niewielkie skrępowanie pewnie też, pewnie
przykryć tym, że jednak uspokajam pacjenta, że to normalne. (K39_1)
Myślę, że nawiązanie takiej dobrej relacji z pacjentem, to rozładowuje atmosferę, pomaga
pacjentowi i mi też pomaga. (K54_23)

W obszarze działań powierzchownych widoczne są różnice w zachowaniach lekarek i lekarzy,
które są odmienne dla sytuacji wiążących się ze wstrętem od okoliczności związanych ze
wstydem. Przede wszystkim tylko w sytuacjach związanych z zawstydzeniem lekarki i
lekarze przyznają wprost, że w relacji pojawia się emocja wstydu; zgłaszają to 3
rozmówczynie i 2 rozmówcy:
Natomiast kiedy mogę, to rozładowuję sytuację albo mówię wprost o tym, że coś jest
trudne, i mam wrażenie, że powiedzenie wręcz, że coś jest trudne, rozładowuje trochę
sytuację. No, jakieś takie sposoby. (K28_16)

W sytuacji pojawienia się wstydu w relacji lekarz – pacjent, 6 lekarek i 2 lekarzy
wykorzystuje żarty, jak i pytania o życie prywatne jako metodę postępowania:
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(…) pokazać, że nie ma się czego wstydzić, że się rozumie, czasami zażartować. (…)
Porozmawiam o takich innych rzeczach niezwiązanych z medycyną, zapytam się o dzieci
i inne rzeczy, czy znajomych, o takie sytuacje. (K47_10)
Na pewno bardzo rozładowuje sytuację trochę właśnie to przesunięcie w sferę żartu. To
nie może pacjenta jakoś obrażać, nie może ośmieszać, natomiast żart, tak. I to potrafi
znakomicie rozładować sytuację. I wiem, że bardzo dużo… są osoby, które nie łapią
kompletnie, to wtedy trzeba dać sobie spokój. Ale ja mam z tym bardzo dobre
doświadczenia i pacjenci najczęściej bardzo dobrze to odbierają. No i to jest fajne
[śmiech]. (K51_3)

Dwoje rozmówców sygnalizuje, że stosowanie dowcipu w relacji z pacjentem może być
bardzo ryzykowne:
Obrócenie takiej sytuacji w żart pacjenci strasznie źle odbierają i zupełnie inaczej niż my.
I czasami zdarzają się pacjenci, którzy skarżą się, przychodzą gdzieś po szpitalach, że tu
było to, to, to, a potem pan doktor się zaśmiał, bo ktoś się zaśmiał w zupełnie innym
znaczeniu, a pacjent to odbierał w zupełnie innym. (…) Chociaż wydawałoby się, że to
zluzuje. (K32_15)

Kolejną różnicą na poziomie działań powierzchownych między sytuacjami wiążącymi się ze
wstydem a okolicznościami związanymi ze wstrętem jest powoływanie się na tajemnicę
lekarską wyłącznie wtedy, gdy pojawia się wstyd:
Pomagam w tym sensie, że: «Przyszedł pan do lekarza, będę pana słuchał, tylko proszę
się nie bać, nie krępować, bo mnie obowiązuje tajemnica lekarska». (M56_19)

W obszarze działań głębokich wykorzystywanych przez lekarki i lekarzy, gdy w relacji lekarz
– pacjent pojawia się wstyd lub wstręt, główną osią postępowania jest całkowite skupienie się
na wykonaniu zadania, o czym mówią wszystkie osoby badane. A więc udzielenie pomocy
medycznej:
Jestem tutaj po to, żeby coś z tym zrobić. (K29_26)
Muszę zrobić robotę. (M54_3)
Stawiam sobie przed sobą problem pod tytułem… jakiś tam problem medyczny. Tak?
I koniec. Tak? Że jest jakiś objaw i ja szukam jakiejś choroby, tak, co mogę zrobić, ja się
na to nastawiam, i, a odrzucam wszystko na bok… i tak sobie wykształciłam to. W sobie.
Tak, bo wszystkie inne emocje wyrzucam, (…) ja sobie wybrałam taki sposób radzenia.
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Że jestem taka zadaniowa, tak? Że cel i… i próbuję. Coś tam zrobić. No i… nie patrząc
się na boki. (K54_20)
No, na pewno jest strumień myśli, jak tu człowiekowi pomóc, jak to wszystko opisać, co
zlecić, co podać, co zszyć, co obciąć, takie rzeczy. Jak zainterweniować prawidłowo,
skoro jest się dla pacjenta. (M44_2)
Starać się (…) wyłączyć i skupić się na zasadniczym temacie, tak. Mi to pomaga.
(M50_5)

Aby absolutna koncentracja na zadaniu była możliwa, osoby badane zgłaszają stosowanie
dwóch rodzajów strategii. Pierwszy sposób postępowania charakteryzuje się odwoływaniem
do prywatnej koncepcji „Ja, jako lekarka, lekarz” i polega na jednym z dwóch działań:
1. Odniesienie się do osobistych przekonań, wartości i ideałów związanych
z wykonywaniem zawodu lekarza:
Pracownik medyczny, tak, służba zdrowia tak zwana, tak, to jest osoba, która ma pomóc,
tak, że ta osoba nie zrobiła sobie tego specjalnie, że to jest, jak nie my pomożemy, to kto,
tak?! (K49_2)
Tłumaczenie sobie. Tłumaczyłem sobie w ten sposób, że ktoś to musi zrobić. Jest gatunek
ludzi, którzy nie zrobią tego na pewno. No to jeżeli jest dwóch, jeden nie zrobi, no, to
drugi musi zrobić. (M51_1)
Uważam, że to jest taki zawód, że muszę to zrobić, nie ma wyboru. (M81_18)

2. Przywołanie i poddanie refleksji już zdobytego doświadczenia zawodowego, które
wiąże się z procesem habituacji wobec różnorodnych zjawisk:
Za dużo pracowałam, dużo, no, widziałam, tak. To jest kwestia przyzwyczajenia się, bo
to nie jest znieczulica akurat, tylko to jest przyzwyczajenie się do pewnej rzeczy, którą
się robi. (K34_9)
Im więcej się takich rzeczy widzi, tym mniejsze wrażenie robią na człowieku. To tak, jak
ze wszystkim, można się do wszystkiego przyzwyczaić. Pierwsze doświadczenia jakieś
pozytywne, negatywne, moim zdaniem, sprawiają na człowieku większe wrażenie
i bardziej się utrwalają w pamięci, niż kolejne, prawda. (…) Natomiast już później, jak
się widziało takie rzeczy, to już inne rzeczy takiego wrażenia nie wywierają. To już jest
przyzwyczajenie: «A już coś takiego widziałem. Nie przebiję tego, co wcześniej. Takie
robaki już widziałem…». (M31_11)
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Drugi rodzaj strategii dotyczy zadaniowej koncentracji na pacjentce, pacjencie. Opiera się na
jednym z dwóch działań:
1. Przyjęcie współczująco-empatycznej postawy wobec pacjentki, pacjenta, wręcz
utożsamienie się z nią, z nim:
Boże, ja to chyba taka jestem, że ja sobie zawsze tam tłumaczę, że ktoś biedny, że ktoś
nieszczęśliwy, że ktoś samotny, że ma depresję, że może ma jakieś problemy, że jakiś
ten, że nie ma pieniędzy. Jakoś tak staram się go usprawiedliwić. Chyba tak, bo
zazwyczaj ja mam takie nastawienie usprawiedliwiające. Dlatego łatwiej zęby zacisnąć
może. (K32_15)
No też współczucie, no, bo to chory jest, tak. No nikt nie chce być w takiej sytuacji, (…)
to jest jednak taka sytuacja troszkę taka upokarzająca, no i współczucie dla tego chorego
też. (K34_22)
Ja zawsze staram się stanąć po stronie pacjenta, wczuć się w pacjenta, czyli taką, no,
empatią się wykazać, co ja bym czuła, gdyby mnie ktoś w ten sposób potraktował. Co ja
bym czuła, jak ja bym chciała, żeby ktoś się w stosunku do mnie zachował, i to z reguły
zmienia punkt widzenia. (K52_31)
To jest takie trudne, że pacjent, raczej widzimy jego ogromne cierpienie, a zarazem
widzimy, że trudno to nam zaakceptować, powala nas cierpienie, po prostu, pacjenta.
Współczucie, współczucie. (M54_3)

2. Próba nabrania dystansu wobec pacjentki, pacjenta. W ramach tego działania osoby
badane opisują mechanizm wyparcia, o którym wspominają rozmówczynie
i rozmówcy będący po 50. roku życia:
Ja staram się takie sytuacje jakby gdzieś tam wypierać szybko z mojego myślenia, tak,
żeby one się gdzieś tam nie kumulowały. (K45_8)
(…) wiąże się to z tym, że ja się nie staram nazwisk zapamiętać. (K54_20)
Ja nie zapamiętuję rzeczy, które… od tego jest papier. Ja tu działam na bieżąco, na
bieżąco i wyrzucam z siebie, robiąc inne rzeczy. (M63_15)

Badani przyjmują również zdystansowaną postawę wobec wykonywanego zawodu, o czym
wspominają lekarki i lekarze mający więcej niż 40 lat:
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Już po tych 20 latach pracy mogę powiedzieć, że wiążą się z innym słowem na «W»,
wstyd wiąże się z wyparciem. Po prostu jakoś tak nauczyłem się, że tego nie pamiętam,
tego wstydu, tych wszystkich żenujących sytuacji. Jakoś już po godzinie czy po piętnastu
minutach już nie pamiętam, nie komentuję, one znikają po prostu. (M44_2)
Większość z nas (…) lekarzy, jak kończy studia, no, to tam się wczuwa w tych
pacjentów. «Boże kochany» i przeżywa, bo nie wiadomo, co się z nim dzieje, tak. Każdy
przeżywa, że pacjent mu umarł. (…) Z czasem nabierają, każdy nabiera dystansu, tak, bo
inaczej to się zwariuje, mówiąc krótko. Jeżeli się człowiek zacznie przejmować każdym
po kolei. (…) Jeżeli zaczniemy się tym przejmować, to po prostu sami psychicznie się
wykończymy. (…) Natomiast, to jest, to chyba na tym polega, że do tych emocji nabiera
się dystansu, takiego w stosunku do pacjenta. (K45_11)

Dystans dotyczy nie tylko osoby pacjenta, ale także wykonywanej pracy w ogóle:
Z założenia mam dystans do pracy…. (M51_1)
Naprawdę trzeba nauczyć się mieć dystans do tego. My jesteśmy obserwatorami, my
jesteśmy z boku. My nie możemy wchodzić emocjonalnie, bo my się zamęczymy,
prawda. (…) Na drugi dzień wszystko wygląda inaczej, po tygodniu to już w ogóle znika.
(M62_4)

Innym sposobem nabierania dystansu wobec pacjentki, pacjenta jest racjonalizacja czy
intelektualizacja jej lub jego stanu chorobowego:
Tak więc raczej staram się to wszystko traktować na zasadzie, że jest to sprawa
zdrowotna, do rozwiązania, do załatwienia i koniec. (K45_11)
Trzeba to przełamywać. No, niestety, mam brzydkie powiedzenie: «W imię ojca i syna,
hej waćpan zaczyna». Muszę to zrobić, więc im szybciej, im lepiej to zrobię, tym krócej.
(M78_9)

Refleksje badanych pokazują, że lekarki i lekarze stosują różnorodne sposoby radzenia sobie
z emocjami wstydu i wstrętu pojawiającymi się w ramach relacji lekarz – pacjent. Koncepcja
Hochschild pozwala je analizować nie tylko z punktu widzenia zachowań, ale także języka,
myśli i przyjmowanych postaw.
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4.2.4. Etos podtrzymywany przez zasady grzeczności i dobrych obyczajów w ujęciu
Ervinga Goffmana a wymiana podarków według Arlie Russell Hochschild
Kolejnym elementem wspólnym dla koncepcji Goffmana i Hochschild jest ukazanie
zachowań i emocji pojawiających się w interakcji, które mają na celu dopasowanie się do
obowiązujących w danej grupie zasad „kulturalnego” zachowania. Goffman opisuje zasady
dobrego wychowania, czyli sposób traktowania widowni przez wykonawcę podczas rozmowy
czy wymiany gestów z nią (Goffman, 2008: 136). Dobre obyczaje dotyczą zachowania
wykonawcy w obecności publiczności, z którą nie wchodzi w słowny kontakt (Goffman,
2008: 136). Hochschild stosuje termin wymiana podarków, który odnosi się do wzajemnego
dawania i oczekiwania przez jednostki określonych reakcji emocjonalnych w danych
sytuacjach społecznych. Przykładem jest wzbudzanie w sobie radości na przyjęciu
urodzinowym czy zachowanie powagi podczas ważnych uroczystości państwowych
(Hochschild, 2009: 20).
Jako przykład zasad dobrego wychowania czy wymiany podarków w relacji lekarz – pacjent
można wskazać oczekiwanie od obu stron interakcji zachowań oraz ekspresji emocji
zgodnych z tak zwaną kulturą osobistą, o czym mówi 10 lekarek i 5 lekarzy:
Od pacjenta oczekuję jakiegoś zachowania na minimum poziomu kultury osobistej.
(K30_29)
Kultura, to jest, (…) myślę, że najczęściej język, w jaki sposób lekarz odzywa się do
pacjenta. No ja staram się zawsze zaczynać wizytę od: «Dzień dobry, miło mi, w czym
mogę panu, pani pomóc?». (…) Natomiast, część lekarzy, na przykład: «Czego? Co
znowu?» i tego typu odzywki, no, psują ten kontakt.(M35_10)

Innym przykładem zasad dobrego zachowania, wymiany podarków jest zgłaszane przez
lekarki, lekarzy oczekiwanie przestrzegania zasad higieny ciała ze strony pacjentów, co
zaznacza 15 rozmówczyń i 8 rozmówców:
Niektórym pacjentom wręcz mówię, że: «Proszę przyjść i się umyć». (…) Jeżeli jest ten
smród takiego zestarzałego potu, bo to jest coś takiego, taki zestarzały pot, po prostu
jestem gotowa zwymiotować na pacjenta. (K45_11)
No, ale wszyscy to podkreślają, że, jakby, kiedyś pacjent przychodził do lekarza
przygotowany – starszy człowiek w uprasowanej koszuli, spodniach, wypachniony,
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wyszorowany, wymyty, wyczesany, tak, i jeszcze przepraszał, że może coś jest nie tak.
No teraz pacjent przychodzi, nie ma znaczenia, jak przychodzi [śmiech]. (K32_15)
Pacjent przychodzi i po mnie czegoś oczekuje, tak, a ja też mam prawo oczekiwać czegoś
po pacjencie, czyli pewnych minimów, tak. Czyli, jeżeli chodzi właśnie o ten poziom
higieny (…). Nawet mam takich pacjentów, którzy wiedzą, że powinni się umyć, jak
przychodzą, na przykład do mnie, tak, i oni byli o tym pouczeni. (M37_8)

Przejawem dobrych obyczajów, opisanych przez Goffmana w relacji lekarz – pacjent jest
dbanie o poszanowanie intymności pacjentki, pacjenta przez personel medyczny, o którym
wspomina 8 lekarek i 4 lekarzy:
My próbujemy, jak badamy pacjentów, niby mamy te parawaniki, ale często, no, nie ma
po prostu jak tych pacjentów zbadać, więc my też próbujemy jakby to zasłonić, czy na
tyle, żeby ten pacjent nie musiał się tutaj rozbierać przed całą tam grupą pacjentów.
(K30_29)
Pamiętam, że (…) taki pielęgniarz, jeszcze na stażu, takim studenckim, nauczył, on był
taki bardzo grzeczny, taki bardzo, zawsze podchodził do pacjenta i mówił mu najpierw,
«za chwilę, za chwilę podniosę kołdrę», tak. Bo (…) czasami jest tak, że lekarze
podchodzą i fiuu, kołdra, nie, wszystko na zewnątrz wywalone, nie. (K39_1)
(…) i w miarę zostaliśmy nauczeni tego, żeby zapewnić pacjentowi te wszystkie warunki
intymności i poszanowania. Wydaje mi się, że kiedy są te wszystkie osobne pokoje,
parawany, warunki, jakieś tego typu rzeczy, to wydaje mi się, że generalnie raczej jakby
zachowujemy się w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. (M31_7)

Wypowiedzi badanych pokazują, że w relacji lekarz – pacjent zwraca się uwagę na
ogólnospołeczne zasady dotyczące interakcji społecznych. Choć nie mają one bezpośredniego
związku z procedurami medycznymi, to silnie oddziałują na przebieg relacji między lekarzem
a pacjentem.

4.2.5. Specyfika radzenia sobie z emocjami wstydu i wstrętu przez osoby badane
w relacji lekarz – pacjent
Elementy wspólne koncepcji Goffmana i Hochschild pozwalają wyciągnąć następujące
wnioski na temat relacji lekarz – pacjent w sytuacjach wiążących się ze wstydem lub
wstrętem. Po pierwsze: lekarki i lekarze w interakcji z pacjentami przestrzegają zasady
nieokazywania emocji; wykonują pracę emocjonalną, która polega przede wszystkim na
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tłumieniu spontanicznych reakcji, typowych, ludzkich odruchów ze względu na przyjętą rolę
zawodową:
Najchętniej uciekłabym z takiej sytuacji. Natomiast, no, nie mogę takiego kontaktu
przerwać (…) z racji roli, którą tutaj pełnię. (…) Znaczy, w sytuacji, pewnie, gdybym
siedziała na przystanku, a obok mnie coś śmierdziało, to po prostu, no, przeszłabym dalej,
a tutaj tego nie robię. (…) Chciałabym stąd uciec, ale nie mogę. Chociaż, mówię, poza
gabinetem, to byłaby normalna ucieczka z tego, od tej sytuacji, to poczucie roli i jak
gdyby to odcina. (K43_6)
Wtedy jakie myśli? Żeby uciekać [śmiech]. No, ale nie można. (K34_22)
Ja wiem, że muszę się hamować, więc że, tak, muszę się zachowywać w określony
sposób, a nie w taki sposób, w jaki bym się zachowała, gdybym tego gościa na ulicy
spotkała, tak? (K30_29)

Po drugie: zasady interakcji w relacji lekarz – pacjent nakazują, by wstyd i wstręt traktować
jako emocje, których nie tylko ekspresja, ale także samo odczuwanie w szczególności podlega
pracy emocjonalnej mającej na celu ich eliminację:
Pewnych reakcji nie powinien mieć lekarz, natomiast jak je ma, to powinien je stłumić.
(M69_17)
(…) świadomość, że nie mogę się wstydzić (…). (K60_14)
Trzeba to w sobie opanować i tyle. (K32_15)

Po trzecie: praca emocjonalna lekarki, lekarza, by przebiegała zgodnie z obowiązującymi
zasadami interakcji, w sytuacjach wystąpienia wstydu i wstrętu polega na ciągłym
dopasowywaniu się do pacjentki, pacjenta:
(…) żebyśmy umieli podejść do pacjenta na jego poziomie. (K52_30)

Osoby badane uzasadniają:
Każdy pacjent jest inny. (K63_15)
Z kim można pożartować, to można pożartować. Z kim trzeba merytorycznie, to
merytorycznie. No, to takie rzeczy już się chyba czuje pod skórą. (M50_5)
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Czasami trzeba łagodnie. (…) Trzeba łagodnie, spokojnie. Z niektórymi trzeba ostrzej.
Niektórych trzeba uspokoić, bo są agresywni. Chodzi o dopasowanie się do pacjenta, tak
naprawdę. (M31_11)
Trzeba się nauczyć i siebie, i stopniowo uczyć się pacjentów, bo to tych rzeczy trzeba się
równocześnie uczyć. «Uczyć się pacjentów», tzn. kto jest kto. (M73_12)

Założenie Goffmana mówiące o tym, by zwracać uwagę na sferę emocjonalną obecną
w interakcjach, znajduje potwierdzenie w wypowiedziach osób badanych, które podkreślają,
że praca wykonywana w ramach zawodu lekarza to praca, która:
(…) bardzo emocjonalnie eksploatuje. (K30_29)

Stąd refleksja Hochschild na temat pracownika fabryki i stewardessy: „aby przetrwać w pracy
muszą dokonać mentalnego oderwania się” dotyczy także zawodu lekarza (Hochschild, 2009:
18).

4.3. Charakterystyka relacji lekarz – pacjent a fenomeny cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu w ujęciu fenomenologii Alfreda Schütza
Zaproponowana przez Schütza koncepcja kontinuum intymność – zaznajomienie – obcość
pozwala przyjrzeć się relacji lekarz – pacjent w obliczu fenomenów cielesności, seksualności,
wstydu i wstrętu ze względu na stopień oddalenia między stronami tej interakcji.
W wypowiedziach osób badanych na przemian pojawiają się elementy świadczące o bliskości
oraz komponenty decydujące o oddaleniu w relacji lekarz – pacjent.

4.3.1. Intymność – zaznajomienie w relacji lekarz – pacjent
Badani przywołują liczne i różnorodne przykłady świadczące o intymnym charakterze
kontaktu między stronami relacji lekarz – pacjent. Zdaniem 10 rozmówczyń i 7 rozmówców
zaufanie to podstawa, bez której nie ma współpracy. W obliczu fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu wszystko:
(…) zależy (…) od jakiegoś tam poczucia zaufania. (K49_2)

Relacja lekarz – pacjent opiera się na zaufaniu wynikającym z bliższego poznania:
Czym bardziej się kogoś zna, to też właśnie to jest plus (…) posiadania swoich jakichś
stałych pacjentów, których się tam od iluś tam czasu prowadzi, tak. Jest to dobre, bo się
ma to zaufanie i łatwiej można go leczyć. (K34_9)
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Chociaż przegrywamy ze strażakami w rankingach, ale lekarz pozostał tym zawodem
zaufania. Więc jak już powiemy, po co pytamy, to z reguły dostaniemy tę odpowiedź.
(M31_7)

Zdobywanie zaufania przez lekarkę, lekarza jest procesem, który sprawia, że jest:
(…) inaczej (…) jak już pacjenci znają tego doktora. (M50_5)
Stopniowo trzeba dopiero uzyskać, wypracować sobie zaufanie pacjenta. (M32_13)
Najpierw próbuję jakoś jego zaufanie zdobyć, rozmawiamy, i ja pytam o jakieś inne, inne
sprawy, zdobędę zaufanie i widzę, że pacjent odpowiada chętnie na pytania. (K54_23)

Według 8 lekarek i 4 lekarzy kluczowy jest zindywidualizowany kontakt z każdym
pacjentem:
Każdy człowiek jest inny. (K49_2)
Trzeba jednak wypracować sobie pewien sposób postępowania z danym pacjentem.
(K43_13)
Nie, to każdy pacjent jest inny i to tak nie można nawet się tego nauczyć, że tak stąd
dotąd, dotąd. Tak że to trzeba od sytuacji uzależnić. (K74_4)
No, każdy tak naprawdę, niezależnie od tego, ile byśmy pracowały na to, każdy pacjent
jest inny, też człowiek jest inny (…), nie ma nic standardowego. (K54_20)
Jest trudno, każdy jest inny, nie ma tak, że mogę powtarzać to samo, bo to są różni
pacjenci. (M81_18)

Tak samo ważna w relacji lekarz – pacjent jest obopólna sympatia, ponieważ:
wtedy, po pierwsze, lepiej ci ludzie współpracują, no i praca jest przyjemniejsza. No, po
co, po co pracować z kimś, na kogo człowiek się ciągle, ciągle tam warczy. Naprawdę
dużo łatwiej się pracuje, jak przychodzą ludzie, którzy cię lubią. Po prostu jest cudowna
praca [śmiech]. (K51_3)

Jak zauważają 2 rozmówczynie i 3 rozmówców, w relacji lekarz – pacjent obecny jest rodzaj
nieuchwytnego czynnika, który sprawia, że z pewnymi osobami jest łatwiej, a z innymi
trudniej nawiązać kontakt:
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To też w takich relacjach się widzi, że są takie osoby, z którymi jakoś tam lubimy
przebywać, bo są dla nas atrakcyjni i fizycznie, i psychicznie, a są tacy, którzy nie.
Chociaż też na zewnątrz niczym się nie różnią, to tak (…) niezależnie czasami. (K47_10)
Tak jest z różnymi pacjentami; człowiek z jednymi, z powodu podobności czy nadawania
na tych samych falach, człowiek zaczyna trochę więcej rozmawiać, no drudzy stawiają
granice. (M51_1)
Owszem, są osoby, powiem szczerze, jak każdy z nas, z którymi dobrze się rozmawia,
luźno rozmawia, fajnie, jak przyjdzie, i się pogada. Coś tam się można pośmiać,
pożartować. Są osoby, z którymi się rozmawia w sposób trudny, tacy, z których trzeba
coś wyciągać. (…) Są osoby, z którymi się dobrze rozmawia, jakieś takie fajne,
inteligentne, błyskotliwe. (M50_5)

Personalne podejście oraz odczuwanie sympatii czy wręcz zażyłości mają wpływ na poziom
bliskości i otwartości w relacji z pacjentem, co pozwala na kontakt na płaszczyźnie prywatnej,
o czym mówi w swoich wypowiedziach 9 lekarek i 5 lekarzy:
Wytwarzają się takie już, bym powiedziała, no, takie, takie więzi, pewne takie stosunki,
może nie familiarne, ale takie już. (…) Bo czasami takie tam, zagaję, to myślę, że to
cementują jakąś taką więź i jakoś tak im dłużej lekarz pacjenta zna i odwrotnie, to
naprawdę topnieje. (…) Pacjenci, którzy znają lekarza, naprawdę mogą powiedzieć, tak
różne i tak intymne i tak trudne rzeczy. Zapytać o wszystko w zasadzie, (…) lekarza już
się zna. (K54_23)
Może dlatego, że ja już znam tych ludzi od piętnastu lat, całe rodziny, i nie ma tego
skrępowania. (…) No, raczej wiemy o sobie wszystko, no, ja wiem praktycznie o tych
pacjentach wszystko. O ich rodzinach, o ich dzieciach, o ich sprawach, no, bo to się tak
rozmawia na wizytach, prawda, chcący, niechcący się rozmawia, więc nie ma co ukrywać
przede mną i czego się wstydzić [śmiech]. (K56_25)
Ja tych pacjentów, no, znam, od wielu lat. Więc już mam taką jak gdyby metodę, co
komu powiedzieć i na jakim, na jakim poziomie, prawda, jakim językiem. I to bardzo
pomaga, bardzo, bardzo. (K52_30)
(…) z moją znajomością już tu ludzi, wie pani, te 30 lat tutaj, to ja wiem, kto z kim
i dlaczego. (K74_24)
My teoretycznie wiemy o pacjentach wszystko. (M63_15)
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Ja mam takich pacjentów, którzy akurat do mnie przyjdą i zadadzą takie pytanie, a do
kogoś innego, do innego lekarza, prawdopodobnie by tego pytania nie zadali. (M37_8)

Zażyłość przejawia się w stosowanych wobec pacjentek i pacjentów określeniach:
Mam takich swoich pacjentów (…). (K39_1)
O moich pacjentach myślę (…). (K28_5)
(…) wśród moich pacjentów (…). (K63_12)
(…) moi pacjenci wiedzą (…). (K52_31)

Wejście w bliski, prywatny kontakt w ramach relacji lekarz – pacjent przybiera różnorodne
oblicza:
(…) bo przecież te sprawy są nie tylko sprawami lekarsko-pacjentowskimi, ale w ogóle
w stosunkach międzyludzkimi relacjami. (M63_15)

Jednym z przejawów prywatnego kontaktu jest stawanie się tzw. „lekarzem dusz”, do którego
pacjent:
(…) przyszedł się wygadać, po prostu. Pochwalić. Poskarżyć. Tak po prostu, że nie miał
do kogo iść, to przyszedł do mnie. (K52_21)

Wspomina o tym 6 rozmówczyń i 4 rozmówców:
Także właściwie można rozmawiać o wszystkim, o wszystkim naprawdę. I wtedy, kiedy
jest i źle w rodzinie, wtedy, kiedy jest dobrze. (…) Ci ludzie przychodzą, i my musimy
wysłuchać, no, informacji, (…) szukają możliwości rozmowy, (…) nie ma komu się
poskarżyć. To ona tutaj może powiedzieć. (K78_24)

Badani zwracają uwagę, że bliski kontakt często wiąże się z pełnieniem przez lekarza funkcji
doradczej w relacji z pacjentami, która ma na celu:
(…) poradzić, jak mają się zachować w najbliższym czasie w życiu. (M50_6)

Jednocześnie osoby badane opisujące tego rodzaju doświadczenia są w grupie wiekowej
powyżej 50. roku życia:
Jak ktoś się mnie zapyta, prawda, w rodzinnych relacjach, układach (…), jakieś takie, już
bardzo poważne sytuacje, że na przykład że tam po czterdziestu latach małżeństwa mąż ją

163

zostawił, i znalazł inną kobietę, (…) ja mówię po prostu: «Proszę pani, walizeczkę
wystawić, (…) powiedzieć ‘do widzenia’». (K56_25)
Kilka razy, jak był czas, to przychodziły dziewczyny. (…) Zachowywałem się jak tatuś,
doradzałem, bo przychodziły z różnymi problemami. (M63_15)

Zawód lekarza, w interpretacji osób badanych, zawiera w sobie elementy innych profesji,
takich jak:
 psycholog:
My mamy bardzo dużo z psychologów. (K52_31)
Czasem też tak, to wiadomo, że to nie moja specjalność, ale czasem siłą rzeczy, no,
staram się być i psychologiem. (M50_6)

 ksiądz:
Pacjent przychodzi do lekarza i, faktycznie, opowiada często o wszystkim. To niektórzy
są faktycznie tacy i przychodzą i mówią: «Tak u pani to jest lepiej nawet jak u księdza.
Bo mogę powiedzieć wszystko, musi pani zachować tajemnicę, a jeszcze na pewno da
pani rozgrzeszenie. No, u księdza niekoniecznie». (K52_21)
Ja staram się nawet cicho rozmawiać w gabinecie, żeby to nie było słychać, bo wszystko
to, co wychodzi z gabinetu… To jest, że tak powiem, zachowanie tajemnicy spowiedzi.
(K78_24)

 wróżka:
Jeżeli dłużej pracujesz z ludźmi, zaczynasz ich czytać, jak ja to mówię. (…) My mamy
bardzo dużo (…) z wróżek. (K52_31)

Spostrzeżenia zawarte w rozważaniach 11 lekarek i 7 lekarzy obrazują bliskość w relacji
lekarz – pacjent, która przejawia się w postaci pięciu form zacieśniania kontaktu, skracania
dystansu.
Pierwszą z nich jest mówienie komplementów związanych z wyglądem pacjentki, pacjenta:
Powiem szczerze, że to, no, wiem, uprzyjemnia trochę pracę [śmiech]. Zdecydowanie,
zdecydowanie, jak jest, na przykład ktoś, jakaś kobieta bardzo dobrze ostrzyżona, (…)
jak na przykład ma świetnie ufarbowane włosy, tak. (K51_3)
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(…) żeby też relacje jakieś nawiązać. Powiedzenie pacjentowi, że «O, ma pani ładną
sukienkę». (K47_10)

Drugą z deklarowanych przez badanych lekarzy form jest zadawanie pytań dotyczących życia
prywatnego, sytuacji rodzinnej pacjentki, pacjenta:
(…) jeszcze pogadamy o czymś tam albo się dopytam o coś: «Jak tam wnuki? Czy już po
tej komunii?», nie wiem, «Czy jeszcze przed ślubem?» No, w ten sposób. (K43_6)
Bo ja na przykład bardzo dużo rozmawiam z pacjentami o sprawach niemedycznych.
Właśnie takie dygresje odnośnie tego, że zapytam, jak mąż się czuje, o wnuczkę czasami,
że to jest takie…tematy inne niż medyczne. (K54_23)

Inną formą skracania dystansu są, według badanych, rozmowy na temat kwestii
światopoglądowych, ale również wysłuchiwanie plotek:
W gabinecie lekarskim się mówi często o wszystkim, i o polityce włącznie, i nie tylko
o polityce, ale o różnych światopoglądowych rzeczach. (M35_10)
Przychodzi i mówi: «Proszę pani, a ten, co do pani przychodzi, to tamto, to siamto»…
No, takie ploty. Mnie jest głupio tego słuchać. «Pani myśli, że on jest chory, i niech pani
mu nie pomoże, bo on zaraz będzie chciał, żeby wyrwać jakieś pieniądze od pani, od
państwa… To jest pijak, to jest złodziej, wykopują tam ziemniaki tam z pola». No, to, to.
(K42_18)

Badani zacieśniają więź z pacjentami poprzez interwencje wykraczające poza bezpośrednią
pomoc medyczną w sytuacji rozpoznania uzależnienia, złej sytuacji socjalnej bądź przemocy:
Z trzeźwiejącym alkoholikiem się rozmawia na temat odwyku. (…) Bardzo ważna jest
taka sytuacja społeczna pacjenta, czy pacjent z kimś mieszka, czy ma rodzinę, czy ktoś
się nim opiekuje. (K30_29)
Jak ktoś przychodzi i na przykład opowiada, szuka pomocy dla rodziny, bo coś tam, na
przykład, nie żyją zdrowo albo znęcają się nad rodziną. (…) No, ale w tym celu ja mam
tyle lat, ile mam, doświadczenie, jakie mam, żeby zobaczyć, co jest, czy tu jest coś.
Czerwone światełko powinno się zapalić, czy żółte. (M63_15)

Bliższa więź z pacjentem nawiązywana jest także na drodze wymiany pozamedycznych dóbr
i usług, którą opisują jedynie lekarze mężczyźni będący po 50. roku życia:
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Są pacjenci, którym zdarzy się pożyczyć pieniądze od lekarza, no, to traktują to, że
pożyczyli, oddają. (M51_1)
(…) bo kupuję jajka w takim domu, (…) kiedyś raz czy drugi wziąłem śmietanę tam.
(M62_4)
No, w każdym razie pamiętam kiedyś, no, no znowuż historie opowiadam takie, no jak
kupiłem od pacjentki biustonosz. To były czasy, gdzie tych biustonoszy nie było, i była
pacjentka, która miała jakiś piękny, żona zawsze lubiła i chyba było z byłej Jugosławii
jeszcze przywiezione. (M69_17)

W swoich refleksjach 3 rozmówczynie i 3 rozmówców zwracają uwagę na trudności
w wykonywaniu czynności zawodowych wynikające z więzi pokrewieństwa czy bliskiej
znajomości z pacjentem:
Przychodzą sytuacje, że, no, ta relacja powinna być czysto zawodowa, a to się nie ze
wszystkimi udaje, tak. I czasami jest smutno, i trzeba zacisnąć zęby. Tutaj stwierdzałam
zgon naszego kolegi i musiałam się profesjonalnie zająć, tak. Nie mogłam się popłakać.
(K34_9)
To bardziej dotyczy mojej rodziny, że w momencie, kiedy im się coś dzieje, (…) na
przykład, no, zdarzyło mi się własną matkę przebierać do nagości, wiesz, i przebierać ją
w ubranie, i to było dla mnie obarczone bardzo dużym wstydem, bo ja się bardziej wtedy
wstydziłam niż ona. (K52_31)
Przychodzi znajoma pielęgniarka i trzeba jej zbadać piersi. No, bo, przychodzi znajoma,
bo się gdzieś tam spotykamy, gdzieś, coś. A tak, to jak chorzy przychodzą nieznajomi,
czy coś, to nie. (M42_14)
Pierwszy mój wyjazd do moich sąsiadów. (…) Przychodzi dyspozytorka: (…) «Do
porodu» – «Gdzie?», moja miejscowość, prawda. Gorąco mi się robi, ulica, dwie ulice od
mojego domu [śmiech]. (…) Proszę moich kolegów: «Może pojedziesz? Będę jeździł za
Ciebie do rana» – «Nie chcę, nie, że do porodów, boję się», drugi: «Nie» i nikt nie chciał
jechać. «Będę jeździł za was», – «Nie». Ja nie chcę do sąsiadki jechać. Nie dało rady,
musiałem jechać. (M81_18)

Badani wspominają o istniejącej w środowisku lekarskim zasadzie nieleczenia osób znanych
prywatnie:
Faktycznie, znajomych to raczej chce się uniknąć. (K47_10)
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Nie lubię leczyć własnej rodziny. I, jakby, tutaj uważam, że rodziny własnej się nie leczy,
(…) na przykład nie wyobrażam sobie, żeby moja siostra, jakbym miała, na przykład, staż
z ginekologii, na stażu z ginekologii zbadała moją siostrę. Takie to są, bo tu między nami
jest, my się za dobrze znamy, ja się nie mogę od tego odciąć. (K34_9)

Wypowiadając się na temat bliskości w relacji lekarz – pacjent, lekarki i lekarze zwrócili
uwagę na negatywne konsekwencje zaznajamiania się z pacjentem. Zdaniem 5 rozmówczyń
i 3 rozmówców angażowanie się w kontakt z pacjentem wiąże się z obciążeniem
emocjonalnym i poznawczym personelu medycznego, które wpływa na życie osobiste, ale
także na ryzyko wypalenia zawodowego:
Ja nie potrafię oddzielić pracy i domu do końca, i to jest, i to niszczy, (…) ja się nie mogę
odciąć. (K34_9)
Nawiązuję z pacjentem relacje takie partnerskie i właśnie trochę niestety nasiąkam jak
gąbka jego problemami i powoduje to taką sytuację, że pacjent się oczyszcza, a ja
nasiąkam [śmiech] i przejmuję, myślę, że ja przejmuję trochę jego emocji. (K54_23)

Badane osoby deklarują, że bliski kontakt z pacjentem może wpływać również na brak
profesjonalizmu w ramach wykonywanego zawodu:
Generalnie szastanie emocjami to się później odbija na pracy, więc nie można tak robić.
(M62_4)

Wypowiedzi badanych pokazują, że w relacji lekarz – pacjent umiejętność wchodzenia
w bliski kontakt z pacjentem stanowi ważny element pracy lekarza. Przejawy intymności
w relacji są potrzebne i przybierają różnorodne formy, jednak wiążą się również
z przenikaniem sfery zawodowej i osobistej w kontakcie lekarza z pacjentem.

4.3.2. Obcość w relacji lekarz – pacjent
Na drugim krańcu kontinuum Schütza znajduje się poczucie obcości, które zgodnie
z wypowiedziami osób badanych również ogrywa ważną rolę w relacji lekarz – pacjent.
Zdaniem 8 rozmówczyń i 7 rozmówców przedmiotowe traktowanie pacjentów w pewnym
stopniu jest stałym elementem relacji lekarz – pacjent:
Przedmiotowe traktowanie pacjentów, to było od zawsze, od zawsze. (K51_3)
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Tak samo pacjent jest o takiej jednostce chorobowej. To nie jest osoba, to jest jednostka
chorobowa. (…) Te suche fakty, ta sucha medycyna, suche cyferki, tak. Ja też nie jestem
lekarzem o takim imieniu i nazwisku, tylko jestem o numerze takim i takim. (K34_9)
Bo… pacjent to pacjent, prawda. I nie myślę takimi kategoriami: jak często, jacy
przychodzą do mnie, (…) się tak nie zastanawiam, ile, jacy pacjenci… (K54_20)
Ale chodzi mi o jedną rzecz, że nie ma takiego podmiotowego traktowania, (…) jest tak:
następny, następny, następny. (M56_19)

Wypowiedź jednej rozmówczyni pokazuje, że personelowi medycznemu proponuje się
różnorodne sposoby budowania dystansu wobec pacjentki, pacjenta. Metody te są poparte
wiedzą naukową bądź przesądami:
No, nie wiem, są tam popisane różne książki, tak jak się odcinać od różnych emocji.
Gdzieś tam wyczytałam, że trzeba sobie wyobrażać, że siedzę w szklanej kuli, za szklaną
szybą, i że ta szklana szyba mnie oddziela od pacjenta naprzeciwko. No, to trochę
absurdalne, no, jak ktoś ma problem z aktywnością, prawda, i tam wysysają z niego. To
też koleżanka z pracy powiedziała mi kiedyś tak: «Jak będziesz chodzić po oddziale, to te
stare baby będą cię łapać. Zabieraj te ręce, bo te stare baby to energię z ciebie chcą
wyssać» [śmiech]. (K42_18)

Według 3 rozmówczyń i 4 rozmówców konieczny jest dystans w relacji lekarz – pacjent:
Ja nie muszę być lubiany, doktor to nie cukierek. Mnie to nie interesuje zupełnie. (…)
Między lekarzem a pacjentem jest pewna bariera. Musi być dystans zachowany, prawda,
bo czasami pacjenci usiłują ten dystans skrócić, żeby sobie wydeptać boczną ścieżkę.
(M62_4)
Jeżeli chory za bardzo się zakoleguje z doktorem, mówi do niego na «ty» i poklepuje go
po ramieniu, no, to nie wiem, (…) są to jakieś takie emocje, które nie powinny być.
(M42_14)

Osoby badane zaznaczają, że pewna rezerwa między stronami relacji lekarz – pacjent ułatwia
współpracę i wynika z kierowania się przede wszystkim dobrem pacjenta:
Znaczy na pewno stara się człowiek też jakiś dystans zachować i jakoś tak poczucie,
znaczy nie wyższości, że czuje się lepszy, tylko po prostu łatwiej wtedy z tym pacjentem
rozmawiać, że on wie, że ma kogoś nad sobą. (K47_10)
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Są koleżanki, do których «bez kija nie podchodź», to są tzw. koleżanki, które nigdy się
nie uśmiechają, są bardzo dobrymi profesjonalistkami, bardzo dobrze przygotowane do
zawodu i są za to bardzo cenione przez pacjentów, że są bardzo profesjonalne, ale nie
nawiązują kontaktu, starają się na dystans, tworzyć dystans duży, żeby ta wizyta była
krótka, na temat, rzeczowa. (K56_25)

Badani podkreślają, że anonimowość i dystans lekarza wobec pacjenta wynika przede
wszystkim z tego, że istotą relacji lekarza z pacjentem jest niesienie pomocy, co trafnie
obrazuje odpowiedź jednej z lekarek:
Z punktu widzenia mojego najpierw choroba, później pacjent. Bo ja mam (…) cel, to ktoś
przychodzi do mnie z problemem, (…) ja się nie staram nazwisk zapamiętać, (…) to nie
jest dla mnie żadna wiedza. Tak, jak nieraz ktoś mnie się pyta, (…) ktoś mi tak tłumaczy
(…) «przecież był u ciebie tam tydzień temu», dalej nie wiem, o co chodzi. Prawda, bo ja
mówię «powiedz mi, z jakim problemem był, to będę wiedziała, który to człowiek».
(K54_20)

Spostrzeżenia 11 rozmówczyń i 9 rozmówców wskazują na to, że dla pacjenta kontakt
z lekarzem może być doświadczeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym w jego jednostkowej
biografii. Jest to sytuacja, w której jest on w centrum, opowiada przede wszystkim o sobie,
zaś lekarz:
(…) nie rozważa z pacjentem swoich problemów. (K52_30)

Co więcej, obie strony relacji przykładają inną wagę do kwestii, z którą przyszedł pacjent, na
co wskazuje wypowiedź jednego z badanych lekarzy:
(…) a nasz problem jest najważniejszy, wynieśliśmy go z domu i go niesiemy na tacy do
szpitala, doceńcie. (M62_4)

Natomiast dla lekarza spotkanie z pacjentem oraz zajmowanie się problemem, z którym się do
niego przychodzi, jest doświadczeniem powszednim i dotyczącym kontaktu z bardzo wieloma
osobami. Badani mówią o niewspółmiernej liczbie pacjentów przypadającej na jednego
lekarza:
(…) mam taśmę. (K32_15)
(…) ten kontakt z pacjentem, człowiekiem, natłokiem ludzi, że ich jest tutaj pięćdziesiąt
dziennie. (K47_19)
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(…) tego dwudziestego piątego pytającego: «Czy jeszcze może tego?» (M62_4)
Ja mam swój schemat, no, muszę zbadać miesięcznie 750 osób. Taka jest moja norma,
nie jest to mało. (M56_19)

Osoby badane zaznaczają, że rozmowy i czynności, jakie mają miejsce w relacji lekarz –
pacjent, w ich doświadczeniu są powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia. Natomiast pacjent
często doświadcza ich po raz pierwszy:
To też taka jest sytuacja, myślę, że, no, czasami niezręczna głównie dla pacjenta, dlatego
że my to robimy dwieście razy dziennie i na nas to już żadnego wrażenia jakby nie robi,
a myślę, że dla pacjenta to jest sytuacja taka… no, która powoduje jakieś tam
skrępowanie. (K30_29)

Zdaniem 11 lekarek i 9 lekarzy na poczucie obcości w relacji lekarz – pacjent, poza dużą
liczbą pacjentów, ma wpływ także bardzo mała, odgórnie wyznaczona ilość czasu
przypadająca na kontakt z danym pacjentem. Jak zauważają badani, aby pojawiła się bliskość
w interakcji, przede wszystkim:
(…) musi być czas, a tego czasu teraz nie ma. (M63_15)
To jest trudne, trudne, to jest bardzo trudne, bo często nie mamy czasu na tą rozmowę,
najczęściej nie mamy czasu. (K32_15)
Znaczy powiem pani tak, wielokrotnie tak, tego czasu mamy mało, tak. Szybko, zwięźle
i według punktów. (K52_30)
(…) mając trzy, pięć minut, ja mam tyle dla pacjenta. (M69_17)
(…) brak czasu dla pacjenta. Nie mamy czasu wnikać w sprawy, bo w przychodni jest na
pacjenta dziesięć minut. (M62_4)
Mamy czas na pacjenta dziesięć minut. Wychodzi sześć minut, może siedem, i co ja
mogę zrobić, niedużo. (…) Nieraz siedzi się z pacjentem pół godziny, inni pacjenci mnie
wieszają. (M81_18)

Innym powodem obcości w relacji lekarz – pacjent, który opisują w swoich odpowiedziach
badani, jest stosunek i zachowanie pacjenta wobec lekarza. 14 rozmówczyń i 12 rozmówców
wyraża opinię oraz przytacza sytuacje, które ukazują pacjenta jako przeciwnika w walce
z przedstawicielami służby zdrowia, co jedynie pogłębia wzajemny dystans. Obrazuje to
wypowiedź jednego z lekarzy:
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Pacjent to twój wróg. (M31_7)

Badani mówią o tzw. „trudnym pacjencie”, gdy problemem w relacji nie jest stan zdrowia
pacjenta, ale jego postawa:
No, mam kilku takich pacjentów, czy częściej pacjentek, które po prostu człowieka by
rozjechały, zajechały, i ciągle jest im źle, ciągle jest nie tak, ciągle. (K51_3)
Są obiektywnie sytuacje trudne w pracy lekarza, w sensie takim, że pacjent jest trudny,
nie ze względu na chorobę, tylko na inne, uciążliwy pacjent, pacjent podstępny,
powiedziałbym tak, takie rzeczy bywają, wymuszający, sprytny pacjent. Akurat
przychodzi za dziesięć szósta, jak już jest zamknięta przychodnia, po to, żeby był
przyjęty bez kolejki, zawsze wyczatuje. (M54_3)

Osoby badane opisują roszczeniową i agresywną postawę pacjentów, która prowokuje dystans
w relacji lekarz – pacjent:
Jest więcej agresji, ale to (…) jest związane (…) z oczekiwaniami wzmożonymi, tak, czy
powiedzmy z jakimiś tutaj roszczeniami większymi w stosunku do naszej osoby.
(K43_13)
Polski pacjent, jak nie umie sobie radzić z czymś, to zaczyna się robić agresywny
zazwyczaj. (…) Myślę, że agresja, taka słowna, podniesiony głos. (…) No, że: «Płacę co
miesiąc ubezpieczenie, a to tak wygląda», tak, «Bo jak bym poszedł prywatnie, to by było
lepiej», «No tak, bo wy tu siedzicie i nic nie robicie». (K29_26)
Zmieniła się w ogóle sytuacja. Myśleliśmy, że kiedyś pacjent to znaczy człowiek
cierpliwy, prawda. A okazuje się, że pacjent to człowiek roszczeniowy. Pacjent ma,
większość pacjentów ma dwie myśli generalnie: «Myślałem, że mi przejdzie» i «Wiem,
że mi się należy» i to jest wszystko. (…) Jest coraz więcej żądań na polu do zdobycia
tych rzeczy, często zupełnie nie należących się na tym etapie realizacji, prawda, i coraz
większe przekonanie ludzi, że im się to tak należy «jak psu buda» i koniec, i nie ma
dyskusji, to ma być tu, zaraz. (M62_4)

Poczucie obcości związane z postawą roszczeniową pacjentów pogłębia błahość problemów
zdrowotnych, z którymi przychodzą do lekarza:
Człowiek, który się dobrze wyspał, wcześniej się napił, a później obudził lekarza
o trzeciej nad ranem, że go gardło boli, (…) po prostu należy mu się i koniec. (K49_2)
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To jest sytuacja taka, że pacjent potrafi wezwać lekarza do domu, żeby przepisał mu leki,
i to jeszcze leki okulistyczne, kropelki do oczu. (M51_1)

Przyczyną dystansu w relacji bywa nie tylko roszczeniowa, ale również degradująca lekarza
ocena jego zawodu wyrażana przez pacjenta:
Zdarzył nam się taki dziwny przypadek, ale on ilustruje stosunek do służby zdrowia. My
sobie siedzimy (…), «Łup, łup, łup», ktoś się dobija (…). Stoi zapity robociarz, ale
zapity, to zapity, zarzygany. «Pogotowie, proszę mnie umyć». Dosłownie z takim
żądaniem. Mówimy: «Tu jest pogotowie!» – «Pogotowie?! Umyć mnie trzeba, wy
jesteście do tego, jak dupa do srania!». Cytuję jego wypowiedź. (M78_9)
Kiedyś dyskutowałem z pacjentem na temat przyjazdu karetki do niego do domu. Pacjent
powiedział, że jestem od jeżdżenia, jak «dupa od srania», więc wyartykułował swoją
potrzebę, prawda, bardzo negatywnie. (M62_4)

Wypowiedzi 10 rozmówczyń i 9 rozmówców dotyczą kontaktu lekarza z pacjentem pod
wpływem alkoholu czy zachowującym się w sposób agresywny, gdy rezygnowanie
z zachowania dystansu staje się zagrażające:
(…) czy to jest właściwie bezpieczne, tak się z (…) pacjentem spoufalać (…). Chodzi o
zachowanie pacjenta, że oni bardzo często są agresywni, tak naprawdę, no, nigdy się nie
wie, czy gdzieś tam się nie oberwie po głowie, czy z kopniaka. (K30_29)
Staram się po prostu osób pod wpływem alkoholu nie przyjmować. (…) Tego dnia raczej
ta wizyta, staram się, żeby się nie odbyła, bo ja się po prostu boję. Boję się, ponieważ to
są zazwyczaj osoby agresywne, a ja jestem sama w gabinecie, sam na sam z pacjentem,
i no cóż, ja chcę jeszcze żyć. (K43_13)
(…) natomiast sytuacja, jak wzywa policja, to taki człowiek traktuje nas, lekarza
pogotowia, zespół pogotowia ratunkowego i policję, jako wrogów. Czasami dochodzi do
rękoczynów. (M44_2)

Inny rodzaj zachowania pacjenta wzbudzający poczucie zagrożenia u lekarza dotyczy prób
nagrywania i szantażu:
A przecież zdarza mi się bardzo często, że (…) w jakiejś torbie, neseserze jest włączony
jakiś dyktafon i nagrywają nasze rozmowy. (…) Tak że tego typu sytuacje są albo takie
otwarte, ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, ale wchodzą na «dzień dobry», wchodzi
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matka z córką i mówi: «Niech pan pomoże mojej córce! Jak nie, to prokurator!».
(M31_7)

Zdaniem 2 rozmówczyń i 2 rozmówców stopień oddalenia w relacji lekarz – pacjent jest także
wzmacniany przez pojawiającą się u lekarza niechęć wobec pacjenta. Jeden z lekarzy
stwierdza, że każda osoba wykonująca ten zawód doświadcza stanu gdy:
ma już tych pacjentów po dziurki w nosie. (M56_19)

W deklaracjach badanych pojawiają się negatywne emocje:
(…) jeszcze ich nie pozabijałam [śmiech]. (K49_2)
Problemem jest (…) nienawiść do pacjenta jako do osoby. (…) No, znam kupę lekarzy,
którzy nienawidzą ludzi. (…) Mają ich dosyć, no. (K42_18)

Powodem tego stanu jest zmęczenie, nadmiar pacjentów oraz ich zachowanie:
To chyba wszystko zależy od ilości przepracowanych godzin i lat. To znaczy, im lekarz
jest bardziej zmęczony, tym bardziej odczuwa wstręt nawet na widok człowieka. (…) No,
niestety tak jest. (M56_19)
Przykro mi, ale to tak jest i ja też mam takie momenty, że mam, mimo że to jest treścią
mojego życia, to czasami ja mam dość pacjentów ze względu na ich chamstwo, ze
względu na ich nielojalność, ze względu na grubiaństwo, niedonoszenie dokumentów,
czyli zerowa współpraca wzajemna. (M78_9)

Przyczyn poczucia obcości można upatrywać także w tym, że lekarze nie znajdują się w roli
pacjenta, o czym wspominają 2 rozmówczynie i 4 rozmówców:
W roli pacjentki to ja byłam tylko przy porodzie, dwukrotnie [śmiech]. Nie, nigdy nie
byłam w takiej sytuacji. (K30_29)
Ja w ogóle nie jestem pacjentką. Nie no, musiałam troje dzieci urodzić. Tak to nie byłam
pacjentką. (K42_18)
Ja sam nie pamiętam, kiedy byłem u lekarza, bo pod latarnią najciemniej i, sama pani
wie, jak lekarze w Polsce się leczą i jaka to jest zagrożona grupa zgonami…. (M50_5)
Ja nigdy nie byłem pacjentem. (M35_10)
Natomiast, no, nie wiem, jak to jest u internistów, ale chirurg się zwykle nie bada
i uważa, że jest zdrowy. (M42_14)
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Spostrzeżenia 7 rozmówczyń i 6 rozmówców wskazują na negatywną ocenę pacjentów
w sytuacji nadmiernego zdystansowania ze strony lekarza. Zdaniem jednego z badanych
częstą obawą pacjentów jest to, że:
(…) lekarz ich po prostu potraktuje jak przedmiot, nie będzie zainteresowany. (M54_3)
Przede wszystkim pacjenci bardzo nie lubią tego, (…) jak lekarz nie utrzymuje z nimi
kontaktu. Jeśli lekarz nie rozmawia z pacjentem, nie patrzy się na niego, ignoruje go, robi
jakieś inne czynności w trakcie wizyty, to na pewno jest to punkt wyjścia do tego, żeby
pacjent już źle oceniał lekarza, że tak powiem, i staram się unikać następnym razem
wizyty u niego. (M35_10)

Według badanych prezentowanie nadmiernego stopnia oddalenia ze strony lekarza w relacji
z pacjentem jest błędną praktyką:
Zdarza się niestety z relacji pacjentów, że lekarze też się nie tak zachowują jak trzeba, to
jest oczywiste. Jeśli chodzi w pacjentach, na pewno wywołuje w wielu pacjentach,
słusznie wywołują gniew takie reakcje dużego zobojętnienia, prawda. Gdzie lekarz do
nich: «Nie ma tak, niech sobie…». (M62_4)

Analiza relacji lekarz – pacjent w obliczu fenomenów cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu, uwzględniająca myśl Schütza, ukazuje ciągłe oscylowanie między skrajnościami
kontinuum intymność – zaznajomienie – obcość. Stopień oddalenia w relacji zależy od bardzo
wielu czynników. Jak podkreślają osoby badane, część z nich woli, wybiera,
a w konsekwencji buduje bliskie stosunki z pacjentkami i pacjentami:
Nie jest paternalistyczny, ale jest taki bardzo ciepły, przyjacielski. To jest mój kontakt.
Inaczej – ja się nie boję. Nie boję się przyjacielskich kontaktów. Wiadomo, że też nie
powinienem sobie do każdego wyciągać ręki i mówić: «Cześć!», ale raczej ja się tego nie
boję, bo próbuję sobie z tym radzić też. (M35_10)

Inne osoby badane preferują zachowanie dystansu i unikają bliskości:
Fakt, że ja mam jeszcze takie podejście, że za bardzo staram się, nawet tutaj, może tutaj
są ci pacjenci trzy razy w tygodniu, ci sami. Oni nas znają, my ich, tak. Nie lubię takiego
bliskiego kontaktu emocjonalnego z pacjentami. Nie lubię tego. Ale to wynika właśnie
z takiej mojej psychicznej obrony, żebym potem nie miała ze sobą problemów
psychicznych. (K45_11)
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Badane osoby różnie sobie radzą z balansowaniem między intymnym a zdystansowanym
kontaktem z pacjentem, co obrazuje wypowiedź jednej rozmówczyni:
Jedni się muszą uczyć tej wrażliwości, a inni się muszą uczyć tej stanowczości. (K34_9)

W oparciu o wypowiedzi badanych można stwierdzić, że stopień oddalenia w relacji lekarz –
pacjent jest kwestią zależną od sytuacji oraz indywidualnego stylu pracy lekarki, lekarza.

4.3.3. Rodzaj stosunków my – wy – oni w relacji lekarz – pacjent
Relacja lekarz – pacjent w obliczu fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
przybiera postać, którą Schütz określa jako my – oni. Odpowiedzi osób badanych ukazują
silny podział omawianej relacji na strony my – lekarze versus oni – pacjenci. Ten sposób
wypowiadania się jest charakterystyczny dla każdego analizowanego wywiadu. Wszyscy
badani używają specyficznych sformułowań językowych, które odzwierciedlają poczucie
identyfikacji z własną grupą zawodową w postaci zwrotów:
koledzy po fachu (M50_6)
koledzy z pracy (K32_15)
koledzy lekarze (K51_3)
moi koledzy (M44_16)
młodsi koledzy (M50_1)
starsi koledzy (K28_16)
koleżanka z pracy (K42_18)
koleżanki (K30_29)

Badane osoby używając słowa my, odwołują się do wspólnych doświadczeń całego
środowiska lekarskiego:
Na błędach chyba się bardziej uczymy. (K32_15)
My myślimy o tym, że musimy zbadać coś i jak coś zrobić, wykonać. (K39_1)
To, my tu na prowincji, to jeszcze w miarę grzecznie nas traktują. (K52_21)
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My nie możemy dać znać po sobie, że to nas albo, albo brzydzi, albo nudzi albo
nieciekawi, choć nieraz nieciekawi, no, bo pacjenci bywają, no, męczący, upierdliwi,
prawa? (K54_23)

Różnorodne

przejawy

zawodowej

solidarności

w

środowisku

lekarskim

opisane

w wypowiedziach 10 rozmówczyń i 17 rozmówców są także przejawem identyfikacji
badanych w relacji lekarz – pacjent z grupą my – lekarze. W tym kontekście 4 rozmówców
podkreśla normę niepodważania autorytetu innych lekarzy w rozmowach z pacjentami:
Kiedyś tutaj się spotkałam z taką sytuacją, że przyszedł do mnie na dyżur pacjent i mówi,
że właśnie był tam jakiś czas temu, gdzieś u lekarza (…) i mówi, że: «Tak go lekarz
potraktował, że powiedział, że on śmierdzi» – «A czym, powiedział, że pan śmierdzi?» –
«No, że pan śmierdzi jakimś tam brudem, potem i papierosami» – «No, to pewnie jest
wszystko prawda. Nie może pan tej sytuacji zmienić?». (K63_12)
Słucham skarg, (…) tych skarg jest strasznie dużo. Ja tego nie komentuję nigdy, po prostu
jak pani ma coś powiedzieć, to ja wysłucham, ale ani razu nie skomentuję, jak ona mogła
się tak zachować. Nigdy to nie pada z moich ust. No, bo wiadomo, że jesteśmy jedną
stałą, jesteśmy jednym klanem zawodowym i nie możemy sobie, bo o mnie przecież też
ktoś tak kiedyś powie. Że się zachowałem źle i potraktowałem kogoś. Na pewno mi się
też zdarza. Na pewno, na sto procent. (M56_19)
(…) No, oskarżenia moich kolegów o różne rzeczy, które nie były jednoznaczne lub
w ogóle nie zaistniały [długa cisza]. No, odbierałem to jako niepozytywne działanie
pacjentów. (M51_1)

2 lekarzy wskazuje na wzajemne wspieranie się w sytuacji wątpliwości, trudności
z postawieniem konkretnej diagnozy, orzeczenia lekarskiego:
Biorę komórkę, dzwonię do mądrzejszego kolegi i pytam, prawda. Albo robię inny
numer, na przykład ze względu na to, że telefony są coraz lepsze, prawda, to biorę
telefon, na przykład, i robię coś takiego, na przykład, idę do rentgena, robię zdjęcie
i dzwonię do Pawła. Mówię: «Paweł, jesteś gdzieś pod telefonem, weź mi skocz tu»
i wysyłam mu MMS-em zdjęcie. (M62_4)

O możliwości przekazania pacjenta, któremu nie jest się w stanie udzielić pomocy, innemu
lekarzowi, wspomina 3 rozmówców:
Proszę kolegę, odsyłam gdzieś, nie poradzę sobie z tym, nie podejmę wyzwania. To tyle.
(M32_13)
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«Sorry, nie mogę na to patrzeć, pomóż mi», tak? No i… tyle, no, jesteśmy tylko ludźmi,
więc, tak, że czasami nie jesteśmy się w stanie dogadać z jakimś pacjentem, bo po prostu
no, [śmiech] nie da się, tak? No więc… proszenie o pomoc nie jest moim zdaniem
objawem słabości. (K30_29)

Negatywne przejawy zawodowej solidarności przedstawia w swojej wypowiedzi jedna
lekarka:
W Anglii (…) oni mają w ogóle na swojej stronie takie scenki przykładowe, można sobie
to obejrzeć, na przykład, jeżeli podejrzewasz, albo widzisz, że twój kolega w pracy pije,
no i co. U nas? Nikt by nic nie powiedział, chyba żeby szef się dowiedział, ten człowiek
by został zwolniony, tak? (K30_29)

2 lekarki i 7 lekarzy zwraca uwagę na to, że lekarz, który jest chory, spotyka się ze
szczególnym traktowaniem przez leczących go lekarzy. W 3 przypadkach jest to oceniane
pozytywnie:
No, ja, będąc lekarzem, byłam przyjęta na izbę przyjęć, no i ponieważ powiedziałam, że
jestem lekarzem i gdzie pracuję, to na mnie powiedzmy starali się chuchać i dmuchać.
I żeby to jakoś sprawnie wszystko przebiegło. (K29_26)
Później musiałem pewne schorzenia przewlekłe i leżałem w klinice na Szaserów, to
byłem traktowany jak młodszy kolega. Miałem izolatkę, jedynkę. Profesor przychodził na
obchód, mówił: «Dzień dobry, kolego». (M62_4)

W jednym przypadku badana opisuje zawodową solidarność w sytuacji doświadczenia na
sobie konsekwencji błędu lekarskiego:
A jak miałam operację, miałam problemy, bo mnie nie mogli uśpić do operacji. (…) To
znaczy, później nawet anestezjolog się ukoiła, bo i zęby mi wtedy ułamali i także było
takie bardzo poważne, no, ale wszystko im przebaczyłam. Przyszła do mnie i kazała mi,
pani doktor, żebym składała do szpitala o odszkodowanie. No, i ja powiedziałam «pani
doktor, razem kiedyś pracowałyśmy, znamy się, no, to trudno, tak się stało i nigdzie nie
będę chodziła z tym do sądu». (K74_4)

1 lekarka i 4 lekarzy w sytuacji bycia pacjentami wspominają z kolei sytuacje rozczarowania
brakiem profesjonalizmu przedstawicieli swojej grupy zawodowej:
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Natomiast takie, kilka razy zawiodłem się na lekarzach. Ale, tylko tyle, że nie, nie
oczekiwałem czegoś więcej, a jednak to było tylko tak powierzchowna bardzo relacja,
nikt się nie zagłębił w moje problemy. (M34_16)
To był żal. Chodziło o duże zaufanie pokładane w kolegach po fachu, a zostałem
potraktowany, no, wydaje mi się, w moim odczuciu, nieprofesjonalnie, lekceważąco. (…)
Ale to był żal po prostu i takie zdziwienie, że ludzie, których długo znam, kiedyś razem
pracowaliśmy, że tak się mogli zachować. (M50_6)
Wstydziłem się za urologów, którzy za pierwszą wizytę kazali mi zapłacić siedemdziesiąt
złotych. Mam te pieniądze. (…) Ale wstydziłem się, że muszę jako lekarz płacić innym
lekarzom za… To był jeden moment. (M78_9)
Kiedyś, pamiętam, rozmawiam z pacjentami ze służby zdrowia i mówią: «A kiedyś ta
służba zdrowia, to przynajmniej było, jak człowiek powiedział, że ze służby zdrowia, to
bez kolejki». Teraz to mówią: «Bez żadnego znaczenia, nic się nie liczy». (M50_5)

Przemiany w obszarze solidarności związane z pogorszeniem się relacji w środowisku
lekarskim wspomniane są w wypowiedziach 2 rozmówczyń i 7 rozmówców. Tego rodzaju
zmiany sygnalizują osoby badane będące po 50. roku życia:
Relacja lekarz – lekarz też się zmienia. Kiedyś, wydaje mi się, była większa solidarność
zawodowa, a teraz taka konkurencja wręcz, myślę, że jest większa, niż kwestia
solidarności. (M50_5)
Przychodzi pacjent i mówi: «Wie pan, ja jestem zdrów, ale ja potrzebuję siedem dni
zwolnienia». Jeżeli pani nie zważy głęboko w swoim sumieniu, jak postąpić, bo tu nie ma
jednoznacznej postawy. Powie pani: «Nie, no proszę pana, nie widzę choroby» –
«Dziękuję, ja się przenoszę do poradni numer dwa». Popsuły się stosunki między
lekarzami, bo ta poradnia numer dwa nie chce mieć straty, więc powinna mniej wydać,
a jak ona nie chce być etyczna. Trudno, żeby za takim nieetycznym postępowaniem pisać
donosy. Czy dawniej się mówiło: «Szanowny panie kolego». «Ej, co on tam umie?!»
teraz się mówi. A powinno się mówić nie: «Co on tam umie?!», tylko: «Co on tam
może?!». (M78_9)

Badani zwracają uwagę na brak komunikacji z innymi przedstawicielami wykonywanego
zawodu:

178

Proszę pamiętać o tym, lekarze nie rozmawiają ze sobą, coraz mniej. Teraz to już się nie
zdarza. (…) Natomiast, w tej chwili my ze sobą generalnie nie rozmawiamy, nie ma
kiedy i generalnie nie ma o czym. (M62_4)
Znaczy, ja jestem lekarzem, który z innymi lekarzami mało rozmawia. (…) No, tak jak
mówię, mało się kontaktujemy, bo jak się kontaktujemy, to na jakichś imprezach
farmaceutycznych na ogół. (M63_15)

Podział my – oni w relacji lekarz – pacjent potwierdzają używane w wywiadach przez badane
osoby sformułowania językowe, które ukazują pacjentów jako byt zbiorowy:
(…) próbuję wszystkich tych swoich pacjentów przeanalizować tak szybko, (…) stają się
problematyczni, no, bo mają coś, co ich tam przerasta, z czym nie potrafią sobie poradzić,
i dlatego, no, stają się ciężsi w obsłudze. (K49_2)
Pacjenci się w pewnym momencie dekompensują i jest szaleństwo. (K32_15)
Pacjenci źle reagują na patologiczne sytuacje. (M44_2)
A jednocześnie ma to dla nich no tragiczne konsekwencje, bo wielokrotnie jest już za
późno na cokolwiek. (M35_10)

Podział my – oni jest wzmacniany przez akcentowanie hierarchii i wyższej pozycji lekarza
w stosunku do pacjenta, o której przekonanych jest 12 rozmówczyń i 12 rozmówców:
Dużo tu zależy od roli lekarza, bo, co tu dużo mówić, nie są to relacje równorzędne,
równe. Lekarz ma coś w rodzaju władzy, tak? (K54_23)
Dzisiaj, na przykład pacjentka powiedziała, że: «Ale mi wstyd, że pani doktor mi kawę
zalała». (…) Więc to też jest takie poczucie, że ktoś jest lepszy, że ktoś jest gorszy. Jedni
są, że tak powiem brzydko, od mycia tyłków, a inni są od wyższych celów, tak. (…)
Takie poczucie, że «ach, pani doktor łaskawa podała kawę». (K34_9)
(…) czasami (…) pacjent (…) boi się zapytać, jako takiego «jaśnie pana». (K47_10)

Para osób badanych opisuje syndrom „białego fartucha”, który stanowi potwierdzenie
asymetrii relacji lekarz – pacjent:
Przychodzą na przykład ludzie, tak jak na ten syndrom «białego fartucha», i przychodzą
ludzie, uważam, że tutaj nikt «fartucha białego» nie nosi, ja mam wrażenie, że jakiegoś
strasznie stresującego sposobu bycia nie mam, ani nie jest to jakieś takie autorytatywne,
a ludzie mają w domu sto dwadzieścia, a tutaj się po prostu boją, się trzęsą, podczas
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pomiaru ciśnienia. Tak jest, więc nie jest dla nich to komfortowa sytuacja. Może jakiś
stereotyp, że idą do lekarza, mają coś tam w tej głowie, tak, że to się podświadomie
włącza. (K42_18)
Żeby uniknąć syndromu «białego fartucha» my, jako lekarze, przyjmujemy w cywilnych
ubraniach, żeby to było tak jakoś domowo. (M78_9)

3 rozmówczynie i 2 rozmówców podają przykłady działań, które ukazują dominującą pozycję
personelu medycznego przejawiającą się w postaci wręcz przemocowego stosunku do
pacjentów:
(…) można czasami być złośliwym wobec tego pacjenta (…). Podawanie jakichś leków,
które mogą być podane żylnie – domięśniowo (…), na przykład generowanie jakichś
procedur medycznych, że wkłuwanie niepotrzebne, czy w ogóle można różnie sprawić,
odczuwanie bólu. Czasami można tutaj nacisnąć, czasami można wbić igłę pod paznokieć
(…) czy jakoś tam go rozebrać, jakoś w piżamach go trzymać. (…) No, poniżanie tego
pacjenta, to jest takie, bardzo łatwo można go poniżyć. (K47_10)
Są tak zwani trudni pacjenci, tak zwani staruszkowie, którzy nie dają żyć. To są bardzo
denerwujące osoby (…), oni śmierdzą, bo trzeba przy nich nachodzić się. (…) Co robią
pielęgniarki? Kładą im obok na łóżku, na wózku, tak zwanego śmierdziela, czyli takiego
zasranego, zaszczanego nura, tak to się nazywa, czyli nura, menela, o. No, i wtedy jest to
forma obrzydliwego zastraszania, jest to podłość, straszna podłość, no nie. (…) Byłem
świadkiem też, że podobnie pacyfikowano bardzo agresywnych jakichś pijaków na izbie
wytrzeźwień. Wrzucając ich do tak zwanej gorszej sali, gdzie są, tak zwani zawszeni,
brudni. (M44_2)

Jedynie 2 rozmówczynie spośród 50 osób badanych wypowiada się na temat nadrzędnej roli
pacjenta w relacji lekarz – pacjent:
Ja byłam wychowana w takim duchu, że pacjent ma zawsze rację, pacjent może mi wejść
na głowę, tam straszne rzeczy na tej głowie zrobić, a ja w zasadzie nie mogę tego
pacjenta z tej głowy zrzucić, prawda, tylko muszę mu pomagać. (K49_2)
No, generalnie, no, to ja jestem wychowana w takim poczuciu, że jak pacjent przychodzi,
to po to, żeby został obsłużony, że tak powiem. On przychodzi w jakimś celu, który ma
być «zrobione» to, co on potrzebuje. (K53_28)

Potrzeba zmian w hierarchicznej relacji lekarz – pacjent jest sygnalizowana przez 3 lekarki
i 1 lekarza, którzy należą do grupy wiekowej 30- i 40-latków:
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(…) dużo mamy jeszcze do zmienienia, niestety. (K30_29)
Część nas idzie ku temu, żeby to, te relacje były bardziej takie partnerskie, a część
właśnie lubi, żeby było to, te takie rozgraniczenie czyste i takie poczucie, że właśnie jedni
są do lepszych rzeczy, drudzy są do gorszych. (K34_9)

W opinii jednej z rozmówczyń zmiana ta jest już widoczna:
Lekarz nie stoi już na piedestale (…), praca nad relacją lekarza i pacjenta (…) to takie
rzeczywiście zmniejszenie tej hierarchizacji, jak to było w takim układzie bardzo
paternalistycznym, tylko to jest taka tendencja też, żeby ten układ był bardziej
równoległy i też takie urealnienie pozycji i możliwości lekarza. (K43_17)

Relacja my – oni jest także widoczna w trzech sytuacjach opisywanych przez osoby badane.
Pierwszą z nich jest używanie języka medycznego przez lekarza w kontakcie z pacjentem, na
co wskazują wypowiedzi 3 rozmówczyń i 1 rozmówcy:
No, staram się jakoś do tego pacjenta zagadać po ludzku, już nie po doktorsku, tylko
nawiązać jakiś taki kontakt, żeby pacjent nie siedział z jednej strony, a ja z drugiej,
żebyśmy nie siedzieli jak dwa snopki, tylko, no, żeby jakoś było tak sympatycznie, tak,
przez tą chwilę przynajmniej tak. Czyli próbuję nawiązać jakąś relację, tak, ludzką
[śmiech]. (K49_2)
Nie wymądrzam się medycznie, bo oni i tak tego nie zrozumieją, a jak coś rozumieją, to
są spokojniejsi. (…) Uczono nas takich rzeczy kiedyś na wykładach różnych, że pacjent
musi zrozumieć pewne działania, nie. No i jeżeli będzie mu się opowiadać mądrym
językiem medycznym, to niczego nie zrozumie. (M62_4)

Druga deklarowana przez badanych sytuacja dotyczy rozmów o osobie pacjentki, pacjenta
poza jej/ jego wiedzą w gronie lekarskim. Tematem tych konwersacji są kwestie niezwiązane
z medycyną, o czym wspominają 2 lekarki i 1 lekarz:
Bo, nie oszukujmy się, jak pacjent wyjdzie, to pewne rzeczy tam się omawia, prawda.
No, bo takie jest życie, rozmawiamy o swojej pracy, prawda. (…) To też jest taka
kwestia, no, jakiegoś takiego, jakiejś higieny pracy, żeby czasami tak pożartować, no.
Skoro mamy takie przypadki, no, to wiadomo, że żartujemy, nie. (K47_10)
(…) obmawianie pacjenta między nami lekarzami. (…) To dotyczy obmawiania,
żartowania sobie, złośliwości na temat pacjenta pomiędzy nami. (M35_10)
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Żarty na temat pacjentów opowiadane przez personel medyczny są trzecim wskazywanym
przez badanych lekarzy przejawem stosunku my – oni, charakteryzującego relację lekarz –
pacjent. Zdaniem 4 lekarek i 1 lekarza istnieje znacząca różnica w poczuciu humoru między
stronami tej relacji:
Chirurdzy pewnie też sobie czasem żartują, żartują pewnie jak pacjent jest uśpiony, to
pewnie tam tego nie słyszy, tak. Żartują sobie, nabijają się. Nie, pewnie dla jakiegoś
śmiechu, dla żartów, no, ale czasami są. (K39_1)
(…) jest takie opowiadanie, że Pan Jezus postanowił sprawdzić, co to się dzieje w naszej
służbie zdrowia, i przyszedł do gabinetu, żeby udawać lekarza. No i wprowadzili pacjenta
na wózku tam, przysunęli, Pan Jezus go pobadał, porozmawiał, i potem powiedział:
«Wstań i idź!», a ten wstał i poszedł. Tamci pytali: «I jak? I jak ten nowy?» – «No,
w porządku, właściwie to mi pomógł, ale ciśnienia nie zmierzył» [śmiech]. Także
wymagania pacjentów są właśnie takie, że… Są dosyć drobiazgowe. (K78_24)

Analiza odpowiedzi osób badanych ukazuje różnorodne przejawy stosunku my – oni
w ramach relacji lekarz – pacjent. Jest on obecny między stronami interakcji w obliczu
wszystkich omawianych fenomenów – cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.

4.4. Fenomenologia Alfreda Schütza a intersubiektywne rozumienie
fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu przez strony relacji
lekarz – pacjent
Schütz, podejmując problematykę zjawisk intrapsychicznych jednostki, ukuł pojęcie wiedzy
podręcznej. Oznacza ono zbiór informacji na temat otaczającej rzeczywistości, jakie posiada
każdy człowiek. Zbiór ten umożliwia mu funkcjonowanie w świecie. Wiedza podręczna
każdej jednostki ma charakter zindywidualizowany i niepowtarzalny, ponieważ wynika
z osobistych doświadczeń danego człowieka (Schütz, 1984, 2008).

4.4.1. Wiedza podręczna pacjentek i pacjentów dotycząca cielesności, seksualności,
wstydu i wstrętu w opiniach osób badanych
Wypowiedzi badanych lekarek i lekarzy zawierają obraz wiedzy podręcznej pacjentek
i pacjentów na temat cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Badani opisują
w wywiadach obserwowane przez nich charakterystyki sposobu rozumienia fenomenów, jak
również wskazują czynniki, które, ich zdaniem, je kształtują.
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4.4.1.1. Charakterystyka wiedzy podręcznej pacjentek i pacjentów
Rozmówczynie i rozmówcy podkreślają w swoich wypowiedziach, że wiedza podręczna
pacjentek, pacjentów jest przede wszystkim bardzo zindywidualizowana i różnorodna.
Stanowisko to jest obecne wśród wszystkich osób badanych:
No, są różne typy ludzi, są ludzie, którzy nie zaakceptują pryszcza, prawda, a są ludzie,
którzy akceptują praktycznie wszystko. Więc to jest kwestia charakteru. Także to zależy
od podejścia. (K42_18)
To naprawdę zależy od pacjenta. (…) To też jest pojmowanie, (…) co dla kogo jest
problemem. (…) No, to też jest taka właściwie różna mentalność tych pacjentów.
(K52_21)

W udzielonych wywiadach widoczne są dwie główne tendencje w postrzeganiu wiedzy
podręcznej pacjentek i pacjentów dotyczącej fenomenów cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu. Zdaniem 6 lekarek i 4 lekarzy cechuje ją coraz większa świadomość zdrowotna:
Chyba jest troszkę lepiej, bo ludzie zdają sobie sprawę z tego, że do lekarza trzeba
chodzić i pod tym względem jest łatwiej. (K28_16)
Wzrasta świadomość. (…) Kiedyś, jak się mówiło starszej pani: «Proszę pójść do
ginekologa», to pani: «A po co?!» – «A chociaż mammografię?» – «Nie no, tam cyce tak
ściskają, po co mi to w ogóle…». To już idzie w dobrym kierunku. (K42_18)
Pacjenci są coraz bardziej świadomi, jednak. (…) Są coraz bardziej wyedukowani
i zaczynają zwracać uwagę. Bardziej dbają o swoje zdrowie i zwracają też uwagę na
zdrowie osób w swoim otoczeniu. (M35_10)
Ludzie zaczęli więcej o siebie dbać. (M31_11)

Z drugiej strony 7 rozmówczyń i 7 rozmówców podkreśla, że rozumienie omawianych
fenomenów przez pacjentki i pacjentów charakteryzuje się pewną dozą irracjonalności:
Jak zacząłem pracować, była bardzo modna choroba osteoporozy, tam różnie można
o niej rozmawiać. Swego czasu były dokonywane wszędzie pomiary cholesterolu,
różnymi dziwnymi urządzeniami i w różnych okolicznościach, zupełnie niemiarodajne;
pacjenci leczyli cholesterol, cukry też falami są leczone. (…) No, i są takie fale tych
zachorowań. (…) Obecnie są bardzo rozdrobnione, bardzo egzotyczne, rzadkie choroby.
Hermediozy różnego rodzaju, no, są takie choroby, rzeczywiście, i występują. Niedobory
witaminy D3, bardzo modna choroba ostatnio. No, oczywiście choroby tarczycy,
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niedawno był Czarnobyl, no dwadzieścia lat temu, więc taka choroba przyszła do nas.
(M51_1)

Badani opisują zjawisko hipochondrii pacjentek i pacjentów, a z drugiej strony brak
kluczowych informacji na temat własnego zdrowia:
Różnie. «Boże, Boże, to mi się tamto, to tamto», chodzą na skierowanie do specjalistów
pięćdziesięciu, chodzą na wszystkie Białe Soboty, Białe Niedziele. No, nie wiem, czego
się boją, boją się pewnie starości, śmierci. No, boją się czegoś. Histeryzują i tyle. Jakoś
najdłużej żyją. (K42_18)
Wystarczy uspokajające moje pomacanie i stwierdzenie, że tu nie ma nowotworu, nie ma
guza, i pacjent się uspakaja. Wszędzie, wszędzie lubią być dotykani. I lubią wykonywać
bardzo dużo badań. (…) Często, często badania dodatkowe mogą uleczyć człowieka.
Uspokaja się, tak, tak. Jest ta hipochondria, są lęki, także to… (K78_24)
Nie potrafią pacjenci po prostu zdawać relacji z tego, co ich boli, bo, tak, miał zapalenie
oskrzeli, które się wyleczyło po lekach, a dzisiaj miał bóle brzucha w nocy. No, i było
dlatego gorzej [śmiech]. (K74_4)
Jak pytasz przy przyjęciu do szpitala, czy chorują na coś, to dopiero musisz wymienić
nadciśnienie, żeby oni w ogóle sobie uświadomili, że to jest choroba, bardzo, bardzo
często. (M32_13)

Wiedza podręczna pacjentek i pacjentów w opinii badanych odznacza się niechęcią wobec
brania odpowiedzialności za własne zdrowie:
No, też pacjenci otyli, którzy palą papierosy i nie robią nic ze swoim życiem i domagają
się, żebym ja nagle zdziałała cuda. (…) Wykładam po prostu jak kawę na ławę, że trzeba
przestać palić, że trzeba zacząć jeść normalnie, zdrowo, umiarkowaną aktywność
fizyczną. (K29_26)
Tłumaczę, na czym polega, że każdy sobie tworzy własną chorobę, na przyszłość, i żeby
w jakiś sposób pomogli sobie, to mówią, że nic nie mogą zrobić. (…) Mówię pacjentowi:
«Proszę się odchudzić, proszę to, proszę to», to nie dociera. To w ogóle, to takie bez
sensu, bo to takie… Tak samo, jak się mówi pacjentowi: «Nie pal, nie pal, nie pal, nie
pal» i tam nie ma efektu. To «Nie pij»… (M81_18)
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4.4.1.2. Czynniki kształtujące wiedzę podręczną pacjentek i pacjentów
Lekarki i lekarze wypowiadający się na temat czynników kształtujących wiedzę podręczną
pacjenta odnoszą się zarówno do atrybutów na poziomie jednostki, jak i do przemian
społecznych, które zaszły w ostatnich dekadach. Według badanych interpretacja fenomenów
jest zależna od czynników socjodemograficznych pacjentów, kluczowe zaś są tutaj płeć
i wiek.
Spośród 50 osób badanych, 21 lekarek i 17 lekarzy w swoich rozważaniach zaznaczyło, że
płeć oddziałuje na stosunek wobec wstydu oraz aspektów cielesności i seksualności z nim
związanych. Natomiast w kontekście wstrętu i z nim powiązanych kwestii ciała i seksu,
13 rozmówczyń i 10 rozmówców wspomniało o wpływie płci:
Jednak na inne rzeczy zwracają kobiety uwagę, na inne mężczyźni. Do innych rzeczy się
przyznają kobiety, do innych mężczyźni. Myślę, że zdecydowanie ma [wpływ]. Inny
sposób chyba postrzegania po prostu otaczającego świata. Na innych rzeczach się
skupiają. Tak, że myślę, że tak, myślę, że tak. (K51_3)

Uzasadniając znaczenie płci dla kształtowania się wiedzy podręcznej, osoby badane
odwoływały się do problematyki stereotypów i ról płciowych. W odniesieniu do kobiet
dotyczą one znaczenia atrakcyjności fizycznej:
Kobiety chyba bardziej fizyczności się wstydzą. (…) No, wstydzą się, że są grube, że nie
mają takiego ciała, jakby chciały, że nie dbają o siebie tak, jakby chciały, że nie mają
czasu, że nie mają pieniędzy, że mają rodzinę, dom na głowie. I że ona też by chciała być
piękna, pachnąca, a tak nie jest. (K29_26)
Często kobiety mają taki odruch, że nie jesteśmy już takie piękne i już właśnie widać ten,
ten, ten, u nich, to skrępowanie. (K54_23)
Każda kobieta chce być, no, ładniejsza, prawda. (M62_4)

W przypadku mężczyzn stereotypy i role te obejmują przekonanie na temat związku męskości
z siłą, zaradnością i sprawnością:
Mężczyźni nie, bo to też tak trochę się utarło, że to tacy macho. Więc oni nie mają
problemu. (…) Faceci uważają, że oni powinni być tymi macho i nie powinni o tym
mówić. Że facet jesteś, powinieneś sobie dać sam radę, tak. (K52_21)
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[Obawiają się] innych rzeczy. (…) Mężczyźni słabości. Czyli tego, że czegoś nie mogą,
że nie jest tak jak dawniej, że oni by chcieli, a nie dają rady. (K29_26)

Wiek to, według 28 rozmówczyń, 18 rozmówców, znaczący czynnik kształtujący wiedzę
podręczną pacjentek i pacjentów na temat wstydu oraz z nim związanych przejawów
cielesności i seksualności. W odniesieniu do wstrętu to samo stanowisko przyjęło 19 lekarek
i 9 lekarzy:
No, myślę, że tak, że to może mieć, może mieć wpływ. (…) Po prostu na inne rzeczy
zwraca uwagę młoda osoba. (…) Z wiekiem pewnie niektóre rzeczy się wyostrzają,
niektóre przytępiają… (K51_3)

W kontekście znaczenia wieku osoby badane zwracały uwagę na wpływ doświadczeń
życiowych związanych z kolejnymi etapami życia, które kształtują wiedzę podręczną
pacjentek i pacjentów:
Osoby młodsze (…) mają mniej doświadczenia. Mało jeszcze widziały i to dla nich jest
drażniące. Natomiast starsze osoby, one już dużo więcej jakby przeżyły, dużo więcej
widziały i są bardziej tolerancyjne niż młode osoby. (K49_2)
Tak, że starsze osoby zdecydowanie rzadziej oceniają. Myślę, że tu doświadczenie
życiowe ma wpływ. (M32_13)

Doświadczeniem mającym szczególne znaczenie dla wiedzy podręcznej pacjentek, pacjentów,
wskazywanym przez badanych, jest inicjacja seksualna:
Jakby pytam o to, czy zaczęły życie seksualne, czy są kontakty seksualne, ale to też są
dwie jakby różne grupy. (K63_12)
Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, czy dana osoba już po współżyciu, czy jeszcze
przed. (…) Ja to widzę od razu w sposobie zachowania. (M56_19)

Jedna z badanych lekarek zwraca uwagę na to, że rozpoczynanie współżycia seksualnego
w późniejszym etapie życia wywołuje opory w poruszaniu tematu seksualności w relacji
lekarz – pacjent:
Jeżeli ktoś jest, wiesz, no, późną dziewicą, jak ja to mówię, bardzo duży opór. (…) To też
jeszcze zależy od tego, jak ta osoba wcześnie zaczyna współżyć, (…) wiesz, po
dwudziestym piątym roku życia, nie, że wszyscy już, a ona jeszcze nie. Też mi się
zdarzali pacjenci po trzydziestym roku życia, panowie, którzy byli prawiczkami, i też był
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problem z wyciągnięciem pewnych rzeczy, bo dla nich było to w ogóle ingerowanie
nawet bardziej niż bardzo, w jego, wiesz, sferę intymną, więc bywało trudno, no, ale…
jakoś, jakoś sobie dawałam radę. (K52_31)

Doświadczeniem pacjentek, które znacząco wpływa na ich podejście do omawianych
fenomenów, jest poród. Zdaniem badanych pacjentki, które urodziły dziecko, cechuje większa
tolerancja dla własnej nagości w obecności lekarza, rozmów na tematy intymne, mniejsze
poczucie wstydu czy wstrętu w relacji lekarz – pacjent.
Dziewczyny się szybciej odblokowują, no, bo, mówię (…) wcześniejsze, późniejsze
jakieś porody. (K52_31)
Takie mam poczucie, że kobiety przez to, że chodzą do ginekologa i mają okazję do
wczesnego już przełamywania pewnej bariery, przez to, że rodzą dzieci i podczas porodu
jest generalnie odarta całkowicie z intymności, są bardziej zahartowane. (K28_16)
Mam wrażenie, że bardzo dużo się zmienia, co innego, jak jest młoda dziewczyna, która
nie ma dzieci, i już kobieta, która urodziła. To jest bardzo spektakularna różnica między
nimi, ja mam wrażenie, że jak ktoś przejdzie przez polską porodówkę, to już później,
generalnie rzecz biorąc, (…) jakoś tak bardziej akceptuje. (…) Kobiety, które nie rodziły,
są… znaczy, bardziej, że tak powiem, pilnują siebie i strzegą swojej prywatności.
Natomiast kobiety, które rodziły, czy tym starsze, raczej nie. (M31_7)

Badane osoby zwróciły także uwagę na wpływ domu rodzinnego oraz sposób wychowania
pacjentek, pacjentów jako czynniki mające znaczenie dla postrzegania fenomenów
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu:
Myślę, że to wynosimy z domu. (K52_21)
(…) nasze wychowanie, (…) to, co nam wpajają rodzice. (M42_14)
W szpitalu bardzo widać, co kto wynosi z domu. Widać to, czy jest higieniczny, czy się
myje, czy się nie myje, w jakiej przychodzi odzieży, generalnie jak się zachowuje. (…)
Widać wiele takich rzeczy różnych. Po prostu jak ktoś jest wychowany, z jakiego
wyszedł domu, tak. (M31_7)

W swoich rozważaniach lekarki i lekarze wskazali także rolę przemian na poziomie
społecznym, które, ich zdaniem, wpływają na wiedzę podręczną pacjentek, pacjentów.
12 rozmówczyń i 8 rozmówców sugeruje, że kluczowe są przekazy płynące ze współczesnych
mediów, które charakteryzują się:
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 częstym poruszaniem problematyki zdrowia:
Idzie w dobrym. Może dlatego, że oglądają te seriale, i słyszałam, że w tych serialach –
tych «Na Wspólnej» i tych wszystkich innych, że porobili jakieś tam, te treści dla ludu
przekazywane, także zmienia się świadomość, na plus. (K42_18)

 upowszechnianiem widoku wnętrza ciała i procedur medycznych na nim
wykonywanych:
To chyba raczej kwestia Internetu, telewizji, kiedy tak się zrobiło wolno, wszystko można
zobaczyć. Kiedyś w telewizji nie pokazywano operacji na żywo, tak, i bijącego serca,
i jak ktoś coś takiego pokazał, to wszyscy byli w ciężkim szoku, i teraz tak, to nie robi już
na zwykłych ludziach wrażenia. (K32_15)
Widzą to jako zainteresowanie, jako ciekawostka. No, jest następny program. To się
zmieniało z latami, kiedyś to wszystko to było niedostępne, ciekawe, teraz jest telewizja,
programy, więc to jest powtórzenie jakiejś akcji, którą się ogląda w telewizorze,
i porównanie, jak oni to robią, no, także. (M69_17)

 ukazywaniem problematyki seksualności:
Był taki czas, to znaczy, to jest duża rola chyba mediów. Bo jeżeli się dużo mówi na, ten,
temat preparatów na przykład na erekcję. (…) To po takich, czasami seria leci, no, to
wtedy pacjenci się ośmielają i uważają, że to jest coś normalnego, ktoś inny ma problem,
więc ja pójdę i zapytam. (K52_21)
Ja myślę, że to tak dokładnie trudno powiedzieć, bo nie ma wyraźnego rozgraniczenia,
ale od czasu, kiedy zaczęły chodzić programy w telewizji typu porno, to nie ma już
białych kart. (M78_9)

 prezentowaniem zagadnień uważanych za należące do obszaru tabu społecznego:
Oczywiście, jak w całym naszym społeczeństwie. Myślę, że, no, wie pani, że generalnie
dzięki właśnie mediom, prasie, poruszaniu tematów takich jak modne związki
partnerskie, homoseksualizm, jakieś tam, prawda, tematy in vitro, które kiedyś tam to
wszystko było, to generalnie ten poziom takiego tabu się i jakiegoś szokowania ludzi
obniża, tak to odbieram. (M50_5)
Teraz w mediach są reklamy, a to środków na hemoroidy, a to środków na bóle brzucha,
a to na zgagę, a to na coś, że to tak weszło do popularnej, do normalnego życia, że ludzie
się mniej wstydzą iść do apteki po tą maść na hemoroidy, co reklamowali. (K29_26)
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Powszechne korzystanie z Internetu, w opinii 5 lekarek i 3 lekarzy, to kolejny czynnik
kształtujący wiedzę podręczną pacjentek i pacjentów:
Zmiana głównie, tak jak mówię, w dbałości o swoje zdrowie. No, to też wynika z tego
Doktora Google’a, no. (K63_12)
Ludzie czytają w Internecie, mają szeroki dostęp do tych forów, wymiany, itd. (M50_5)

Jak zauważają badani, Internet zapewnia dostęp do wiedzy medycznej:
No, to na pewno ma znaczenie, ma znaczenie wpływ Internetu. Dlatego, że teraz pacjent,
bardzo często pacjent jest przygotowany, byle nie zagiął lekarza [śmiech]. (K51_3)

Internet daje możliwość rozmowy z osobami doświadczającymi podobnych trudności
zdrowotnych, co wiąże się z większą otwartością w kontakcie z lekarką, lekarzem w obliczu
fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu:
W tej chwili, jakby świadomość, no, tu Internet, oczywiście, wszech, wszechmocny
i wszechwiedzący tu jest, (…) oni tak (…) się konsultują, że to nie tylko ja mam, ma to
mnóstwo osób, więc może to się robi mniej jakieś tam osobiste. Kiedyś bardziej to
wszystko intymne było. W tej chwili jest na jakimś forum i to można sprawdzić. (…)
Pacjent się tam jakoś oczyta, że to, nie jest on jedyny, więc może bardziej śmiało.
(K47_19)

Spostrzeżenia osób badanych na temat wiedzy podręcznej pacjentek, pacjentów pokazują, że
lekarz jest bacznym obserwatorem drugiej strony relacji lekarz – pacjent. W swoich
refleksjach uwzględnia nie tylko aspekty związane z czynnikami socjodemograficznymi czy
biografią jednostki, ale także kwestie przemian na poziomie makrospołecznym.

4.4.2. Wiedza podręczna osób badanych
Wypowiedzi osób badanych, zwłaszcza odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji, w których
pojawia się zawstydzenie i obrzydzenie w relacji lekarz – pacjent, pozwalają stworzyć
charakterystykę wiedzy podręcznej lekarek i lekarzy na temat fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu, jak również opis czynników ją kształtujących.
4.4.2.1. Charakterystyka wiedzy podręcznej osób badanych
Podstawową cechą wiedzy podręcznej lekarek i lekarzy w interpretacji osób badanych jest
podejście zadaniowe do sprawy.
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Czyli mamy problem i musimy go rozwiązać. (K51_3).

Stanowisko to podzielają wszystkie osoby badane, mówiąc, że dla lekarza najważniejsze jest:
(…) udzielić tej pomocy, którą jest moja praca. (K29_26)
(…) przystąpienie do swoich czynności zawodowych. (K49_27)
(…) po prostu robić swoje. (M31_7)

Bez względu na to, czy staje w obliczu cielesności, seksualności, wstydu bądź wstrętu
w relacji lekarz – pacjent:
(…) tak jak w każdej sytuacji (…) lekarz po prostu koncentruje się na sprawie. (M54_3)
Rozwiązujemy problem, z którym pacjent do nas przyszedł, prawda? (K54_23)
Przede wszystkim podchodzimy z perspektywy, jak pomóc pacjentowi. (K49_27)
No i ogólnie staram się skupiać na profesjonalnych aspektach, na chorobie [śmiech], a nie
na innych sprawach. Nie na aspekcie takim damsko-męskim, tylko na tej chorobie danej.
(M31_11)

Badani podkreślają zadaniowe podejście także w kontakcie z intymnymi częściami ciała
pacjentek i pacjentów:
Jeżeli chodzi o narządy płciowe, to po prostu bardzo często można to obrócić w żart
i powiedzieć: «Proszę pana, ja już się naoglądałam tych siusiaków tyle, naprawdę. Na
mnie to już nie robi wrażenia». (K52_30)
A potem to już drugi, trzeci, piąty, setny raz i to już się podchodzi absolutnie tak samo,
do genitaliów się podchodzi, jak do ręki w zasadzie, mam wrażenie. (M37_8)
W jakiejś gazecie jest, nie pamiętam jakiej, jakiejś takiej satyrycznej jest, są zdjęcia
biustów i napisane «Cycki radomskie, krakowskie». (…) Ja spojrzałem, i się złapałem na
tym, że ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, nie, czy są radomskie, czy krakowskie.
Tylko patrzę jaką (…) mają podstawę, (…) jakie jest przesunięcie w stosunku do linii
i czy są symetryczne. A jeżeli są niesymetryczne, (…) to patrzę na ramiona, patrzę, czy
wynika to z nierówności barków, czyli chorego kręgosłupa, czy z jakichś innych
przyczyn, nad którymi trzeba by się zastanowić, nie. (M62_4)

Badani mówią o podejściu skoncentrowanym na zadaniu i chęci rozwiązania problemu także
w kontekście kontaktu z nagim ciałem pacjenta:
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To w ogóle jest co innego, nagość a nagość, bo nagość w pracy z pacjentem to nie jest w
ogóle nagość, to jest w ogóle inna kategoria, tego w ogóle się nie dostrzega. (…) Nie
wiem, tak to człowiek jest przemęczony. Nagość, nie wiem, w telewizji, w domu, to jest
zupełnie inna. To jest tak samo, mam wrażenie, jak ginekolog przychodzi do pracy, tak,
i to jest inna kategoria życia, po prostu pracuje i tego jakoś nie dostrzegamy. (K32_15)
Ja niecodziennie oglądałem osoby obce nago. A z racji wykonywania zawodu zacząłem
te osoby oglądać nago, tak. (…) Codziennie oglądam kilkadziesiąt osób nago, więc nie
mam z tym jakiegoś problemu. (M37_8)
To po prostu jakby nie załącza się, jakby coś takiego, że w tym momencie to nie ma
patrzenia na zasadzie «ale piękność», ale tam nie wiadomo co, tylko, nie, dobra,
pacjentkę rozbieramy, bo trzeba, przykrywamy – bo wypada. Robimy swoje, bo po to
jesteśmy. (M31_7)

Zdaniem 7 rozmówczyń i 6 rozmówców interpretacja fenomenów cielesności, seksualności,
wstydu i wstrętu przez lekarki i lekarzy oparta jest na założeniu mówiącym o tym, że:
Musimy traktować pacjenta jako taki obiekt somatyczny, czyli zespół narządów.
(K54_23)
Jak człowiek idzie na początku na studia, no, to też ma pewną wizję samego siebie, tak,
że jestem pewną całością i tyle. A potem się okazuje, że w środku dzieli się na jeszcze
mniejsze komponenty i to już jest dziwne. A potem się okazuje, że się ogląda to wszystko
od środka i to jest jeszcze dziwniejsze. (…) No, potem człowiek się z tym faktycznie
oswaja i widzi coraz jakby więcej, po raz drugi, trzeci, siódmy, i potem rzeczywiście
zwraca się uwagę tylko na te elementy, na przykład jakieś rany, czy patrzy się na ropę
i mówi się, że to jest na przykład zdrowa ropa. (M37_8)

4.4.2.2. Czynniki kształtujące wiedzę podręczną osób badanych
Badani opisują czynniki, które kształtują zadaniowe podejście lekarek i lekarzy do
fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Zdaniem wszystkich osób badanych
koncentracja lekarek i lekarzy na rozwiązaniu problemu w obliczu omawianych fenomenów
wynika z wiedzy i procedur medycznych, które są wpajane od czasu studiów medycznych:
(…) nas tego uczą od początku. To już od momentu kontaktu ze zwłokami
w prosektorium, my musimy to od samego początku przełamać. (K54_23)
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(…) pierwsze to są zajęcia z anatomii, ćwiczenia, tak, te preparaty naturalne, te formaliny
wszędzie wokoło, te maseczki, te kabelki, druciki, te wszystkie żyłki, tętniczki, te pęsety.
To już jest taki kubeł zimnej wody. (K32_15)
Jeżeli na studiach ma się prosektorium i się bada całe ciało, (…) plus uczestniczy
w operacjach, to (…) zna się ciało, anatomię (M34_16)
Z drugiej strony, wiesz, masz opisane w książce schematy (…), kanony typu «Orłowski»,
badanie przedmiotowe, badanie podmiotowe. Trzeci rok studiów, dostajesz tą książkę
i masz się nauczyć. (M32_13)
To też mówi się o algorytmach. (…) Natomiast, trochę niepisane, ale jednak na pewno
schematy, czyli podejść, przedstawić się, porozmawiać, przygotować, ewentualnie umyć,
ewentualnie rozebrać bądź rozciąć ubranie, zrobić, znaczy oczyścić, zadziałać jakoś tam
medycznie, zabezpieczyć, przekazać dalej, dać parę jakichś zaleceń. Czyli to wszystko
jest, jest pewna kolejność, wiadomo co jest pierwsze, co jest następne. Trzeba się tego po
prostu nauczyć. (M31_7)

Częsty kontakt z pacjentami:
(…) ilość, którą widzisz (…) (M32_13)

oraz specyfika pracy, która sprawia, że lekarki i lekarze mają:
(…) tyle do czynienia (…) z ludzkimi ciałami (…) (K30_29)

wzmacniają zadaniowe podejście:
(…) Ale im więcej takich sytuacji, im bardziej, im częściej się z tym spotykałam, to było
bardziej na porządku dziennym i potem to już nie robiło na mnie większego wrażenia.
Starałam się też podchodzić do tych tematów zadaniowo, a nie zastanawiać się nad tym
jakoś głębiej. No, i takie podejście owocuje tym, że człowiek (…) wykonuje to, co ma
zrobić, i koniec. (K28_5)

Badani podkreślają, że pozyskiwanie zadaniowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu
perspektywy wobec fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu pojawiających się
w relacji lekarz – pacjent jest procesem zachodzącym stopniowo:
Powoli też w prosektorium oswajanie się, dotykanie tych zwłok, tych preparatów. Nic na
siłę, powoli w swoim tempie i taka racjonalizacja. (K29_26)
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Bo nasza nauka idzie stopniowo. (…) Na początku możemy sobie pozwolić na ten luksus
stania z tyłu, bo ludzie, którzy to zawodowo robią, coś robią, i widzimy ich, i jest taka
walka ze sobą, że «Jeju, ja kiedyś będę jednym z nich. Kiedyś nie będę mógł powiedzieć
nie i będę musiał tam podejść» i później, stopniowo, (…) dzieje coś takiego, (…) że po
prostu któregoś razu nagle do człowieka dociera, że, «no, to teraz jest twój show i teraz to
ty musisz zrobić». (M31_7)

Jeden z rozmówców dzieli się swoim spostrzeżeniem na temat stosunku wobec nagości
pacjenta osoby młodej wiekiem i dopiero początkującej w zawodzie lekarza oraz takiej już
doświadczonej:
Bo im młodszy doktor, im więcej chce się nauczyć, (…) to on jest tak zaaferowany tym,
co się dzieje wokół, że w ogóle zapomina popatrzeć się na tego chorego. Chory tam leży.
Bo nie wie, co ma zrobić, nie do końca wie, jak ma zrobić. (…) I potem, im więcej ma się
tego doświadczenia, to jakby człowiek obywa się z tym wszystkim, już nawet nie będzie
patrzył na, na, na tych ludzi. (…) Miał szansę, nie wiem, pięć czy sześć lat temu, mógł się
patrzeć i oceniać, ale wtedy był tak zestresowany tym, swoją jeszcze niedoskonałością,
brakiem umiejętności, tym, że trzeba się nauczyć, stawić czoła w różnych sytuacjach, że
w ogóle to się zapomniało o tym zupełnie. (M42_14)

9 lekarek i 4 lekarzy wspominają sytuacje inicjacyjne związane z omawianymi fenomenami w
swojej karierze zawodowej. Podkreślają, że były one trudne i niekiedy wiązały się
z gwałtownymi reakcjami z ich strony:
To było w takim studium medycznym, jak widziałam pierwszy raz osobę przywiezioną
z wypadku z rozbitą głową. No, więc to było ciało w ubraniu, dużo krwi, prawda, dużo,
dużo krwi. No i ten wózek z tą osobą, to jakaś pani była, przejechał koło mnie, prawda
[śmiech], ja po prostu automatycznie odsunęłam się na ścianę [śmiech]. (K49_2)
Byłam zaproszona jeszcze przed studiami przez znajomą okulistkę (…) na operację
usunięcia zaćmy. (…) Po prostu zaczęło mi się w pewnym momencie robić niedobrze.
Grzebanie w oku, wygrzebywanie wręcz tej soczewki. Na koniec instrumentariuszka
chciała być miła, podała mi na gaziku soczewkę i mówi: «Może sobie pani dotknąć
palcem» i w tym momencie odjechałam i zemdlałam. (K28_5)
Dla mnie najgorszą rzeczą, którą dla mnie była, to jak pierwszy raz zobaczyłam robaki
wychodzące z nogi, to uciekłam. Po prostu to było dla mnie coś strasznego. (…) Pierwszy
raz jak zemdlałam na bloku operacyjnym (…). Byłam na bloku operacyjnym, nie cały
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widok, nie cały zapach, tylko już jak wkładaliśmy jelita do powłoki brzusznej i ten taki
odgłos przelewania się, dla mnie to… (K34_9)

Zdaniem 14 rozmówczyń i 6 rozmówców subiektywna interpretacja fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu lekarek i lekarzy kształtuje się pod wpływem kontaktu,
obserwacji oraz naśladowania innych przedstawicieli tego zawodu:
Małpujemy starszych kolegów i robimy, mieszamy szkoły i robimy później swoją szkołę.
Jakby później ktoś będzie nas małpował, pewnie za ileś lat. (M31_7)
Dla mnie takim głównym mechanizmem jest postawa starszych lekarzy, którzy byli
moimi nauczycielami. (…) Wiele miałem bardzo fajnych lekarzy starszych, którzy mną
się opiekowali jeszcze w szpitalu. I to siedzi w głowie później. (M50_6)
(…) na chirurgii (…) panuje feudalny ustrój. Jest mistrz i jest wykonawca, prawda. (…)
W związku z czym my, ucząc się, chodząc za swoim patronem, nabieramy jego
nawyków. Również nawyków do tego, jak on podchodzi do chorych, no, i dostajemy taką
naukę, taką szkołę. Jest to feudalny system, jest to pan, władca, i jest to giermek, który
wykonuje jego, no, nakazy czy, czy prośby, jakby to nazwać. (M42_14)

Ważnym okresem kształtującym podejście lekarki, lekarza do omawianych fenomenów jest
czas studiów medycznych, gdy osoba zdobywa swoje pierwsze doświadczenia w kontakcie
z pacjentem:
Myślę, że tak, dobry nauczyciel. Czyli myślę, że instytucja tego mentora, czy profesor –
uczeń, jeżeli trafimy w swojej edukacji na taki, właśnie na takiego lekarza, profesora w
klinice, klinicystę, to jak jesteśmy na stażu czy w grupach studenckich, to jest, to uczy
tego najbardziej. (K54_23)
Bo jednak w klinikach mamy zajęcia, obserwujemy też zachowanie pacjentów,
zachowanie lekarzy innych. I po prostu łapiemy to, pewne rzeczy się po prostu obok
dzieją, tak. (K49_27)

Badane lekarki i lekarze zwracają uwagę także na rolę doświadczeń zawodowych
zdobywanych w kolejnych miejscach pracy w kształtowaniu podejścia wobec fenomenów
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Przy czym, jak zaznaczają badani, szczególnie
ważne są pierwsze lata kariery zawodowej:
Ale ja raczej miałam takie swoje wzorce doktorskie. Ktoś tam kiedyś się pojawił w jednej
pracy. Ktoś mnie uczył w drugiej, trzeciej. Zawsze jest jakiś taki, mimo że się mówi, że
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mentorów nie ma, to jednak są jakieś osoby, które się pamięta, które miały jakiś styl
pracy, styl rozmowy, i to chyba to wpłynęło. (K32_15)
(…) własnego, poza tym, poza tym jeszcze jest taka rzecz, że zależy, gdzie się pracowało.
Ja miałem przyjemność pracować z dobrymi internistami w życiu. To trzeba brać
przykład. (…) Od nich właśnie nauczyłem się… Stosunku do ludzi. Na obchodzie się
idzie i się obserwuje, tego człowiek się uczy. (M62_4)

Badani podkreślają, że wzorce czerpane od innych lekarzy i lekarek są zarówno pozytywne,
jak i negatywne:
Człowiek napatrzy się na kolegów lekarzy. Wśród tego towarzystwa są koledzy, którzy
sobie świetnie radzą i są znakomici. No, i plus są tacy, których wiemy, że nie chcemy
naśladować. To wystarczy, to wystarczy. (K51_3)
Studia medyczne to jest tak naprawdę totolotek, przynajmniej tak jak ja widzę. Zależy, na
jakiego asystenta się trafi, bo od tego bardzo dużo zależy, te pierwsze kroki. (…) Tak
naprawdę się uczymy od kolegów starszych, którzy nami się zajmują, i tak naprawdę te
relacje są różne, bo zdarzają się zarówno chamscy, których nie powinniśmy naśladować,
i zdarzają się tacy dobrzy, czuli, i generalnie, no, myślę, że tacy powinni nas uczyć,
którzy pokażą tą taką wrażliwość. (K43_13)

7 rozmówczyń i 2 rozmówców wskazuje, że postawę lekarek i lekarzy wobec fenomenów
cielesności, seksualności, wstydu czy wstrętu często charakteryzuje dystans wyrażający się
w rubasznym podejściu do zjawiska, co ich zdaniem jest typowe dla tej grupy zawodowej:
Lekarze są bardziej otwarci na takie różne… otwarci, a jednocześnie też, znaczy, nie chcę
tego jakoś tak strasznie przedstawić, ale przez to świntuszenie też to jest takie
sprowadzone momentami do takiego, takiej normy, takiej przyziemności. (…) Myślę, że
znaczy, tak, będąc na stażach, powiedzmy z chirurgii, ginekologii, tak lekarskich, no
wiadomo, że tam jest większe świntuszenie, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak ja to
odczuwałam. (K43_13)
[śmiech] Ja pamiętam na studiach, nie wiem czy, czy, ale to chyba też takie środowisko,
że dużo osób, kolegów, to byli nieźli kawalarze. I tam kawałów takich z podtekstem
seksualnym była cała masa i ja do dziś jakieś pamiętam [śmiech]. I, no, też, jakby, ja
wiem, no trochę to ma wpływ. (…) Aczkolwiek, towarzystwo było rozpasane potwornie.
(K51_3)
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W trakcie wywiadów badani opisali jeszcze jeden wymiar oddziaływania informacji z zakresu
medycyny oraz specyfiki wykonywanej pracy na posiadaną wiedzę podręczną. Dotyczy on
funkcjonowania osób badanych w ich życiu prywatnym, a wręcz intymnym, a nie w roli
zawodowej lekarza. Zdaniem 15 rozmówczyń i 14 rozmówców zawód oddziałuje na ich życie
seksualne. Badani zwracają uwagę na znajomość anatomii i fizjologii ciała człowieka, która
wpływa na poziom zrozumienia seksualnej sfery życia:
(…) dokładnie znam anatomię, tak, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, więc jakby tutaj
o tyle jest mi pewnie łatwiej, że rozumiem, co się dzieje, jakby, w wielu sytuacjach.
(K43_13)
Trochę to ułatwia, bo człowiek zdaje sobie sprawę z pewnych reakcji, zdaje sobie sprawę
ze szczegółów anatomicznych, mniej może zaskakuje, mniej to jest krępujące. (K28_16)
Lekarz wie o różnych możliwościach ciała. (…) Człowiek lepiej, jakby, zna swoje ciało.
Mówiąc inaczej, nie tylko swoje, ale i innych osób też. (M73_12)

Wiedza medyczna pozwala lepiej radzić sobie z problemami i zagrożeniami, które mogą
pojawić się w życiu seksualnym:
Też, no, niby mam pewną wiedzę teoretyczną, ale jak się pojawiły trudności w moim
życiu seksualnym, no, to czułam się taka zagubiona. No, ale właśnie ze względu na to, że
jestem lekarzem, łatwo mi było znaleźć specjalistę, z którym mogłam otwarcie na te
tematy porozmawiać. No i też poszłam, powiedziałam mu, że mam taki a taki problem.
On się do tego odpowiednio odniósł, powiedział, co mam zrobić, no, i jakoś tam
zastosowałam się do tego i było mi łatwiej. (K28_5)
Nie boimy się aż tak tych, znaczy, nie w sensie, nie boimy, ale wiemy, co robić,
chociażby w jakichś profilaktykach chorób przenoszonych drogą płciową. Wiemy, kiedy
i jak postąpić, to przynajmniej tak mi się wydaje. No i to rzeczywiście wtedy pomaga,
tak. Czy jakieś objawy jak się, ewentualnie, coś się tam dzieje, no, to też sobie, myślę,
bardziej radzimy, niż reszta społeczeństwa. No, nie musimy do kogoś tam od razu lecieć,
tak. To jest łatwiejsze. (K43_13)
(…) Może wpływać jak na przykład pojawiają się problemy seksualne u facetów. Z racji
znajomości przedmiotu. Tak jak samochód mechanika działa lepiej bez wątpienia, niż
innego klienta, czy kogoś takiego. Przynajmniej tak powinno być. (M51_1)
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Informacje z zakresu medycyny oraz doświadczenia zawodowe wpływają na ważne decyzje
życiowe w obszarze seksualności, takie jak macierzyństwo czy podejmowanie kontaktów
seksualnych:
Zbliżam się do trzydziestki, nie mam, nie mam dzieci i… myślę o tym, że, no, zegar tyka.
Okej, wiem, że można jednak po trzydziestce spokojnie być mamą, ale, ale ta wiedza
medyczna i to, czym nas karmili, nasze głowy na zajęciach z genetyki medycznej…
(K29_26)
My codziennie tu się borykamy z chorymi, którzy mają chorobę nowotworową.
I wcześniej czy później oni się pytają, ile im tam życia zostało.(…) A w związku z czym,
nie będę odkładał niektórych rzeczy. (…) Nie będę planował, że z kimś tam pójdę (…) do
parku za rączkę, czy do łóżka do pokoju hotelowego za pięć lat, bo może mi się wreszcie
uda. Tylko teraz, już, albo w ogóle. To takie decyzje są, nie odkładamy tego na nie
wiadomo ile lat. Jak teraz, to dobrze, jak nie, to w ogóle. Bo drugi raz taka sytuacja, jak
się trafi za dziesięć lat, i możliwe, że nawet będzie za obopólną zgodą, to może się
zdarzyć, że którejś z tych osób już nie będzie na świecie. I tak to wpływa. (M42_14)

Jednocześnie wiedza medyczna może odzierać seksualność z aspektu metafizycznego na
rzecz perspektywy czysto biologicznej:
Dowiadujemy się wszystkiego o tych anatomiach, fizjologiach, i myślę, że trochę
jesteśmy mniej uczuciowi, mniej romantyczni, bardziej tacy trochę, jakby to powiedzieć,
wyprani z emocji, i trochę inaczej się zachowujemy. Mam wrażenie, że teraz zachowuję
się inaczej. Jednak, no, myślę, że jak byłem młodszy, zanim zostałem lekarzem, to
podchodziłem do tematu inaczej, dzisiaj podchodzę inaczej troszeczkę. Pewnie bardziej
pragmatycznie, (…) mniej chyba widzę jakieś takiej magii w tym wszystkim. Tylko
bardziej jednak zdaję sobie sprawę z tego, że to jednak wszystko jest, no, jakiś system
fizjologiczno-chemiczny, który po prostu pracuje. (…) Może po prostu czasami
zapominamy o tym całym pięknie, o tych wszystkich rzeczach, jakby. (M31_7)
Natomiast, być może, że my do tego, jako ludzie obeznani z tematem, podchodzimy do
tych rzeczy z mniejszym pojęciem tabu, jakiejś świątyni, prawda, itd., itd. (M62_4)

Badani, odnosząc się do specyfiki zawodu lekarza, wskazują na zmęczenie fizyczne oraz
obciążenie psychiczne i emocjonalne, które negatywnie wpływa na ich życie seksualne:
Po prostu dyżur za dyżurem, jeszcze samo zmęczenie nie, ale jak dochodzi do tego
jeszcze stres, bo coś tam się zadziało, coś tam pacjent wypuszczony do domu,
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niedorobiony, coś tam, co się wydawało potem, że przydałoby się zrobić. (…) To wtedy,
no, mąż zostaje na bok, sam sobie tam żyje obok. A ty siedzisz i zajmujesz się swoimi.
(K32_15)
I nawet nie to, że się tych pacjentów ogląda, tylko że trzeba ich słuchać. I czasami
historie, które tutaj widzimy, których jesteśmy świadkami, częścią, tak naprawdę, no, są
takim, faktycznie, no, dużym bagażem, tak. (…) Poza tym, że czasami jestem tak
zmęczona po pracy, w ogóle ani nie mam ochoty patrzeć na męża [śmiech], ani na psa,
tylko się z dziećmi najchętniej kładę do łóżka… (K30_29)
Przyszedł pacjent, którego zna się od lat, dowiaduje się, że jest ni z tego, ni z owego,
wylazła jakaś tam ciężka choroba, to rozmowa była taka. I nie da się tak, moim zdaniem,
wyjść, i zamknąć drzwi od gabinetu, i pójść do domu, i nie myśleć o tym pacjencie.
Myślę, że każdy z nas myśli. I wie pani, i to jest wtedy rzeczywiście taka sytuacja. Widzi
się tego człowieka, latami przychodzi, i raptem gdzieś, coś tam trzeba z nim
przeprowadzić. To naprawdę się wtedy wszystkiego nie chce, tylko chce się, prawda,
jakoś to wszystko przetrawić, a już wtedy ja na seks najmniejszą mam ochotę, generalnie.
W ten sposób wpływa, prawda, takie, ciężkie sytuacje w tym zawodzie. (M50_5)

Częsta styczność z ciałem pacjentek i pacjentów może ograniczać własną seksualność
i spontaniczne reakcje z nią związane:
Robimy się troszeczkę aseksualni, z czasem. Że nam jakiś atrakcyjny mężczyzna, który
normalnie, w innych warunkach, budziłby jakieś takie odczucia, w warunkach gabinetu
nie budzi. Myślę, że to z biegiem czasu i profesjonalizmu i tak dalej, to robimy się
aseksualni. (K54_23)
Nasza seksualność jest bardzo ograniczona, że po prostu tyle widzimy tych różnych ciał,
że jesteśmy tak obyci, że po prostu już nie reagujemy. (…) Po prostu tak ogromna ilość
ludzi, że my jesteśmy oswojeni z tym już po prostu. (M54_3)
Obycie z ciałem, takie wzrokowe i nie tylko, bo poprzez badanie dotykowe z ciałem płci
przeciwnej, kobiet w różnym wieku zresztą, raczej stwarza dystans. (…) No, więc,
znaczy, takie rzeczy mogą doprowadzać też do spłycenia pewnych, nie to, że doznań, ale
spłycenia tematów, drogi na skróty jakiejś tam, prawda. (M62_4)

Badani mówią o ryzyku zawodowym w postaci zakażenia lub choroby i konieczności
ograniczenia kontaktów seksualnych:
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Możemy mieć kontakt z pacjentem, który może nas zarazić HIV albo HCV. (…)
W związku z powyższym w najbliższym czasie jest tak, albo nie będziemy tego robić,
albo musimy się bardziej zabezpieczać. (…) No, ale, mówię, po zakłuciu jest taka
sytuacja, że człowiek przychodzi do domu i mówi: «No, słuchaj, miałem taką przygodę,
teraz będzie inaczej». No, tak, że, to sprawy bezpieczeństwa. (M31_7)

Obraz wiedzy podręcznej badanych lekarek i lekarzy w ich wypowiedziach charakteryzuje
przede wszystkim stosunek zadaniowy wobec fenomenów cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu, a więc polegający na rozwiązaniu problemu. Jest on kształtowany i wzmacniany
przez agendy związane z medycyną, uczelnie medyczne, różnorodne miejsca pracy oraz samo
środowisko lekarskie. Obraz ten oddziałuje nie tylko na sferę życia zawodowego, ale także
osobistego badanych osób.

4.4.3. Oddziaływanie wiedzy podręcznej w ramach relacji lekarz – pacjent
w obliczu fenomenów wstydu i wstrętu
Odzwierciedleniem wpływu wiedzy podręcznej na interpretację przez obie strony relacji
lekarz – pacjent fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu jest ich wzajemna
interakcja. Szczególnie interesujące są kwestie źródeł wstydu i wstrętu w relacji lekarz –
pacjent, które zostały poddane szerszej analizie. Refleksja na temat tego, co zawstydza, a co
obrzydza obie strony relacji ukazuje rozumienie fenomenów cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.
4.4.3.1. Wiedza podręczna a cielesność i seksualność jako źródła wstydu pacjentek
i pacjentów w ocenie osób badanych
Badani w swoich wypowiedziach tworzą obraz źródeł wstydu pacjentek, pacjentów w ramach
relacji lekarz – pacjent; obraz ten stanowi odzwierciedlenie wpływu wiedzy podręcznej na
interpretację omawianych fenomenów. Powstaje on w oparciu o odpowiedzi badanych
lekarek i lekarzy na pytania dotyczące sytuacji wzbudzających wstyd u pacjentek, pacjentów.
Zgodnie z wypowiedziami lekarek i lekarzy wstyd po stronie pacjentek, pacjentów jest silnie
związany z interakcją sfer cielesności i seksualności. O poczuciu zawstydzenia wiążącego się
z nagością mówi 20 rozmówczyń i 10 rozmówców:
Nie wiem, no, właśnie myślę, że odkrywanie swojej fizyczności, odkrywanie swojego
ciała to jest najbardziej wstydliwe. (K29_26)
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Wstyd ze strony pacjenta może budzić to, że, tak, no, obnażanie się, prawda? Nie
wszyscy to są do tego cały czas przyzwyczajeni, choć teraz ludzie noszą coraz bardziej
śmiałe ubrania, i to właściwie są coraz bardziej odważni, ale myślę, że jednak obnażanie
się, czyli właśnie konieczność odsłaniania ciała, wiadomo, wstyd. (K54_23)
Samo obnażenie u drugiego człowieka wywołuje wstyd. (…) Do operacji miała być
pacjentka całkowicie naga, ale powiedziała: «Panowie się obróćcie, bo ja się rozbieram»,
a przecież miała być całkowicie naga, ale sam proces rozbierania. To są różne,
skomplikowane rzeczy. (M54_3)
Każda sytuacja, która w ich przekonaniu doprowadzi do nadmiernego obnażenia, ale
takich sytuacji, no, jejku, może wiele być. Dla pani nawet może być, na przykład,
pokazanie jej gardła. (M50_6)

Wstyd jest potęgowany w sytuacjach, które dotyczą obnażenia określonych obszarów ciała,
do których należą: kobiece piersi, żeńskie i męskie narządy płciowe oraz odbyt. Na
zawstydzenie związane z odsłanianiem piersi zwracają uwagę w swoich wypowiedziach
4 rozmówczynie i 7 rozmówców:
(…) u kobiet też to są piersi, w naszej kulturze to są wstydliwe miejsca. (M31_11)
Mężczyzna ma jedną strefę, którą chroni, której nie pokazuje. A kobieta ma dwie takie
strefy, generalnie rzecz biorąc. W związku z powyższym, w związku z powyższym,
jakby, wiadomo, że przy rozbieraniu człowieka, kobieta jakby dwa razy się będzie
zakrywać, a człowiek raz. (M31_7)
Okolice właśnie (…) klatki piersiowej, no, to te najbardziej wstydliwe rejony. (…)
Kobiety to też właśnie, no, czują się zawstydzone, że trzeba tą klatkę piersiową zbadać,
pouciskać. (M34_16)

Pokazanie narządów płciowych jako źródło wstydu pacjentek i pacjentów opisuje w swoich
odpowiedziach 18 lekarek i 13 lekarzy:
(…) Głównie oczywiście narządy płciowe, bo to jest wstydliwe. (K52_21)
(…) Szczególnie sfery intymne, prawda, strefy intymne w badaniu pacjenta. (M32_15)
Może być wstyd taki związany z płciowością, z koniecznością odsłaniania miejsc, które
są wstydliwe. Narządy płciowe, (…) okolice krocza, też to jest wstydliwe miejsce.
(M31_11)
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Badani sygnalizują, że pacjentki i pacjenci odmawiają pokazania i zbadania swoich narządów
płciowych:
W momencie kiedy poprosiłem go, żebym go zbadał, odmówił, ponieważ można
powiedzieć, że spękał. (M35_10)
No i przyszedł pan i w ogóle to miał nowotwór jądra. (…) A problem w tym, że on
w ogóle nie dał mi się zbadać. W ogóle, powiedział, że on tylko ciśnienie i tu klatkę
piersiową i on w ogóle nie chciał się rozebrać, dlatego to dla mnie było takie bardzo
podejrzane. (K52_30)
Bo każdy bilans pediatryczny musi być związany z tym, że muszę określić, czy mają
jądra w mosznie, czy też nie, czy mają napletek prawidłowo odprowadzany, czy też nie,
no, bo potem to grozi konsekwencjami. I jeśli mam nastolatka, który wyraźnie odmawia,
to pozostaje tylko pozostać przy pytaniu: «Czy masz dwa jądra? Czy masz jakiś problem
z napletkiem?», ale nic więcej, i nigdy, nigdy nie badałem siłowo. (M56_19)

Rozmówczynie i rozmówcy zwracają uwagę na trudności pacjentek i pacjentów
w mówieniu i nazywaniu własnych narządów płciowych:
Najczęściej dopiero trzeba do nich: «No dobrze, a czy, a gdzie ma pan ten problem
w układzie moczowym dokładnie? W nerkach?» Kiwa głową pacjent: «Nie». –
«W pęcherzu moczowym?» – «Nie». – «To niżej?» [śmiech]. I tak to wygląda. (K52_30)
Okazało się, że rak jądra, na szczęście chłopak wyleczony, dzieci się dochował, tak że
historia się skończyła happy endem, ale on nie potrafił powiedzieć, że go boli niżej. Jego
bolał brzuch. (…) Mówię, to jest takie nasze kulturowe, my tych okolic nie umiemy
nazywać (…), ludzie mają bardzo wielkie opory na przykład jeśli chodzi o nazywanie
stref intymnych (…), mamy tak ubogie słownictwo, a jednocześnie tak prostackie
momentami… [pauza] Że nie daje się tego ogarnąć w kulturalny sposób. Bo albo
zaczynasz mówić naukowo, albo mówisz jak cham. (K52_31).

Lekarki i lekarze cytują zasłyszane od pacjentek i pacjentów określenia, które są
odzwierciedleniem trudności związanych z mówieniem o narządach płciowych:
«jakieś sprawy, no, na narządach płciowych», «coś tam na tym swoim przyrodzeniu»
(K74_4)
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«coś tam im wyskoczy na dole», «coś tam swędzi na dole», «o tych dolnych częściach
ciała» (K43_13)
«jeśli coś się dzieje w okolicach intymnych» (K29_26)
«coś tam mi się pojawiło w okolicy takiej i takiej» czy «badania intymne» (M50_5)
«tematy moczowo-płciowe» (M31_7)

W opinii badanych osób mężczyźni podchodzą do własnych narządów płciowych jak do
symbolicznej części ciała. Powoduje to większy opór przed wszelkimi procedurami
medycznymi:
W ogóle mężczyźni chyba o tych częściach intymnych bardziej myślą niż kobiety, tak
myślę. Chyba w ich mózgach coś tam siedzi takiego i chyba to traktują, że to jakieś, nie
wiem, największy ich skarb, i tego właśnie bronią najczęściej, i o tym starają się mało
mówić, próbują coś powiedzieć, ale dalej kryją się i się krępują. (M81_18)
Natomiast faceci bardziej kręcą, bardziej się wstydzą, ponieważ te wszystkie strefy
genitalne dla nich to jest zarówno poczucie zdrowia, ale też poczucie jakiejś tam siły.
(…) jak kobiecie się powie, że trzeba założyć cewnik, a już relacja jest zawiązana, to jest
okej. Natomiast facet czuje się jakby, raz, że rozmowa o tym, dwa, że jakieś manipulacje
z tym związane są dla niego gorsze, no bo dlaczego ktoś przychodzi do niego i jeszcze
coś mu tam robi, tak. (…) Może faceta jest łatwiej rozebrać, a trudniej dotknąć, a kobiety
odwrotnie. (M31_7)

Okolice odbytu, według 13 lekarek i 6 lekarzy, stanowią najbardziej wstydliwą i chronioną
przed odsłonięciem część ciała pacjentek i pacjentów:
Schorzenia (…) ginekologiczne, urologiczne są trudne, proktologiczne zwłaszcza, myślę.
(K28_16)
Bardzo często jest to zwykłe badanie per rectum, przykre. Bo jest jeszcze taka dosyć
specyficzna pozycja do tego badania, gdzie trzeba ten tyłek wypiąć. (K45_11)
Badanie per rectum, także tu pacjent też się krępuje, że to, no, coś, no, takiego
niecodziennego w życiu takim, międzyludzkim, tak. Że to trzeba jakoś tam, traktuje, że
no, właśnie raczej, że niefajnie, tak, że, że «no, ludzie, że pani będzie oglądać, czy tam
badać, nie daj Boże». (K47_19)
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Zdaniem badanych wstydliwość związana z obszarem odbytu dotyczy w szczególności
mężczyzn:
(…) Jeżeli chodzi o intymne części ciała, ewentualnie okolice odbytu, co nie jest
traktowane tak samo jak części intymne, żeby było rozgraniczenie. (…) Pacjent pan
pozwoli ci manewrować przy swoich narządach płciowych, a będzie miał bardzo duże
opory, jeżeli chodzi o odbyt. (…) Naprawdę, wierz mi, nawet jeżeli ja badam pacjentowi
jądra, nie ma takich oporów jak przed wypięciem pupy. Faceci po prostu tamtą okolicę
traktują jak swoją, nie wiem, błonę dziewiczą [śmiech] i to jest dla nich temat tabu. (…)
Jakiekolwiek manewry w okolicach odbytu, w okolicy krocza, to jest czasami bariera nie
do przejścia u niektórych osób. (K52_31)

4 lekarki i 2 lekarzy przytacza sytuacje odmowy badania per rectum przez pacjenta:
Chociażby takim częstym badaniem jest per rectum, prawda, i wtedy ja się wielokrotnie
spotykam z sytuacją, kiedy pacjent mi odmawia takiego badania. (K63_12)
«No dobrze, no, przyszedł pan z problemem, ma krwawienie z przewodu pokarmowego
z dolnego odcinka», mówię: «Muszę pana zbadać przez kiszkę stolcową. Zobaczyć, z
czym mamy do czynienia. Proszę się nie bać, nie myśleć o najgorszym. Zobaczymy» i
wtedy słyszę często takie rzeczy: «No, dobrze, to ja przyjdę następnym razem, bo jestem
nieprzygotowany do badania». (M50_5)

Schorzenia piersi, narządów płciowych, odbytu, wzmacniają poczucie zawstydzania
w sytuacji ich obnażania, ponieważ, jak zauważa jedna z rozmówczyń, pacjent uważa, że:
(…) to jest wstyd, że tam choruje. (K74_4)
Są to najczęściej, to co widzimy bardzo często, są to właśnie raki piersi chowane wiele lat
pod bluzkami. (M35_10)
No i myślę, że jeżeli obojga płci pacjenci, jeżeli mają mówić o objawach związanych ze
sferą intymną, objawy ze strony narządów moczowo-płciowych, to też absolutnie jest to
jeszcze ciągle temat tabu. No, to chyba takie bardzo klasyczne. Powtarzam, chyba, tak jak
wszyscy chyba. (K54_23)
Oj, jest taka sytuacja, wstydzą się, że mają hemoroidy. Nawet życie seksualne nie jest tak
wstydliwe jak hemoroidy, na przykład ja pytam: «Coś z seksem, coś z pożyciem?» –
«Nie, mam tutaj guzy tam w środku, mam taki wstydliwy problem». Jaki wstydliwy? Co
to ma wspólnego. Z tym, że tutaj, czy jakaś patologia seksualna, nie, to, to nie, to nie w tą
stronę, tutaj raczej z tą pupą się wstydzą. (M54_3)
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Innym przykładem źródła wstydu pacjentek i pacjentów związanego z nagością jest obnażanie
ciała, które odbiega od powszechnie przyjętych standardów piękna. Tego rodzaju opinie
pojawiły się w stwierdzeniach 13 rozmówczyń i 6 rozmówców:
Jeżeli pacjent siebie nie akceptuje, na przykład uważa, że jest za gruby, ma rozstępy, nie
chce się rozebrać, zniekształconą klatkę piersiową albo tam «Nie, ja nie rozbiorę się, bo,
tam akurat ani mięśni nie mam, ani nic». (…) To niektóre takie błahe sytuacje właśnie,
nie wiem, troszeczkę szczuplejsza osoba się wstydzi, bo żebra jej widać. (K52_21)
Też wstyd budzi sytuacja, kiedy pacjent uświadamia sobie jakieś niedoskonałości
własnego ciała, budowy i tak dalej, i tak dalej. (K54_23)
Ludzie się wstydzą swojego ciała. (M63_15)

Badani zwracają uwagę, że szczególnie wstydliwe dla pacjentek i pacjentów są dwie kwestie
dotyczące cielesności:
1. Nadmierna masa ciała:
No to takie typowe przykłady, no najczęstsze, prawda, wstydzą się tej nadwagi. (K56_24)
I otyłość też. (…) Takie jakieś drobne uwagi «No, troszkę przytyłam» albo «No,
chciałabym trochę zrzucić». (…) I wtedy też, i wtedy też trochę takie wstydu, takiego
krygowania jest. (K51_3)
Wstydzą się swojej otyłości, bardzo często. (M32_13)
Wstydzą własnego ciała, własnej wagi, tego, że właśnie są zaniedbani. (M81_18)

2. Widoczne oznaki starzenia się ciała:
Także na pewno jakoś tak u starszych jeszcze, taki wstyd związany jakoś z ułomnością
czy brakiem, już to ciało gdzieś się robi i bardziej, no, może chore, ale jakieś
nieatrakcyjne, tak, gdzie na to też… taka postawa może wynikać. (K47_19)
Że starość, bardzo często, wtedy, kiedy ciało, skóra traci wiotkość, pojawiają się oznaki
starzenia. Właśnie to skrępowanie starością, to uważam u obojga płci. (K54_23)

Kolejnym źródłem wstydu dla pacjentek i pacjentów, zgodnie z wypowiedziami 28 lekarek
i 14 wypowiedziami lekarzy jest:
(…) jakieś takie, wszystko związane (…) z seksem. (M62_4)
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Zdaniem badanych ten aspekt życia wiąże się z poczuciem zawstydzenia:
(…) Czyli ta seksualność, (…) to jest na pewno temat, który mimo wszystko, pomimo
takiej, bym powiedziała, swobody seksualnej, jednak gdzieś tam u pewnych ludzi jest
ciągle szczególnym tematem, tak, o którym wolą mówić gdzieś tak z osobą zaufaną.
(K60_14)
To z reguły dotyczy spraw intymnych, bo jak to są sprawy takie związane, prawda,
z uchem, okiem, z nowotworem, to nie ma, to pytania są proste. (M81_18)

W obszarze seksualności zagadnieniem wzbudzającym szczególne zawstydzenie jest
problematyka dysfunkcji seksualnych, do których nawiązuje w wywiadach 19 lekarek
i 7 lekarzy. Dotyczy to przede wszystkim zaburzenia erekcji występującego u mężczyzn:
Tak, tak, to nie jest tak otwarcie, że ja przyszedłem, bo mam kłopoty, nie. To jest przy
okazji. (…) Mężczyźni mówią też bez detali. (K78_24)
No bardziej tak czy ciszej, czy tak: «No, jakiś tam problem mam, pani doktor, coś tam
mam, no taki…». Czasami jakoś nie nazywają czegoś po imieniu: «Wie pani, z tymi
sprawami, tak?», «To jeszcze tutaj pani doktor, coś pani tam pomoże na te tam damskomęskie», tak, no, tak jakby omijając temat, ale wiedząc, że ja to tak jakby zrozumiem,
o co im chodzi (…). (K47_19)
(…) niektórzy, zanim wydukają, ja często, jak widzę, w jakim kierunku to zmierza, to im
tam podpowiadam. (…) Nie znęcam się, nie czekam, aż wreszcie powie, o co chodzi
[śmiech]. I widzę w tym taką ulgę, «uff», że to nie on musiał powiedzieć. (K51_3)

Zdaniem badanych podejście pacjentów do kwestii zaburzeń erekcji jest silnie związane ze
stereotypami dotyczącymi męskości:
Brak wzwodu u mężczyzn, tak, jest to bardzo, jest to bardzo drażliwa sprawa dla
mężczyzn. Brak wzwodu to brak męskości, tak, dla każdego faceta. (K45_11)
A faceci się wstydzą tego, że nie są w stanie sprostać wyzwaniom, tak, czyli odbyć
stosunku seksualnego ze swoją kobietą bez wspomagania, albo że w ogóle mają z tym
problem. (K28_5)

Według badanych lekarek i lekarzy stosunek pacjentów wobec problemów z zakresu zaburzeń
erekcji wiąże się ze stereotypowymi przekonaniami na temat oddziaływania wieku na
seksualność:
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Faceci, którzy uważają, że są w wieku, gdzie nie powinny im się przytrafiać problemy
związane z seksualnością albo z tymi sprawami, no, to bardziej się wstydzą. (…) Później,
no, jakieś tam, tak jak mówię, pan w podeszłym wieku, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lat,
no, to mam wrażenie, że ich to już mniej rusza, mniej się wstydzą tego wszystkiego.
Młode osoby, no, to uważają, że im się to nie powinno jeszcze przytrafiać. (K28_5)

Wypowiedzi osób badanych ukazują wpływ mediów na podejście pacjentek i pacjentów do
problematyki zaburzeń erekcji:
Coraz więcej wiedzą. I wtedy się dopominają, no, wracają do tego tematu, w sensie
proszą o leki, bo to są leki na receptę. (K78_24)
Tego nie było kiedyś w ogóle, ale media to tak nagłośniły. (M81_18)

14 rozmówczyń i 5 rozmówców w swoich wypowiedziach porusza kwestię chorób
przenoszonych drogą płciową jako przyczynę wstydu pacjentek i pacjentów. Badani mówią
o infekcjach okolic intymnych pacjentek:
(…) Że ta osoba po antybiotyku miała jakąś tam drożdżycę pochwy. (…) Więc jeżeli ma
jakieś ważne powody medyczne, żeby nie chcieć tego antybiotyku, to niech mówi. No i
wtedy taka kobieta ze wstydem mówi, że miała tą drożdżycę, itd. (M31_7)
(…) A u kobiet, jak ma jakieś upławy i inne rzeczy związane z układem płciowym, to, tak
jakoś uważają, że to jest wstyd [śmiech]. (K74_4)

Badani nawiązują do zagadnienia HIV/AIDS jako przyczyny zawstydzenia pacjentek
i pacjentów:
No, i tak widzę, że tam, coś tam, nie chce tam do końca powiedzieć, a okazało się, że był
nosicielem HIV. (M50_5)

9 rozmówczyń i 9 rozmówców wspomina o problematyce prokreacji, która wiąże się ze
wstydem pacjentek i pacjentów. W kontekście prokreacji wstyd budzi zagadnienie
antykoncepcji:
Na przykład kobiety wstydzą się, wstydziły się prosić właśnie o tabletki antykoncepcyjne,
no, bo w naszym społeczeństwie jest to różnie postrzegane przez osoby, no, i oni się, one
się wstydziły tego, że proszą, i bały się tego, że ja im odmówię. (…) No, też miałam
sytuację, kiedy mężczyzna przyszedł po tabletki antykoncepcyjne, przedłużenie tabletek
antykoncepcyjnych dla swojej żony. (…) Podał mi nazwę leku na kartce i powiedział, że
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to dla żony, no, i żeby przepisać jak najwięcej, ale on nie wie, ile ona bierze i w ogóle.
(K28_5)
Na przykład przychodzi kobieta trzydziestoparoletnia i mówi: «Panie doktorze, tak mi
głupio, jak kretynka, i poproszę o tą tabletkę 72h». (…) Jej jest głupio, po prostu.
Poczucie zakłopotania, to się też ze wstydem wiąże, prawda, że stara babka, matka trójki
dzieci i takie coś. Takie rzeczy to miewałem, i to nawet kilkakrotnie. (M63_15)

Badani są przekonani, że poruszanie kwestii związanych z ciążą jest źródłem zawstydzenia
pacjentek:
No, u kobiet, wydaje mi się, że jakieś takie pytania dotyczące jakichś poronień, porodów
przedwczesnych, powikłań jakichś, to być może. (K32_15)

4.4.3.2. Wstyd związany z rolą pacjenta
Poza sferą cielesności i seksualności osoby badane wskazały także na inne źródła wstydu
wśród pacjentek i pacjentów. Według 7 lekarek i 3 lekarzy należy do nich sytuacja bycia
osobą chorą, nie w pełni samodzielną i sprawną:
No, wstydzą się swoich ułomności, to na pewno, i one czasami nie polegają tylko na tej,
na tej sferze intymnej, ale ogólnie, że czegoś nie są w stanie zrobić, a uważają, że
powinni, że mają jakąś chorobę, która wpływa negatywnie na ich życie, tak, czują się
mniej wartościowi, wstydzą się tego moi pacjenci. (K28_5)
A ze strony pacjenta to jest, to wiąże się ze słabością. (K43_17)
(…) Skrępowanie starością, skrępowanie niepełnosprawnością, skrępowanie tym, że
jesteśmy zależni od innych. (K54_23)

Badani w swoich odpowiedziach zwracają także uwagę na dwa rodzaje schorzeń, które wiążą
się ze wstydem pacjentek, pacjentów. Pierwszy dotyczy potrzeb fizjologicznych jak
oddawanie moczu czy wypróżnienia, o czym wspomina 11 lekarek i 3 lekarzy:
Wstyd na przykład, wstydzą się przyznawać, że noszą wkładki, tak, że popuszczają.
Wstydzą się przyznawać, na przykład. (K34_9)
Mówienie o czynnościach fizjologicznych. Trudno jest mówić o wypróżnieniach
pacjentom. (K28_16)
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Drugi rodzaj wstydliwych schorzeń odnosi się do problemów ze skórą, które są widoczne dla
otoczenia pacjentki, pacjenta, na co wskazuje 13 rozmówczyń i 6 rozmówców:
Różne sprawy dermatologiczne, jakieś grzybice. To tak, wstydzą się jakichś grzybic,
jakieś problemy czy jakieś owrzodzenia, czy w buzi, jeżeli coś jest, we włosach. No, takie
rzeczy, które faktycznie udaje się troszeczkę zamaskować, a niestety trzeba przyjść.
Łuszczyca, tak to się wstydzą, jeżeli mają duże zmiany łuszczycowe, to bardzo się
wstydzą. (K52_21)
Na pewno takie jednostki chorobowe, które zmieniają nasz wygląd, no, właśnie, czy
jakieś zmiany skórne, na ciele, na twarzy, (…) właśnie takie, takie choroby, które widać,
powodują najwięcej wstydu u pacjentów, bo nie da się tej choroby ukryć. Jeżeli mam, na
przykład, nie wiem, nowotwór płuca, to możemy sobie pójść do sklepu i nie mamy
nigdzie na czole napisane, że mamy nowotwór płuca, no, ale jeżeli (…) jesteśmy po
masywnym poparzeniu, mamy pół twarzy poparzone, tak, w bliznach i wydaje mi się, że
to są schorzenia, które najwięcej wstydu powodują. (K30_29)

Nie tylko jednak problemy związane ze zdrowiem fizycznym są przyczyną wstydu wśród
pacjentek i pacjentów. Także trudności związane ze zdrowiem psychicznym wiążą się
z zawstydzeniem, co podkreśla 18 rozmówczyń i 3 rozmówców:
Wstydzą się mówić o jakichkolwiek problemach natury psychicznej, jakichkolwiek.
Stygmatyzacja chorób psychicznych, zaburzeń, jest ogromna. (K29_26)
(…) grupa pacjentów, coraz większa już w tej chwili, ci pacjenci, którzy mają problemy
emocjonalne, jakiejś takiej natury. Wchodzą w okresy depresji, jakieś problemy (…).
(M50_5)
No, także pacjenci psychiatryczni wstydzą się, nie bardzo potrafią się porozumieć, nie
potrafią się wysłowić na temat swoich problemów, chyba że przychodzą naprawdę
zdesperowani i już ukierunkowani na to, że uzyskają tu potrzebną pomoc. (M32_13)

Problemem szczególnie wstydliwym dla pacjentek, pacjentów z zakresu zdrowia
psychicznego jest doświadczenie próby samobójczej:
(…) takie tam próby samobójcze, to też jest jakieś poczucie wstydu, że sobie nie
poradziła. (K47_10)
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(…) pacjentów, którzy są, nie wiem, czy po próbach samobójczych. (…) Ci pacjenci
widać, że oni unikają kontaktu, (…) są zawstydzeni, że są niespokojni, że są skrępowani,
i to ewidentnie. (K30_29)

Także uzależnienia od substancji psychoaktywnych stanowią źródło wstydu dla pacjentek
i pacjentów:
Myślę, że tak, jakichś problemów z zależnością od alkoholu (…). Znaczy, myślę, że tutaj
alkohol jest tabu, bo to jest częsty problem, generalnie. To jak gdyby wstyd przed
poruszaniem tego tematu. (K43_6)
(…) ma problem jakiś alkoholowy, że ma problem jakiś tam z narkotykami. (M50_5)

21 rozmówczyń i 14 rozmówców sugeruje, że źródłem wstydu mogą być różne konteksty
znalezienia się w roli pacjentki, pacjenta. Można je podzielić na trzy grupy przyczyn.
Pierwsza z nich dotyczy nieprzygotowania własnego ciała pod względem higieny do kontaktu
z lekarką, lekarzem:
(…) Na przykład odmówił mi zbadania się słuchawką, czyli osłuchania, ponieważ, jak to
pacjent powiedział: «Dzisiaj jest nieprzygotowany». (K45_8)
Ktoś przychodzi z chorą nogą. To jest podobna historia, ale, no, zasadą jest taką, że
porównuje się chorą kończynę ze zdrową, bo są rozmaite anomalie rozwojowe, i wtedy
pacjent mówi: «Panie doktorze, ale ja tej drugiej nogi nie umyłem». (M78_9)
(…) kiedy są nieprzygotowani do badania, do kontaktu z lekarzem. Tak, ze względów
higienicznych, nie ubrali się dobrze, nie wymyli się dobrze (…), kiedy nagle ich to
spotyka, ten kontakt z lekarzem. (…) Niektórzy mają taki wstyd, a jest nagle
przyciągnięty do szpitala. (M62_4)

Druga grupa przyczyn dotyczy nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentki,
pacjentów:
(…) Kiedy na przykład ktoś jest chory na nadciśnienie, choruje na serce i doskonale wie,
że powinien nie palić, nie pić, a nie robi tego wszystkiego i przychodzi, i znowu przytył,
nie wiem, ostatnio za dużo wypił albo coś takiego, no, to oni wstydzą się przyznać do
tego, że tam się to nie udaje. (K28_5)
Pacjenci czasem wstydzą się, po jakimś tam czasie przyznają się, że pacjent nie idzie, nie
bierze leków. (…) Po prostu, człowiekowi zabrakło pieniędzy, zapomniał coś wziąć,
przyznał się. (M69_17)
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Trzecia grupa wiąże się z poczuciem pacjentów, że sami się przyczyniają do swojego złego
stanu zdrowia, co z kolei wynika z:
 prowadzenia szkodliwego stylu życia:
Zdarzają się sytuacje, kiedy pacjent wie, że choroba powstała z jego zaniedbań,
niedopilnowań, leniwości jakiejś, lenistwa i wtedy pacjenci faktycznie się krępują. (…)
Wiadomo, zły tryb życia, odżywianie, są głównymi powodami chorób, to wszyscy
wiemy. (M32_13)
(…) Tak, problemy wszystkie, choroby, ale dotyczące pewnych zaburzeń, no, pewnych
przyzwyczajeń niewłaściwych, nałogów. (K60_14)
Znaczy, myślę, że takie związane z takim bardzo popularnymi schorzeniami, a te
schorzenia, gdzie wiadomo, że człowiek współuczestniczy w budowaniu tego, czy jest
współudział pacjenta w wystąpieniu tego, to może być większy wstyd, na przykład
nadciśnienie czy alergie są to choroby popularne. (…) Też związane z otyłością. Myślę,
że przy tym pacjent może odczuwać wstyd, jak najbardziej. (K43_17)

 opóźniania zgłoszenia się do lekarza:
Myślę, że jest jakaś taka granica, że do pewnego momentu pacjenci tak przeczekują, że
na przykład coś przejdzie. I jeżeli przeczekają, jest taka granica, po przekroczeniu której
oni już nie tylko czują, że jest źle, nie tylko z tego powodu, że jest jakaś tam zmiana, ale
oni jeszcze czują, że dodatkowo jest im wstyd, że tak to zaniedbali. Więc takie
przechodzone długo sprawy budzą więcej wstydu niż gdyby od razu się zgłosili.
(K29_26)
Czego się ludzie wstydzą? No, wstydzą się też rzeczy, które wynikają z zaniedbań. Na
przykład miałam pacjentkę, która, której bardzo trudno było powiedzieć, z czym przyszła.
Potem się okazało, że przyszła z guzem piersi. Ona powiedziała, wręcz płakała, że ona
ma go od dawna. Miała swoje różne problemy. Bała się z tym przyjść, wstydziła się tego,
że tak to zaniedbała, że to tak urosło. A ona nie przyszła z tym wcześniej, mimo że
wiedziała, że to jest coś niepokojącego. (K28_5)

 niechęci wobec ujawnienia problemu zdrowotnego ze względu na ośmieszający
powód jego powstania:
Mówienie może o okolicznościach powstania jakiejś tam choroby prawda, czy zakażenia.
(…) A tak to jednak tu jest wstyd, że coś takiego nabawił się, w jakichś takich sytuacjach,
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czy, no choroba wstydliwa, też świerzb. Prawda? (…) No, to faktycznie tego się pacjenci
wstydzą, że coś takiego mają, taką chorobę, która faktycznie z brudu się wywodzi, a oni
to mają. (K52_21)
Wstydzą się całej sytuacji, jak im się to zdarzyło. Jest taki wstyd dotyczący wypadków,
że osoba młoda, gdzieś (…) na prostej drodze szła i nagle chrupnięcie w kolanie i «No,
nie, doktorze, co ja, na prostej drodze szłam, chrupnęło mi w nodze i teraz mnie boli, no».
(M31_7)
Tak, to był pacjent, który zmarł już. No, niejako w konsekwencji swojego wstydu,
niezrozumiałego. (…) Wykonywał jakieś prace kuchenne i miał koszulę z tworzywa
sztucznego. (…) On chciał nad gazem opalić kurczaka. Trzymając tego kurczaka jedną
ręką nad gazem, oblał go denaturatem, ten denaturat wylał mu się na rękaw, koszula się
zajęła na nim i oparzył sobie całe ramię. I przyszedł do mnie chyba po tygodniu, nie
pamiętam, z gorączką, już w takim stanie poważnym, cierpiący, z gorączką, i najpierw
powiedział, że go ręka boli, i zacząłem drążyć, o co chodzi. (…) On miał rękę
amputowaną w stawie barkowym, ale już było za późno. Po prostu zmarł w głupi sposób.
Gdyby wcześniej się zgłosił, pierwszego, drugiego dnia, spokojnie ta ręka byłaby do
uratowania, a człowiek by żył. (…) Tak powiedział, tak, wstydził się z tym iść (…).
(M50_6)

4.4.3.3. Problemy w życiu osobistym pacjentek i pacjentów jako źródła wstydu
Problemy z zakresu życia osobistego to zgodnie z 14 stwierdzeniami lekarek
i 3 spostrzeżeniami lekarzy kolejne źródło wstydu pacjentek i pacjentów. Kluczowe są tutaj
kwestie dotyczące relacji rodzinnych:
(…) relacje rodzinne, które też są różne, bardzo różne. (K34_9)
(…) chodzi mi o relacje w obrębie rodziny. Trudno jest pacjentom mówić o tym, że na
przykład mają konflikt, że są pobici, że są, że ktoś tam na nich wywiera jakąś presję
psychiczną. (K43_13)

Jak zauważają badani, ze szczególnym zawstydzeniem pacjentek i pacjentów wiąże się
przemoc w rodzinie:
Znaczy, najczęściej chodzi o jakieś tam formy znęcania się, to zwykle wiążę się z jakimś
wstydem, czy ktoś jest ofiarą, czy sam się znęca, w każdym razie, jak jakieś patologie w
rodzinie, na pewno, to bycie ofiarą przemocy. Myślę, że tego pacjenci się wstydzą.
Ewentualnie jakiejś tam przemocy w rodzinie. (K43_6)
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(…) Kiedy przychodzi kobieta pobita przez męża i jeżeli nawet takie się zdarzają. (…)
Częściej, chociaż podejrzewam, że to mogły być uderzenia, to z kolei może się zdarzyć u
osób starszych. Tam, nie wiem, uderzona przez pijanego syna, męża, czy kogoś, to może
powiedzieć, że spadła ze schodów, ale starsza osoba. (K63_12)

Trudna sytuacja materialna także stanowi, zdaniem badanych lekarzy, źródło wstydu dla
pacjentek i pacjentów:
Potrafią się wstydzić też tego, że są biedni, że nie mają pieniędzy, potrafią… Wstydzą się
tego. Czasem nie potrafią powiedzieć, teraz to już może się przyzwyczaili, że chcą jedną
receptę, a nie dwie, tak, że, na przykład, no, czasami ich to krępuje, tak. Potrafią się tego
wstydzić. (K39_1)
Czasem jakiś tam biedny, prawda, to też jakoś tam nie zawsze to zaniedbanie wynika z
jego jakiejś dysfunkcji, tylko po prostu z biedy, i czasami tego też się wstydzą. (K47_10)
Wstydzą się pacjenci też tego, że są biedni, trzeba jakby wyciągać tutaj pewne
informacje. (K43_13)

Trudności w życiu zawodowym stanowią kolejną przyczynę wstydu pacjentek i pacjentów:
Ktoś tam nie ma pracy, czy stracił pracy, no, to też czasami są to może dla niego jakieś
tam krępujące sytuację, no, bo ja ich znam, i nagle tracą pracę, więc. (K56_25)
Dzisiaj miałem pacjentkę, młoda kobieta, pracownik banku, zagrożona zwolnieniem,
i przyszła tutaj, no, rozpłakała się, powiedziała mi, jaką ma sytuację zawodową i
wyznała, że nosiła to w sobie dwa miesiące. Doprowadziła się do skraju wytrzymałości,
wstydziła się o tym powiedzieć, i tu, myślę, że mówiąc mi o tym, też musiała z tym
wstydem przyjść. (M50_6)

Z wypowiedzi osób badanych wynika, że źródeł wstydu, jaki towarzyszy pacjentkom
i pacjentom, jest bardzo wiele. Zwraca uwagę fakt, że przyczyny zawstydzenia dotyczą
różnych aspektów funkcjonowania jednostki, także o charakterze pozamedycznym, w ogóle
niezwiązanych z kwestią zdrowia pacjentek, pacjentów.

4.4.4. Wpływ wiedzy podręcznej osób badanych na interpretowanie fenomenów
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
Odpowiedzi badanych pozwalają opisać wpływ wiedzy podręcznej lekarek i lekarzy –
osobistego zbioru wiadomości o otaczającej rzeczywistości, który umożliwia jednostce
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funkcjonowanie w świecie. Oddziaływanie to przejawia się w podejściu osób badanych do
fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.
4.4.4.1. Lekarz wobec fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu – między
zawodowym a osobistym podejściem
Wpływ wiedzy podręcznej lekarzy i lekarek na postrzeganie fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu przejawia się w nieustannym balansowaniu między byciem
w roli zawodowej a byciem osobą prywatną. Ciągłe oscylowanie między podejściem
medyczno-zadaniowym a osobistym niekiedy przenosi się nawet na obszar życia
pozazawodowego badanych:
Bym sobie tego nie uświadamiała, gdyby nie to, że nieraz pewne zachowania przynoszę
do domu. Takie zachowania z pracy, (…) i zwracają mi domownicy uwagę. To jest chyba
sposób mówienia, (…) chyba sposób mówienia, wyrażania swoich myśli, bo nieraz słyszę
od swojego męża: «Nie jestem twoim pacjentem». (K54_20)
Rzeczywiście, jest coś takiego, że można patrzeć na człowieka trochę jak na przedmiot
w sposób medyczny, tak, bardzo mechaniczne, a można patrzeć na człowieka jako na
pewną taką całość, można powiedzieć i się nie przełączyć. Ja rzeczywiście kiedyś miałem
taką sytuację, że patrzyłem komuś w oczy, a później patrzyłem komuś na oczy. Patrzyłem
dokładnie w taki sam sposób, ale podobno inaczej, i ta osoba wtedy powiedziała, że to
widać, rzeczywiście, że patrzę inaczej, tak. Jeżeli komuś patrzę w oczy i na przykład
z nim rozmawiam, a potem patrzę na oczy, na przykład, albo patrzę na tęczówki, itd. (…)
To rzeczywiście na pewno patrzy się trochę inaczej, (…) nie patrzę na tą osobę w taki
sposób lekarski, techniczny, tylko trochę w inny sposób i jakoś musi być to przełączenie
w międzyczasie, nie wiem, kiedy. (M37_8)

Badani przytaczają przykłady sytuacji w relacji lekarz – pacjent związane z kluczeniem
między perspektywą medyczną a osobistą, przejawiające się w obserwowaniu ciała pacjentki,
pacjenta w sposób prywatny, o czym spośród 50 rozmówczyń i rozmówców powiedziało
39 osób. Warto zwrócić uwagę, że 6 lekarek i 7 lekarzy uznało ten fakt za dość
problematyczny, ponieważ niezgodny z rolą zawodową lekarza:
A prywatny w jakim sensie? Że przystojny facet? (…) Tak, myślę, że pewnie tak, no. Ale
wie pani, to też dla mnie jest nieprofesjonalne. Więc, to tam może przelecieć myśl, ale,
ale nie, nie to, to nie, to absolutnie dla mnie jest nieprofesjonalne. Tak więc ja sobie nie
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pozwalam na takie rzeczy. Mogę sobie pomyśleć, że facet przystojny, piękna kobieta.
(K39_1)
(…) gdzieś tam przemknie mi jakaś taka myśl, ale ponieważ jest to nieetyczne, żeby się
umawiać ze swoimi pacjentami, czy dawać im do zrozumienia, że w jakikolwiek inny
sposób mnie interesują niż zawodowy, no, to czasami wręcz się karciłam za takie
myślenie, że: «No, ale to jest twój pacjent i nie wypada, nie powinnaś o nim tak myśleć».
(K28_5)

Zdaniem 10 rozmówczyń i 9 rozmówców nie da się uniknąć spontanicznej oceny ludzkiego
ciała jak i oddziaływania estetycznych bodźców wywoływanych w kontakcie z cielesnością
drugiego człowieka. Osoby badane wskazały czynniki, które prowokują prywatne spojrzenie
lekarki, lekarza na ciało pacjentki, pacjenta. Do niemedycznego podejścia do cielesności
zachęca najczęściej piękno ludzkiego ciała. Jest ono utożsamiane przede wszystkim
z atrakcyjną budową sylwetki i młodością. Wspomina o tym 18 lekarek oraz 7 lekarzy:
Myślę, że jakiś kawałek tego spojrzenia zawsze, gdy badamy młodą wysportowaną
osobę, to tutaj jest też takie, ciało jest piękne, załóżmy, a badanie jest tylko badaniem
kontrolnym. (K43_17)
Jeżeli osoba ma prawda, bardzo ładną figurę, no, bardzo ładną, czy fajnie wygląda,
umięśniony mężczyzna i tak dalej. Na pewno, bo to tak ładnie wygląda. (K52_30)
Czasami jak tutaj mamy jakichś takich młodych pacjentów, no, to wiadomo zawsze: «No,
zobacz, jaka klata!», tak? (K30_29)
Myślę, że są takie nawet dwie sfery, tak jak oglądamy, patrzymy na rzeźbę, nie wiem,
Michała Anioła, prawda, to jest piękne. (…) Niewątpliwie (…) jeżeli jest to ładne ciało,
zgrabne, budzi pozytywne emocje, budzi podziw, uznanie. (M50_6)
Są dziewczyny, od których trudno oczy oderwać, przecież to jest dzieło sztuki Pana
Boga. (M78_9)

Według 2 rozmówczyń i 3 rozmówców postrzeganie ciała pacjentki w sposób prywatny jest
dla lekarzy mężczyzn naturalne, nieodzowne:
Myślę, że to raczej jest problem mężczyzn. (K43_6)
Tak, wielokrotnie. Są to najczęściej (…) sytuacje dotyczące badania przedmiotowego
kobiet. Najczęściej chodzi to, na przykład, o osłuchiwanie płuc. Więc jestem normalnym,
zdrowym facetem, więc (…) wielokrotnie patrzę się na kształt pleców, kształt bioder.
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(…) No, jestem normalnym facetem i wiadomo, że jakaś fantazja, tak, musi się
oczywiście pojawić. (M35_10)
To jest połączone jedno z drugim, no. Nie da się tego rozdzielić, to zawsze się patrzy. Na
ortopedii to najczęściej widzimy na bloku operacyjnym pacjenta, który jest rozebrany
podczas zabiegu, prawda, przed obłożeniem tymi wszystkimi prześcieradłami. Co
niestety, znaczy «niestety», to jest normalne, no, (…) moim zdaniem zawsze budzi
w mężczyźnie. Nie da się całkowicie tego wyłączyć. (M31_11)

Różnego rodzaju ozdoby i zabiegi mające upiększać ciało sprawiają, że osobista perspektywa
postrzegania staje się pierwszoplanową dla lekarki, lekarza. Na to wskazuje w swoich
wypowiedziach 6 lekarek i 2 lekarzy:
Czasami to rzeczywiście ktoś ma (…) fajny tatuaż, fajny kolczyk. Czasami (…)
przychodzi dziewczyna, w brodawkach kolczyki. Może to nie jest jakiś zachwyt, tylko
człowiek patrzy, że, kurczę, o co chodzi w ogóle? Takie, no, są takie momenty, że coś
tam się odbiera, odbiera jakoś tak mniej może profesjonalnie, tylko bardziej po ludzku.
(K32_15)
Była taka nieprzytomna kobieta, pamiętam, jakaś trutka, i była tak ładnie, śmiałyśmy się,
była tak ładnie wydepilowana. (…) Czy nawet się śmiałyśmy, że chyba laserowo, bo nie
było żadnego włosa. (K47_10)
Bardzo już starszy pan (…) przywiózł swoją żonę, (…) bardzo straszą panią, i ona miała
pomalowane paznokcie u nóg, tak. (…) I my wszyscy tak spojrzeliśmy… miała bardzo
ciężki udar, wszyscy wiedzieliśmy, że z tego udaru już nie wyjdzie, trzymali się za
rączkę, tak, i rzeczywiście te paznokcie sprawiły, że (…) nie myślałam o niej jak o ciężko
chorej, tylko jak o człowieku. Jak o takiej parze, która się bardzo… w ogóle nie… nie
takimi kategoriami czysto medycznymi, prawda? Było takie przejaśnienie, że tak
powiem, w mojej głowie, ale to była chwila moment. (K54_20)
Czasami badam pacjenta czy pacjentkę młodą, słucham płuc, czyli mam bluzkę do góry,
biustonosz, spodnie i nad spodniami jest Michelin od ciężarówki, nie, a w tym Michelin
tkwi kolczyk, piękny widok, miodzio, nie? (M62_4)

Próby balansowania między osobistym a zadaniowym podejściem lekarki, lekarza wiążą się
z przenikaniem się fenomenów cielesności i seksualności w relacji lekarz – pacjent.
W wypowiedziach wszystkich osób badanych widoczna jest obawa, by ich podejście
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i działania odnoszące się do sfery seksualnej pacjentki, pacjenta miały wyłącznie medyczny
charakter:
(…) żeby nie było potem wątpliwości, że pacjent przychodzi po to, żeby być leczonym.
(K54_23)
No, to chodzi o to, żeby zadać odpowiednie pytania bez wchodzenia w jakieś zbyt
intymne relacje, które nie mają znaczenia, z punktu relacji leczenia. (M34_16)

Poszukiwanie nie tylko równowagi między osobistym a zadaniowym podejściem, ale także
pewnego rodzaju poprawności wyraża się w zapraszaniu przez lekarzy osób trzecich do
gabinetu w sytuacji rozbierania pacjentki, pacjenta bądź oglądania czy badania jej, jego
narządów płciowych. O tego rodzaju rozwiązaniu wspominają wyłącznie badani mężczyźni:
(…) zawsze proszę, żeby była przy tym badaniu ze mną pielęgniarka, która tam zawsze
wszystko merytorycznie też to powie, uspokoi pacjentkę i we dwójkę staramy się
przeprowadzić tego typu badania. (M50_5)
Też zawsze warto, z takich względów prawnych, mieć pielęgniarkę ze sobą albo drugą
osobę, lepiej takiej płci, jakiej jest pacjent, żeby nie być posądzonym o jakieś
molestowanie seksualne, jeżeli się bada takie okolice. (M31_11)

W swoich refleksjach 8 rozmówczyń i 7 rozmówców wskazało na istniejący podział
dotyczący ciała pacjentki, badań i procedur medycznych stosowanych wobec kobiet. Granicę
stanowi wszystko to, co dotyczy seksualności i jest domeną ginekologii, w szczególności
narządy płciowe, ale również piersi, kwestie związane z prokreacją, problemy w życiu
seksualnym. Lekarze i lekarki innych specjalności starają się nie podejmować działań
zarezerwowanych dla ginekologów:
No, bo co innego dotyka ginekologa, co innego nas tutaj. My się zajmujemy jakimiś
takimi bardziej prostymi sprawami. (K32_15)
Waginy nie badamy, to ginekolodzy, więc nie dotykamy się takich spraw. (M31_11)
Znaczy, ja akurat kobiet pod tym kątem nie badam, bardzo dobrze, że są od tego
specjaliści, i badam tylko do swoich granic. (M56_19)

W kontekście przenikania się cielesności i seksualności w relacji lekarz – pacjent badani
zwracają uwagę na sytuacje, w których muszą podejmować decyzję o tym, jak będą
interpretować fenomeny – czy odniosą się wyłącznie do wiedzy, procedur medycznych
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i zadaniowego stosunku, czy też uwzględnią inne czynniki. Przykładem jest dylemat opisany
przez 8 rozmówczyń i 3 rozmówców: czy pacjenta, pacjentkę należy całkowicie rozbierać,
czy też odsłaniać tylko te części ciała, które się bada:
(…) przede wszystkim, że trzeba się rozebrać u lekarza do badania. To jest taki standard
prawda? Bo są lekarze, którzy badają bez rozbierania, czyli na przykład uchylają gdzieś
tam pacjencie koszulkę do góry, są lekarze, którzy badają skrupulatnie. (K54_23)

Z jednej strony, standardy medyczne nakazują całkowitą nagość ciała pacjentki, pacjenta, co
pozwala uniknąć błędów lekarskich, jak i zwiększa możliwości diagnozy:
Nas uczono na studiach, że pacjent powinien stać przed lekarzem nago. (M81_18)
(…) Okazało się, że rak piersi. No i też miałam wtedy trochę wyrzuty sumienia, że ja jej
nigdy nie poprosiłam o to, żeby ona się rozebrała. (…) To tak jakoś człowiek jeszcze
młody, nie zdawał sobie sprawy, jakie to jest ważne – rozebrać pacjenta. (K74_4)
I bardzo uważałem, że do badania trzeba rozebrać pacjentki. (…) A ja byłem dumny, że
odkryłem cztery wady serca, że na przykład u paru chłopaków odkryłem, że nie mają
jąderek w mosznie i tak dalej. (M69_17)

Jednak całkowita nagość wiąże się z dyskomfortem ze strony pacjentek, pacjentów:
Nie rozbieram tego pacjenta od stóp do głów, żeby on nie czuł się w pewien sposób
zawstydzony. (K52_30)
Wstydzą się rozebrać, zdjąć nawet spodnie, jeżeli muszę zbadać, nie zawsze rozbieram
pacjenta całego. (K29_26)

Ponadto kwestia nagości ciała pacjentki, pacjenta potrafi wywołać niechęć wobec lekarki,
lekarza, którzy proszą o całkowite rozebranie się:
(…) i była sytuacja: «A pani doktór w zeszłym roku na kolonii to się nie kazała
rozbierać». (…) Potem się okazało, że nagle mówią, że ten doktor to jakoś dziwnie się
zachowywał i tak dalej. (M69_17)

Inny dylemat dotyczy wahania się między spełnianiem obowiązujących standardów
medycznych a osobistymi obawami lekarki, lekarza o ich odbiór przez otoczenie społeczne,
na co zwraca uwagę w swoich odpowiedziach 5 rozmówców. Tego rodzaju trudności nie
pojawiają się w wypowiedziach kobiet:
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Był czas, że było obowiązkowe badanie piersi przez lekarza pierwszego kontaktu. (…)
Nawet były takie pieczątki «Przeprowadzono badanie piersi». No, przecież gdybym tu ja
zaczął badać piersi kobietom, to by mnie normalnie widłami zatłukli. (…) Pacjentki by
nie chciały, no, co to, u ginekologa to się takie rzeczy robi. Nie no, faceci by powiedzieli:
«Nie no, panie, co pan tutaj robi?!». (M63_15)
Następna nauka, jest zarządzenie ministra, każdy pacjent, mężczyzna po czterdziestym
roku życia ma być zbadany per rectum, czyli przez kiszkę stolcową palcem, kobieta po
czterdziestym piątym roku życia, każda, która wchodzi do gabinetu, to jest zarządzenie.
(…) Ale co by było, gdybym ja w tej chwili zrobił tak, że wszystkie pacjentki, które
przychodzą, badał przez kiszkę stolcową? (…) I co by było, za chwilę: «Taki doktor
jeden zgłupiał, wszystkie kobiety bada przez kiszkę stolcową, on coś ma z głową!». Tak
by było. (M81_18)

4.4.4.2. Wiedza podręczna a źródła wstydu osób badanych
Oddziaływanie posiadanej wiedzy podręcznej na rozumienie fenomenów cielesności,
seksualności, wstydu i wstrętu przejawia się także w źródłach zawstydzenia wskazanych
przez osoby badane, o czym mówią, odpowiadając na pytania dotyczące ich doświadczenia
zawodowego i praktyki lekarskiej.
Zdaniem 15 rozmówczyń i 5 rozmówców przyczyną wstydu lekarki, lekarza w relacji lekarz –
pacjent są sytuacje niewystarczająco dobrego wywiązania się z roli zawodowej. Jest to
interpretowane jako:
 brak dostatecznej wiedzy medycznej:
No ja tylko ewentualnie mogę się wstydzić swojej niekompetencji, jedyna rzecz. Że
czegoś nie wiem, tak dokładnie, to są sytuacje, które wzbudzają we mnie wstyd. (K43_6)
Ze strony lekarza, prawda, to jest na przykład, że pacjent, ucząc się, studiując w goglach,
wie czasami lepiej i więcej niż lekarz, prawda, to może to, takie uczucie wstydu wzbudzić
albo zakłopotania, prawda, zwłaszcza jeżeli się nie jest wstanie sprostać tym wszystkim
uwagom, prawda. (K49_2)
No u mnie to jest tylko wtedy, jak wykazuję się niewiedzą, którą powinienem jakąś tam
przynajmniej szczątkową mieć na ten temat. No, to, to jest zawodowy wstyd jakiś.
(M32_13)

 nieumiejętność lub niewłaściwy sposób wykonania danej procedury medycznej:
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Myślę, że taką drugą rzeczą mogłoby być, jeśli bym ze strony pacjenta miała informację,
że być może czegoś nie dopilnowałam, a tak, nie dopatrzyłam, tak. Czyli poczucie
wstydu za to, że mogłam czegoś tam źle… mogłam coś tam więcej pacjentowi, czy
zobaczyć, czy poradzić, a czegoś nie uczyniłam wystarczająco dobrze, tak. (K45_8)
Przyjechał pacjent reanimowany, no, i lekarz który był na dyżurze, (…) wszyscy go
szukają, szukają, szukają, i okazało się, że on był tak przerażony tą całą sytuacją,
i wnioskuję, że też zawstydzony, że schował się do szafy i nie chciał z tamtej szafy wyjść,
bo nie wiedział, jak się zachować, nie wiedział, co robić, nie umiał zaintubować pacjenta.
(…) Jemu wstyd było na pewno też jeszcze przez długie tygodnie, bo takie historie niosą
się szybciej niż wiatr. (K30_29)
Z mojej strony zawstydzenie, jeżeli się okaże, że ja czegoś nie umiem zrobić. To wstydzę
się za tą indolencję zawodową. (M78_9)

 popełnianie błędów medycznych:
Myślę, że ze strony lekarza, to najczęściej zmierzenie się ze swoją pomyłką. Myślę, że to
nie jest łatwe. (K43_17)
Szczególnie w medycynie ratunkowej niestety czasami jest bardzo mało czasu na
myślenie i no trzeba działać. I przyznanie się do błędu: «Kurczę, no właściwie powinnam
zrobić to i to, zamiast tego i tego», to jest trudne. (K30_29)
Dla mnie rzeczywiście taka sytuacja, która była pomyłką, kiedy wydałam pacjentowi
dokumenty innej osoby. Na szczęście wrócił, ale to było, to mierzenie się, jak mogłam
tak duży błąd popełnić. (K43_17)
Lekarz leczy pacjenta na inną chorobę, a okazuje się, że pacjent jest, no, ma zupełnie
inną. Myślę, że jest to taka sytuacja, że jakiś element wstydu jest, ale to nas może jeszcze
jakoś zminimalizować, ale nie wyeliminować, bo nie jest to działanie celowe. (M51_1)

 nieprofesjonalne zachowanie się wobec pacjentki, pacjenta:
To dotyczy (…) odczuć co do niestosownego, niewłaściwego zachowania, prawda.
I mogę powiedzieć, że czasami kogoś za ostro potraktuję. (…) Ale dotyczy to takich
szczegółów, drobiazgów, które nie mają najmniejszego znaczenia. Bo nie to, że
odesłałem kogoś śmiertelnie chorego, itd., nie. Tylko przy dziesięciu minutach na osobę
już miałem dosyć tego dwudziestego piątego pytającego. (M62_4)
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Kolejne przykłady źródeł wstydu po stronie lekarki, lekarza są związane z przenikaniem się
fenomenów cielesności i seksualności w relacji lekarz – pacjent. Poczucie zawstydzenia
prowokują:
(…) wszelkiego rodzaju delikatne sytuacje związane z seksualnością. (M44_2)

O doświadczaniu zawstydzenia pojawiającym się w odpowiedzi na nagość ciała pacjentki,
pacjenta mówi 11 lekarek i 7 lekarzy. Reakcja taka jest związana z refleksyjnym oraz
emocjonalnym podejściem do cielesności, jak również odmiennością płci pacjenta:
No, może teraz, jak się facet rozbiera przy mnie, tak, no, to pewnie to też jest krępujące.
I tak, jak mówię. I sama próbuję to jakoś i swoje jakieś tam niewielkie skrępowanie
pewnie też, pewnie przykryć tym, że jednak uspokajam pacjenta, że to normalne.
(K39_1)
Wstyd zawsze jest, zawsze jest niewielki wstyd, i jest taki jakiś pewien, taki, bym
powiedział, niewielki dyskomfort, prawda, bo pacjenta trzeba obejrzeć, trzeba go zbadać
i jest pewien dyskomfort. Zawsze jakiś tam odczuwam dyskomfort. (M81_18)
Jak się ogląda nagie ciało, to jest to dotykanie duszy, jakby nie patrzeć. (M56_19)

Badani mężczyźni twierdzą, że krępująca bywa dla nich nieuzasadniona, pozostającą poza ich
kontrolą nagość pacjentki. Podobne spostrzeżenie nie jest obecne w wypowiedziach badanych
kobiet:
Ja jestem zażenowany, jak ktoś mi pupę pokazuje. A tu, ja rozumiem, że coś tam się
dzieje, nie, ale raczej ja jestem oswojony, jak ktoś mówi: «Mam tutaj wysypkę na pupie»
i w tym momencie: «Czy mogę panu doktorowi pokazać?» – «Bardzo proszę» i wtedy ja
jestem jakby przygotowany do tego, a nie od razu wyskakuje z pupą i pokazuje, gdzie ma
wysypkę. Ja jeszcze się wstydzę. Jestem zażenowany, że ktoś tak od razu. Pani
wyskakuje, że tutaj ma to tamto. (M54_3)
Nagość, no pewne odsłonięcia pewnych części ciała, które trzeba przebadać, prawda,
czyli brzuch – dotąd, klatka – dotąd, prawda, i zażenowania to raczej nie budzi. Nagość
budzi, zażenowanie budzi nagość nadmiernie eksponowana, niepotrzebnie zupełnie,
prawda. To nie jest nagość, to jest ekshibicjonizm, prawda. (…) Tak, to się czasami
zdarza, kiedy, myśmy się kiedyś śmiali, kiedy na praktyce studenckiej, jak przychodziła
młoda dziewczyna zrobić zastrzyk, to później, to szybciutko spodnie opuszczała, a jak
przychodziła babcia, to robiła: «szuuu» i spodnie zarzucała na głowę. (M62_4)
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Rozmówcy zwracają szczególną uwagę na nagość, która posiada podtekst erotyczny i jest
próbą zainicjowania osobistego kontaktu ze strony pacjentki:
Natomiast, czasami nie wiesz, jeżeli osoba przychodzi po raz kolejny i narzuca się, tak,
swoją cielesnością, pokazuje się, eksponuje coraz bardziej, i robi to tak bardzo językiem
ciała, wiesz, nie w narracji lekarz – pacjent, tylko «ja i ty» albo «on i ona», no, to wtedy
troszeczkę czuję, no, bardzo duży dyskomfort. (M35_10)
(…) prosiłbym, żeby pacjentka pokazała mi gardło, a ona by się rozebrała. Było coś
takiego, no, może oczywiście nie zdążyła cała się rozebrać, ale pamiętam, że poprosiłem
pielęgniarkę. Ona już któryś raz to robiła z kolei, tamten pierwszy raz jakoś złapała mnie
na to rozebranie, ale drugi raz, jak zaczęła ten numer odstawiać, to ją poprosiłem.
(M51_1)

Badanie fizykalne genitaliów zostało wskazane przez 5 lekarek i 2 lekarzy jako przykład
sytuacji powodujących skrępowanie:
(…) Przede wszystkim badanie części intymnych. (K63_12)
Znaczy, mi się wydaje, że największe poczucie wstydu ma doktor, który bada osobę, i ma
wrażenie, że tej osobie będzie bardzo ciężko zaakceptować badanie. Przenoszenie wstydu
pacjenta na swój wstyd. (…) Ja mam rzeczywiście barierę jeżeli chodzi o badanie, to
rzadko mi się zdarza, ale jeżeli chodzi o młodych mężczyzn i jakąś ocenę w obrębie
jąder, bo to nie, że ja się wstydzę, tylko ten człowiek przeżywa to traumatycznie. Jest
młoda kobita, która go bada i… u starszych mężczyzn jak trzeba założyć cewnik, to nie
jest żaden problem, ale rzeczywiście to chyba taki jedyny wstyd. (K32_15)
(…) badanie tych okolic intymnych. Na szczęście nie zostałem ginekologiem z tego
powodu, żeby się jakoś w to nie bawić. Gdybym musiał zbadać takie okolice, to bym się
wstydził. Oczywiście, u płci przeciwnej. U mężczyzny jakby nie wstydzę się badać tych
okolic. (M31_11)

Odpowiedzi 3 lekarek odnoszą się do medycznej procedury zakładania cewnika jako sytuacji
krępującej:
(…) czy, nie wiem, cewnikowaniem faceta, tak. (K39_1)

Jedna z rozmówczyń porusza kwestię seksualnych reakcji ciała pacjenta, które mogą się
pojawić podczas wykonywania procedur medycznych, co stanowi źródło wstydu:
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(…) i pacjent miał być cewnikowany. (…) Była ze mną pielęgniarka i kazała mi umyć
penisa tego pana, osiemdziesięcioletni mniej więcej, i kiedy ja go myłam, nie wiedziałam
jak to zrobić. I on miał wzwód, miał erekcję. (…) To było takie bardzo wstydliwe.
I w jakimś tam sensie jakaś seksualność w tym była. (K29_26)

Na wstyd związany z badaniem per rectum wskazują w swoich odpowiedziach
1 rozmówczyni i 2 rozmówców:
No, to właśnie tak, jak mówię, no, u mnie to jednak w gabinecie mimo wszystko
najczęściej jakieś badanie per rectum. (M50_5)
No, i tak samo końcowy odcinek przewodu pokarmowego też, też bym się wstydził,
u obu płci. (M31_11)

Rozmowy na temat życia seksualnego pacjentek i pacjentów jako prowokujące reakcję
zawstydzenia opisuje 6 rozmówczyń i 3 rozmówców:
(…) mogą, mogą, bo zarówno lekarze nie lubią na pewne tematy mówić, na przykład seks
jest takim tematem, i pacjenci nie, nie, nie mówią, więc na pewno jest to problem i z
jednej i drugiej strony. (K52_30)

W tej grupie 2 lekarki i 2 lekarzy zwróciło uwagę na skrępowanie związane z wyjawianiem
przez pacjentkę, pacjenta szczegółów z życia seksualnego:
Jeżeli, to wydaje mi się, że sytuacje, w których pacjent niekiedy nadmiernie zalewa mnie
masą szczegółów ze swojego pożycia, czy życia prywatnego, intymnego, które do
niczego mi nie są potrzebne. (M50_6)
Natomiast dostałam już takie szczegóły z jego życia intymnego, że poczułam, że nie
powinnam wiedzieć tego o tym człowieku, bez względu na to, jakiej był orientacji,
i zupełnie nie było mi to potrzebne. Wolałabym tego nie wiedzieć. Wolę o pacjentach
pewnych rzeczy nie wiedzieć, szczegółów, które zupełnie nie mają znaczenia w tym
momencie. (K28_16)
Jeżeli już to tacy jacyś pacjenci, którzy opowiadają jakieś takie różne sytuacje dziwaczne
i sami nie są skrępowani. A ogólnie, nie wiem, są to jakieś sytuacje czy, no, takie
moralnie powiedzmy naganne. To ja się po prostu wstydzę za ludzi, jakby, tego słuchać.
To czasami wręcz mówię: «Proszę mi tego nie mówić, bo ja czuję się zawstydzona». Bo
niektórzy takie różne pikantne rzeczy opowiadają. «A bo ja u lekarza, to trzeba
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powiedzieć wszystko» [śmiech]. No, niekoniecznie, jeżeli to już nie jest potrzebne do
leczenia, diagnozy, to już nie. (K52_21)

Niepożądany flirt, seksualne zainteresowanie osobą lekarki, lekarza, inicjowane przez
pacjentkę, pacjenta to kolejny przykład źródła wstydu dla osób badanych:
Zdarzają się mężczyźni, którzy mnie też peszą. Ci zachowują się dziwnie po prostu i to
pewnie, chcąc, nie chcąc wywołuje mój wstyd. (K43_6)
Kiedy jestem młodą lekarką i podchodzę do pacjentów, na przykład na sali, w których
jest sala męska, i jest kilku pacjentów, którzy, z ich strony jest trochę przekroczenie
granic, skrócenie dystansu. Rzucają komentarze. Nie wiem, na temat urody, na temat
tego, że jestem młoda i że jestem kobietą. Jest to dla mnie trudne. (K28_16)
Flirt ze strony pacjentki nieraz się zdarzał, ale to zupełnie co innego. (…) Nigdy w to nie
wchodziłem, no, bo to jest od razu chore w pewnym sensie [śmiech]. (M73_12)

Badani dzielą się refleksjami na temat budzącej zakłopotanie granicy między okazaniem
sympatii a inicjowaniem flirtu, jaka istnieje w relacji lekarz – pacjent:
Generalnie jestem taka też otwarta i potrafię być miła dla pacjentów, i miałam niestety
taką sytuację, że facet sobie, no, za dużo wymyślił, tak. Dlatego właśnie staram się już
nie być taka miła. (…) Nauczyłam się, że trzeba uważać. (…) Bo na początku on był taki
zamknięty, że ja go chciałam rozgryźć, chciałam, byłam dla niego miła, ale bez przesady,
no, znaczy, nie flirtowałam z nim, tak. (…) I on to jakoś tak odczytał… byłam za miła po
prostu. (K39_1)
On był miły, ja byłam dla niego miła, ale potem to było tak, że zaczął wydzwaniać do
poradni i mówić, że sprawa życia i śmierci, panie przełączały go do mnie, i on do mnie
uderza z jakimś tekstem: «Słońce ty moje, czemu cię nie było, jak cię nie było, i co tu się
stało» i «Przyjdę do ciebie jutro po receptę». (…) To przyniósł mi jakieś kwiatki. Potem
przyniósł mi za dwa dni jakieś owoce i ja nie wiedziałam, co z tym zrobić. (K28_5)
Człowiek się uśmiechnie, czemu nie. Ale to później są niebezpieczne tematy, więc lepiej
tego tak unikać, bo kobiety są niebezpieczne po prostu. Kobiety są niebezpieczne. Może
zrujnować wszystko, całe życie. (M62_4)

Wśród 31 badanych kobiet, 13 lekarek przywołuje przykłady wzbudzających w nich poczucie
zawstydzenia niechcianych przejawów seksualności i prób wchodzenia w kontakt osobisty ze
strony pacjentów mężczyzn:
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Rzeczywiście kilka razy, to miałam wrażenie takiego osaczenia przez tego pacjenta.
(K32_15)
No, dla mnie chyba najbardziej taką niekomfortową sytuacją jest chyba pacjent, który
w bezpośredni sposób taką seksualną relację próbuje nawiązać, w sensie że jakieś
komplementy mówi, no, taki jest, ten, krok trochę za daleko, to jest dla mnie
niekomfortowa sytuacja, dlatego że ja próbuję być profesjonalistką. (K30_29)
Pomijając propozycje wprost? [śmiech] Umawianie się na różne rzeczy [śmiech]. Takie
też się rzeczy zdarzają [śmiech]. No, przychodzi pacjent i ci oferuje randkę, nie? To takie
rzeczy, które do tej pory jednak potrafią mnie wybić z równowagi… (K52_31)

Lekarki przytaczają wypowiedzi oraz zachowania pacjentów mężczyzn, które wzbudzają
w nich poczucie dyskomfortu:
Miałam też pacjentów, którzy potrafili mi wyjechać z (…) «A co oni by ze mną robili
w jakąś gorącą, letnią noc» itd. (K28_5)
«No, dobrze, gdyby się pani tutaj położyła, to by mnie najbardziej usatysfakcjonowało»
(K63_12)
«No, od razu mi lepiej, jak mnie pani doktor zbadała», «No, ciśnienie to od pani doktor
jest takie wysokie» (K29_26)
«A męża pani ma?», «A z tym mężem to tak na poważnie?», «Ale naprawdę, nie znudził
się pani jeszcze ten mąż?» (K42_18)
Jeszcze, nie daj Boże, jak to ja muszę cewnikować faceta, to potrafią jeszcze jakieś takie
niewybredne komentarze. No, oczywiście to zależy od pacjenta, ale jest część chamów,
no, bo to jest już chamskie, kiedy potrafią… «Ale nieźle złapałaś!» (K34_9)
Kilkukrotnie zdarzyło mi się tak, że w kieszeni fartucha znalazłam wizytówkę z numerem
telefonu, albo tam karteczkę napisaną. Imię, albo bez imienia, numer telefonu, albo
właśnie imię z nazwiskiem i numer telefonu, czy zaproszenie na kawę. (K30_29)

Wśród 19 badanych mężczyzn, 5 lekarzy wymieniło wiążące się dla nich z dyskomfortem
sytuacje niechcianego flirtu, zachowań seksualnych, prób wchodzenia w prywatny kontakt ze
strony pacjentek kobiet:
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No, byłem parę razy obiektem zainteresowania nadmiernego pacjentek, starszych pań,
które chyba już nie mają poczucia tak zwanej przyzwoitości, no, i przystąpiły do
przytulania się, głaskania, takich rzeczy. (M44_2)
(…) na przykład jedna (…), która mnie nachodziła, coś tam do mojej skrzynki pocztowej
w domu wrzucała, jakąś kartkę, niegroźną generalnie, nachodziła mnie, (…) no i druga,
(…) no, też jakieś opowieści różne snuje na wizytach, (…) mówi po imieniu, chociaż ja
tego nie robię, przynosi…, gotuje, kotlety smaży, mówię: «Proszę nie przynosić», ale
przynosi, no, i tak dalej. (M51_1)

Warto zauważyć, że 5 rozmówców deklaruje odmienny pogląd na temat flirtu w relacji lekarz
– pacjent, który nie pojawia się w wypowiedziach rozmówczyń. Według tych badanych flirt
z podtekstem seksualnym w relacji lekarz – pacjent nie jest niczym nadzwyczajnym, a wręcz
jest wpisany w tego rodzaju profesję:
Myślę, że to się trafia lekarzom [długa cisza]. A miałem. Kiedy pacjentka mówi wprost,
że się jej podobam i zawsze podobałem, czy coś tego. Traktuję to jako przyjemne, w tym
sensie, że wiem, że to jest normalne, ale też lekarz może się podobać pacjentkom. To jest
normalne, ludzkie oddziaływanie. Trafiło się. Tak. Też przychodzi i mówi: «Panie
doktorze, ja się zawsze w panu podkochiwałam». Normalne. (M54_3)
(…) No, oczywiście, że się zdarzyło. (M42_14)
(…) Zdarzyło się wielokrotnie, wielokrotnie (M35_10)

Badani mężczyźni interpretują zainteresowanie seksualne osobą pacjentki jako naturalny
element męskości:
No, a jakie myśli mają się pojawiać. (…) No, na przykład: «Chciałbym ją mieć». (…) To
jest nierozdzielne, bo nie mogę niczego robić bez swojej, że tak powiem, płciowości
i emocji męskich. (M56_19)
Czy mi się podobają ładne babki? Podobają, tylko muszę udawać, że mnie to nie
interesuje. (…) Kiedy w ogóle ciało człowieka jest piękne. (…) Młodzi ludzie są
przepiękni. (…) Prywatnie. to jest, ja się mogę nie tyle wstydzić, co obawiać, żeby żona
nie zauważyła, że mi się ktoś inny podoba oprócz jej, bo ona ma już taki punkt widzenia.
(M78_9)
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Czy to jest wstyd? To jest normalność po prostu. (…) Jak mi się kobieta podoba. To
znaczy, że mi się podoba i uważam, że to jest normalne. Nie mogę się wstydzić, że mi się
kobieta podoba, bo jestem mężczyzną. (M54_3)

Zdaniem tych badanych, stroną inicjującą flirt często jest lekarz mężczyzna:
To raczej z drugiej strony takie pytania padają, raczej ze strony lekarza. (M56_19)
(…) I nie tylko ze strony pacjentek, czasami ze strony doktora też. (M42_14)
Jeśli chodzi o flirt, to częściej zaczynam flirt, niż zaczynają… Zacznę od tego, że częściej
jestem prowodyrem, niż pacjentki. One to rzadko robią, to naprawdę w bardzo fajny
sposób. (…) Nie jest to mądre, nie jest to głupie. (…) Kiedyś mogę dostać w czambuł,
tak, bo mogę się kiedyś pomylić. (M35_10)

Inny obszar wstydu po stronie lekarki, lekarza wiąże się z pytaniami o kwestie z życia
osobistego pacjentki, pacjenta, o czym wspomina 7 rozmówczyń i 6 rozmówców. Jak
zauważają badani, poczucie zawstydzenia personelu medycznego w tej sytuacji potęguje
skrępowanie pacjentki, pacjenta:
Właściwie tak, te sprawy, które dla pacjenta są wstydliwe, w jakiś sposób to się udziela
i ja też czuję atmosferę skrępowania, (…) bo przecież my mamy do czynienia (…)
z żywym człowiekiem, z jego emocjami, i tym bardziej to potęguje w nas, że człowiek się
rumieni, że spuszcza wzrok.. Na nas też to oddziałuje, nie jesteśmy, my nie jesteśmy w
stanie nie reagować na to. (K54_23)
Kiedy widzę, że pacjent jest bardzo skrępowany, zawstydzony, to i mi się udziela
troszeczkę. (K26_7)
No tak, ale to tylko wtedy, kiedy widzę, że pacjent się wstydzi i on daje mi taki impuls,
że on się wstydzi, i wtedy tak jakby przekazywał mnie ten wstyd, on do mnie, że on się
wstydzi, i ja zaczynam się wstydzić w czasie rozmowy, i nieraz to ta rozmowa się nie
klei. (M81_18)

Zawstydzenie osób badanych związane jest z koniecznością rozmowy na temat trudnej
sytuacji materialnej, skomplikowanych relacji rodzinnych:
Przyznanie się do jakichś tam właśnie rzeczy, z którymi właśnie pacjent ma problem, tak.
Czy to jest sytuacja rodzinna, (…) czy jakakolwiek, to jest to. (K39_4)
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(…) kiedy przychodzi kobieta pobita przez męża. (…) Przede wszystkim u kobiet, no, to
te relacje z mężem, które, no, kiedyś to już mówiłam, że one były bardzo zauważalne
i często musiała ode mnie inicjatywa wyjść, że po prostu «ja widzę, że niestety nie mówi
pani prawdy», i jakby one się w większości otwierały, chociaż czasami nie. (K63_12)
Są na przykład sytuacje, kiedy muszę jakoś zapytać, czy pacjenta będzie stać na
wykupienie leków, tak, czy będzie stać, bo te leki są bardzo drogie. Muszę jakoś
delikatnie zapytać, żeby pacjent nie poczuł się, że, że uważam go za biednego. Natomiast
muszę zapytać, bo jak nie zapytam i nie kupi leków, nie będzie się leczył. (…) Znaczy,
no, pewne skrępowanie, bo nie jest to przyjemne, a trzeba się dowiedzieć. (M34_16)

Udzielone przez badanych odpowiedzi pokazują, że odczuwanie wstydu w ramach relacji
lekarz – pacjent nie jest doświadczeniem nieznanym badanej grupie. Jego źródła tworzą
zróżnicowaną mozaikę, która jest powiązana zarówno z rolą zawodową osób badanych, jak
i przenikaniem sfery osobistej do sfery kontaktu o charakterze zawodowym w gabinecie
lekarskim.

4.4.5. Wstręt w relacji lekarz – pacjent w ujęciu koncepcji abiektu Julii Kristevy
Koncepcja abiektu stanowi optymalne ujęcie opisanego w odpowiedziach lekarek i lekarzy
fenomenu wstrętu obecnego w relacji lekarz – pacjent. Znajduje ona zastosowanie tak samo
w przedstawionej przez badanych perspektywie pacjentek i pacjentów, jak również w
podejściu lekarek i lekarzy.
4.4.5.1. Abiekt w doświadczeniach pacjentek i pacjentów z perspektywy osób badanych
Badani przedstawili zróżnicowany zbiór przyczyn wstrętu pacjentek, pacjentów, który
wpisuje się koncepcję Kristevy.
Źródłami obrzydzenia obserwowanego wśród pacjentek i pacjentów są:
(…) wszystkie rzeczy, które przypominają o organice, (…) wszystko, co jest właśnie
związane z organiką, przypomina, że człowiek jest (…) biologicznym tworem. (M37_8)

Wstręt wywołuje także osoba innego pacjenta:
Pacjenci w stosunku do siebie nawzajem, no, nie są pozytywnie nastawieni. Pacjent do
innego pacjenta, na przykład. Także każdy pacjent tak naprawdę po kolei jest egoistą,
myśli tylko o sobie. (…) Tak, że, no, nie są ludzie tacy bardzo tolerancyjni. (K56_25)
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Mogą to być sytuacje nie tyle dotyczące pacjenta, co osób, pacjentów, ale z uwagi na
innych pacjentów, o tak, że pacjent obok jest w takim, a nie innym stanie, i wtedy oni
chcą wyjść, i czy właśnie pacjent taki w stanie terminalnym. (K26_7)
(…) Kontakt, widok innego pacjenta przebywającego w tym samym miejscu. Najbardziej
myślę chyba jednak o SOR-ze i tym, że widok pacjenta, który obok, z którymś się coś
dzieje. Takie sytuacje zdecydowanie. (K28_16)

Wykorzystując koncepcję abiektu, spostrzeżenia lekarek i lekarzy na temat wstrętu
obserwowanego u pacjentek i pacjentów są podzielone w oparciu o cztery główne kategorie
pojawiające się w wypowiedziach osób badanych: brud, otwory ciała, wydzieliny ciała, skóra.

Brud, a dokładniej zaniedbania higieniczne ze strony innych pacjentów, opisuje
9 rozmówczyń i 3 rozmówców:
(…) To jest w momencie, kiedy po sąsiedzku, współpacjent również nie spełnia, jakby,
tych standardów higieny, tak. (K45_8)
No czasami też komentarze jakieś dotyczące higieny też zdarzają się, bo są pacjenci,
którzy dbają o higienę i siedzą w kolejce obok takiego, który się nie mył przez tydzień,
no, to też mają swoje, swoje odczucia na ten temat, i oni wcale nie muszą się
zachowywać profesjonalnie i mówić, że im to nie przeszkadza. (K28_5)
No, jeżeli pacjent normalny, w sensie normalny, to znaczy pacjent na jakimś poziomie
higienicznym, umysłowym, intelektualnym, trafia na salę, gdzie leżą, prawda,
neandertalczycy po miesiącu picia alkoholu, śmierdzący, bo tego nie da się doprać od
razu, zachowujący się w sposób straszliwy, to na pewno taki wstręt mogą odczuć,
prawda. (M62_4)

Badani zaznaczają, że kluczowym powodem obrzydzenia jest zapach drugiej osoby związany
z brakiem higieny:
Chorzy (…) reagują tak bardzo na, właśnie, na nieprzyjemne zapachy innych chorych,
jakoś tak, czy on, ponieważ razem leżą na sali, czy tego nie czują, są też pielęgniarki,
starają się później myć tych chorych. (K34_22)
Wstrętem jest kiedy, tak zwany normalny, prawie zdrowy, czy tam niezbyt ciężko chory
człowiek jest narażony na przesiadywanie w poczekalni ze śmierdzącymi pacjentami.
(M44_2)
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Otwory ciała, które wiążą się z poczuciem wstrętu obserwowanego u pacjentek, pacjentów,
to okolice odbytu oraz jama ustna. Zdaniem 9 lekarek i 7 lekarzy anus stanowi źródło
obrzydzenia; jeden z rozmówców zwraca uwagę na szczególny charakter schorzeń tej części
ciała:
Specyficzną grupą są pacjenci proktologiczni, bardzo, (…) tendencja (…) jest taka, żeby
jednak tworzyć pododdziały proktologiczne, gdzie ci pacjenci z większym zrozumieniem
względem siebie (…) funkcjonują na salach i to ułatwia im radzenie sobie z chorobą, (…)
no, bo wiadomo, pacjent, który przychodzi do żylaków, zupełnie inaczej podchodzi do
swojej operacji, jak do operacji czystej, schludnej, estetycznej, czy nawet operacja, nie
wiem, powłok brzusznych, przepukliny, prawda. (M32_13)

Badani w swoich wypowiedziach podkreślają, że jakiekolwiek procedury i badania medyczne
związane z okolicą odbytu wywołują wstręt:
Czasami nawet jak ja badam pacjenta, tak, często zdarzają się pacjenci, którzy
przychodzą czy tu, czy do SOR-u, po całym dniu pracy, mając poczucie, że nie są czyści,
więc dla nich badanie przez odbyt jest okropne. Dla mnie to jest normalna rzecz.
Zakładam rękawiczki, żel. Nic się takiego nie dzieje, ale są pacjenci, którzy to bardzo
przeżywają i dla nich to jest, myślę, że rzeczywiście takie odrażające, i jest to bariera. No,
to taki moment, na przykład, to chyba przede wszystkim to. (K32_15)
Kolonoskopia. Sztandarowy przykład [śmiech]. Pacjenci nie rozumieją, że jest to taka
procedura, która musi być wykonana, żeby pewne rzeczy zrozumieć i zobaczyć, i inaczej
się nie da, i ich bardziej napawa wstrętem to, że doktor będzie im coś wkładał, nie
powiem, gdzie [znaczące odkaszlnięcie] (…) Ale, no, oni po prostu kojarzą to z…
z defekacją, i niestety sama procedura tego badania, bardzo wiele osób napawa właśnie
wstrętem do, do samego badania, i stąd się bierze też ich taka niechęć do wykonywania
tego badania, także bardziej tutaj to. (K52_31)
(…) albo sztuczny odbyt, albo coś… (K42_18)
Tak, jest to stosunkowo duży problem odnośnie, jeśli chodzi o okolice odbytu, tak, bo
wielokrotnie już w ciągu, w trakcie swojej praktyki proponuję pacjentom wielokrotnie to
robić, stosować środek przeciwbólowy w czopkach, bo wtedy się szybciej wchłaniają,
mają mniej działań niepożądanych na przewód pokarmowy, i jednocześnie widzę różne
mimiczne zachowania ze strony pacjentów. (M35_10)
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Otwór ciała w postaci jamy ustnej jako źródło obrzydzenia pacjentek i pacjentów pojawia się
w wypowiedziach 8 rozmówczyń i 3 rozmówców. Dotyczy to nieprzyjemnego zapachu z ust:
(…) może jakieś takie zmiany, zapach z ust też zgłaszają. (K52_21)
(…) czy przykry zapach z ust. (K29_26)

Na wydzieliny ciała jako źródło obrzydzenia pacjentek i pacjentów wskazuje 15 lekarek
i 11 lekarzy. Jeden z nich stwierdza:
Myślę, że pacjenci reagują na wszelkie wydzieliny. (M69_17)

Wśród budzących wstręt wydzielin badani wymieniają:
 wymioty:
Wymioty, no, to też jest wstrętne, obrzydliwe, i nie chcą tego, nie mogą na to patrzeć, też
wywołuje odruchy wymiotne czy strach. (K34_9)
No, to wiadomo, jak drugi pacjent wymiotuje, na przykład, no, to ci inni, którzy tam
stoją, im się robi i więcej wymiotujących, prawda. To są takie ludzkie typowo rzeczy.
(K45_11)

 kał:
Niektórzy na przykład w ogóle uważają, że jakieś takie rozmawianie o wydalinach, na
przykład o stolcu (…), to nawet uważają, że to się nie powinno mówić nikomu. (K52_21)
(…) czy rzeczy bym powiedziała bardziej banalne, (…) czy mają biegunkę i mają te
resztki, no, po prostu tych swoich wydzielin na swoim ubraniu czy na pościeli, i, no,
wiadomo, że im dłużej pacjent leży, tym gorzej to pachnie. (K30_29)
No, na przykład, no, na łóżku jest ktoś, kto śmierdzi, kto powiedzmy się zanieczyścił. No,
to różnie pacjenci reagują, prawda, bo to… (K63_12)
(…) tłumaczenie, na przykład.… o, przykładem jest dobrym stomia, tak. Są operacje
brzuszne, które grożą wyłonieniem stomii pacjenta i nieświadomy tego, jak to u mnie
może wyglądać, pacjent reaguje czymś takim: «Jak to będzie mi się, za przeproszeniem,
gówno lało po brzuchu?», tak, albo właśnie mówi o nietrzymaniu stolca, jakichś
konsekwencjach, powikłaniach po operacji. (M32_13)
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 krew:
(…) u części pacjentów krew. I to chyba najczęściej widzi pacjent. (K52_30)
Widok własnej krwi chociażby jest taki bardzo, bardzo, zwłaszcza mam wrażenie, że
młodzi mężczyźni reagują bardzo emocjonalnie i tak odruchowo wręcz. Myślę, że reakcja
omdleniowa może być również wynikiem wstrętu czy strachu. (K28_16)
Wstręt, odrazę pacjenci mogą czuć na przykład do pobierania krwi, często. Niektórzy
bardzo się boją, unikają tego. Tracą świadomość, przytomność przy pobieraniu krwi, to
najczęściej. (M34_16)
A duży, dwumetrowy, stukilowy facet zobaczy krew i mdleje. To się często, często się
takie paradoksy zdarzają, zwłaszcza jak się ma kilka osób pod rząd. Tak, że pacjenci
generalnie boją się cieknącej krwi, bo jak widzą ranę, no, to jeszcze pół biedy. Jak z tej
rany się leje, to to jest straszne, bo oni mają wrażenie, że to życie z nich uchodzi przez tą
ranę. Tak, że to na pewno ich w jakiś sposób obrzydza. (M31_7)

Skóra, a przede wszystkim widoczne na niej zmiany, pojawiają się jako źródło obrzydzenia
w deklaracjach 18 rozmówczyń i 7 rozmówców:
To może, takie tak, zewnętrzne chyba jakieś sprawy. Takie, no, właśnie, gdzieś tam
skórne, bardziej takie, co jest widoczne. (K47_19)
(… ) wśród pacjentów (…) na pewno sprawy skórne, wszelkiego rodzaju zmiany skórne
u pacjentów. (K52_30)
(…) Na pewno będą to wszelkiego rodzaju łuszczyce, prawda. (K52_30)
Zdarza się też, że chorzy, na przykład, przyjeżdżają z odleżynami, (…) takimi
zaniedbanymi, właśnie śmierdzącymi, zgniłymi. (K34_22)

Lekarki i lekarze w swoich rozważaniach zauważają, że wszelkie rany, przerwania ciągłości
skóry, budzą obrzydzenie pacjentów:
No pewno takie, które tam źle wyglądają, jakieś otwierające się rany, prawda, niegojące
się rany. Takie widoczne, tak, dla oka, generalnie, najbardziej rzucające się w oczy.
(K49_2)
Myślę, że czasami, jeżeli chory przychodzi też z jakąś raną i trzeba ją opracować czy
zaopatrzyć i tutaj coś się wydarzy, no, i w ogóle ja muszę się tym zająć, to on tam gdzieś
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kątem oka widzi tą krew, jakąś ropę, która się sączy z rany, to może być dla niego
nieprzyjemne i może odczuwać wstręt. (K28_5)
Złe gojenie rany pooperacyjnej, tak, wzbudza wstręt. (M32_13)

4.4.5.2. Abiekt w doświadczeniach osób badanych
Za pomocą koncepcji abiektu, który wiąże się z takimi kategoriami jak brud, otwory ciała,
wydzieliny ciała i skóra, możliwe jest również przedstawienie fenomenu wstrętu
doświadczanego przez lekarki i lekarzy.
Brud pojawia się jako przyczyna wstrętu u 21 rozmówczyń i 13 rozmówców. Badani
odwołują się do doświadczeń związanych z niedostateczną higieną ciała pacjentek
i pacjentów w ramach wizyt lekarskich:
Natomiast… jak w przychodni przyjmuję pacjentów, to tak na mnie działają brudni
pacjenci. Tak? Brudni, po prostu niedomyci, totalnie. (…) Przychodzą i młodzi nieumyci,
i starsi, nie niedomyci, i to ewidentnie u mnie… wzbudza wstręt. (K54_20)
No, to chyba najczęściej te zaniedbania higieniczne pacjentów. Taki mamy kraj, że u nas
jednak mam wrażenie, że dużo pacjentów uważa, że przyjdzie do lekarza czy
w jakiekolwiek inne publiczne miejsce, nie musi dbać o swoją higienę. No, a kiedy
dochodzi do bezpośredniego kontaktu, gdzie muszę zbadać pacjenta, zwłaszcza w jakichś
okolicach, których zazwyczaj nie pokazuje – stopy, okolice intymne – no, to można się
naprawdę naciąć niesympatycznie. No, ale to najczęstsza sytuacja, jaka mi się zdarzała.
(K28_5)
Ponieważ praca nasza polega na dotyku, na ocenie wzrokowej, ale i palpacyjnej i my
musimy ten dotyk zastosować. (…) Człowiek, którego badamy i który po prostu jest
koszmarnie zaniedbany higienicznie, to na pewno budzi wstręt. (K54_23)
(…) To też wynika z tego właśnie, z zaniedbania pacjenta przez siebie. Pamiętam, że
kilka razy tak mnie cofnęło, no, były takie pacjentki mocno otyłe, spocone. Wyznały mi,
że myły się tydzień temu. Były to ciepłe dni i rzeczywiście wtedy mnie cofnęło mocno.
Musiałem naprawdę, że tak powiem, na wdechu do tej pacjentki podejść, słuchawkę
przyłożyć i było to takie przeżycie mocne [śmiech]. (M50_6)

Podobnie jak w przypadku wstrętu pojawiającego się u pacjentów, badane osoby opisują to
samo odczucie wstrętu u siebie w przypadku zetknięcia się z brakiem higieny u osób
bezdomnych, nadużywających alkoholu:
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(…) to jest pacjent bezdomny, alkoholik, narkoman, zaniedbany, brudny, z robakami.
(K30_29)
No, na przykład, przywożą osobę, no, bezdomną, tak, czasami zawszoną, tak, brudną,
która się nie myje, fu, nie wiadomo, ile czasu, tak. No, naprawdę, no, człowiek ma, lekarz
jest człowiekiem, ma powonienie, tak, i, no, czuje to, czuje smród. Trzeba do tej osoby
podejść, trzeba ją zbadać, często też jest tak, że najpierw każe się salowym umyć, tak,
takiego pacjenta, bo po prostu się nie da tak. (K34_22)
Czy zdarzało się, zdarzali się pacjenci bardzo zaniedbani, tak zaniedbani, że nawet po
umyciu zapach w pomieszczeniu bardzo się utrzymywał. Natomiast, no, były trudne
chwile przy badaniu. (M34_16)

Badani przywołują brud nie tylko ciała, ale i otoczenia, w którym mieszka pacjentka, pacjent,
co pojawia się w związku z doświadczeniem pracy w pogotowiu bądź wizytami domowymi
badanych lekarek, lekarzy:
Kiedy pacjent przestaje być, zatraca pewne cechy człowieczeństwa, i, na przykład, kiedy
spotykam się z pacjentem w jakichś skrajnych warunkach nieestetycznych. Wchodzimy
do mieszkania, gdzie jesteśmy wezwani jako lekarze, i w zasadzie nawet nie ma gdzie
recepty położyć na stole, już nie mówiąc, że nie ma gdzie usiąść, itd., itd. (M62_4)
Podczas wizyt domowych często bywam w miejscach, gdzie mieszkają ludzie, którzy są
po prostu brudni, którzy żyją w bałaganie, gdzie śmierdzi, gdzie są resztki jedzenia, gdzie
jest kał, mocz, gdzie śmierdzi moczem, (…) gdzie mają brudne ubrania, pojawiają się
takie sytuacje. (M44_2)

Osoby badane, poruszając problematykę brudu, podkreślają, że kluczowym czynnikiem
wzbudzającym w takich okolicznościach wstręt jest przykry zapach. Lekarki i lekarze
zaznaczają, że bodźce zapachowe oddziałują na nich najsilniej, co zaznacza 15 rozmówczyń
i 5 rozmówców:
Wszystko, wszystko, co będzie związane z nieprzyjemnym zapachem, w moim
przypadku, bo jak gdyby widok nie jest w stanie mnie tak obrzydzić, jak zapach. (K43_6)
Zapachy, głównie zapachy, nie, raczej nie zdarzają się widoki, które wywołują we mnie
poczucie wstrętu. Natomiast zapachy jak najbardziej, odruch wymiotny… (K28_16)
Obraz może, mózg jest w stanie zaakceptować, z węchem trudniej. (K49_27)
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W tej chwili został we mnie zapach przede wszystkim. Zapach taki, gdzie rzeczywiście
jest to sytuacja (…) jak się odwinie to, tą część ciała, to zapach słodki uderzy, mdły, to po
prostu na mnie to robi wrażenie nadal. Może nie tyle wizualne, a właśnie węchowe.
(M50_5)
Jak coś mocno śmierdzi, to albo oddychać przez usta, albo trzy głębokie wdechy
i adaptacja receptorów. Ja mówię o zabiegowej części (…), ja haczę i ten cały smród wali
na mnie. Przyleciał z dezodorantem kolega. (…) No, i to jest nieprzyjemne. Ja nie lubię
zapachów brzydkich. (M63_15)

Jeden z rozmówców wskazuje ważną, diagnostyczną rolę przykrych zapachów w pracy
lekarza, a wręcz ciekawość wobec nieprzyjemnych woni:
Tak, tak, przeszkadzał mi bardzo mocno kiedyś. Zapach na początku bardzo mocno mi
przeszkadzał, a później się z nim oswoiłem i, powiedzmy, stosunkowo, nawet bardzo
mocno go polubiłem. Dziwne jest to, dlaczego polubiłem ten zapach, ale dlatego, że już
zapach miałem rozpoznany, więc wiedziałem, jak miałem postępować, więc jak wiem,
jak mam postępować i to jest, jest duży spokój. Coś na wzór tego filmu «Pachnidło»,
gdzie zapach jest naprawdę stymulujący i nawet brzydki zapach pobudza dobre emocje,
a one wiążą się z dobrym postępowaniem, niczym więcej. (M35_10)

Badani lekarze zaznaczają, że ich podejście do brudu zależy od tego, czy pacjentka, pacjent
ma możliwość wpływu na stan higieny swojego ciała, czy też jest to poza jej/jego kontrolą:
Są lekarze, którzy każą się umyć takiemu choremu, tak, bo co innego, jak osoba chodzi,
tak, jest sprawna fizycznie, mogłaby się umyć, co innego, jak jest to osoba leżąca.
(K34_22)

Otwory ciała, z którymi wiąże się wstręt lekarki, lekarza to okolice odbytu oraz jama ustna
pacjentki, pacjenta. Poczucie obrzydzenia związane z badaniem odbytu pojawia się
w wypowiedziach 1 rozmówczyni i 2 rozmówców:
No, czasami badanie per rectum, to też (…). (K47_10)
Jakieś takie badania, w takich miejscach właśnie wstrętnych, typu odbytnica. Myślę, że to
jest najwstrętniejsze miejsce [śmiech]. (M31_11)

Jama ustna, jako źródło poczucia obrzydzenia, pojawia się w stwierdzeniach 5 lekarek
i 8 lekarzy:
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Może w jamie ustnej czasami też jak się ogląda, zagląda do gardła i fetor z ust, widać, że
próchnica taka buchająca. To też jest takie obrzydliwe. (K29_26)
(…) Ludzie mają (…) nieświeży oddech. (M44_2)

Wydzieliny ciała wzbudzające wstręt pojawiły się w deklaracjach 17 rozmówczyń
i 18 rozmówców. Wśród najbardziej kłopotliwych wydzielin badani wymieniają:
 wymioty:
Chociażby nawet sytuacje wymiotów, tak. To jest myślę, że tutaj i odczucia, że tak
powiem, węchowe i wizualne, to jest też chyba taka normalna reakcja ludzka, prawda.
(K45_8)
No, wiadomo, jak on wymiotuje, prawda, (…) no, to też generalnie staram się, żeby
generalnie pacjent nie na mnie zwymiotował, ale generalnie jak coś takiego się dzieje, to
człowiek się odsuwa, to tak, to wstręt to budzi. (K47_10)
Alkoholików przywożą, to też wymiociny, tak, bo przywożą czasem pacjentów brudnych
tak, którzy zwymiotowali, no, to tak samo. (K34_22)
(…) dalej, przy próbie reanimacji metodą usta-usta, a ten biedak wymiotował, i to jest
okropny wstręt. (M78_9)
Ale, ale są niektóre rzeczy, które bardzo mogą ruszyć nawet chirurga. No, bo jak, no, bo
jak chory na przykład zwymiotuje, albo odsysa go się po operacji, no, to jest, jest to
uczucie niemiłe. (M42_14)

 kał:
Człowiek w odchodach. No, to już jest taki, ale to są już emocje, z którymi nie można
sobie poradzić, fizjologiczne takie, tak. (K32_15)
Pacjenci leżący, którzy załatwiają się w pampersy, tak, to też czasami jest tak, że
przychodzi się do pacjenta, odkrywa się go, no i tam jest, tak, stolec, tak, jak jest jeszcze
taki, że tak powiem stały [śmiech], tak już opowiadam, no, to już pół biedy, ale jak jest
biegunka albo clostridium, tak, gdzie ten stolec po prostu, to nie to, że śmierdzi, ale
cuchnie w przebiegu tego zakażenia, no, to budzi wstręt, nie oszukujmy się, no, my
jesteśmy ludźmi. (K34_22)
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Jak na przykład pacjent odda stolec. Ja nie mogę. Ja mam odruch taki wymiotny. Ze
wstrętem, czyli z obrzydzeniem w ramach zawodu. (…) Dlatego, że… zawód lekarza
wiąże się m.in. z rzeczami obrzydliwymi, no. (M63_15)

 mocz:
To zdarzyło mi się już kilka razy, że pacjent mi na przykład się zsikał podczas badania.
(K34_22)
Zdarza nam się jeździć do pacjentów, którzy są na przykład po ataku padaczki, na
przykład padaczki alkoholowej. Oddadzą jeszcze mocz, (…) nie jest to przyjemne. To
akurat. (K52_21)
(…) Wszelkie zanieczyszczone osoby (…), pijacy, takie patologie, (…) gdzie jest (…)
mocz, gdzie śmierdzi moczem. (M44_2)

Skóra, przede wszystkim jej widoczne zmiany jako źródło poczucia wstrętu została
wymieniona przez 12 lekarek i 5 lekarzy:
Myślę, że jednak bardzo zmieniona, myślę, że skóra bardzo zmieniona, może wywoływać
wstręt. (K54_23)
Są nieprzyjemne na pewno sytuacje, bądź obrazy, które się widzi, schorzenia, które są
jakieś tam na ciele ujawnione. (…) Obrazy, na przykład dermatologiczne. (K49_27)
Mamy do czynienia z czasami z głębokimi owrzodzeniami. (…) Więc to chyba nawet
trudno się do tego przyzwyczaić, to po prostu trzeba w jakiś sposób ignorować. (K49_27)
No, może rzeczywiście też jak się zdarzają jakieś bardzo, bardzo nasilone, czy źle
wyglądające (…) jakieś odleżyny. (K51_3)

Osoby badane wymieniają także sytuacje przerwania ciągłości skóry jako źródło
pojawiającego się u nich wstrętu:
Jakieś bardzo zaawansowane, gnijące, ropiejące rany, takie więc, to na pewno nie jest
przyjemne. (K49_27)
(…) ewentualnie stare, zaniedbane rany typu troficzne. (M31_7)
(…) stopa cukrzycowa, bo to są rzeczywiście stare, brudne, jątrzące się rzeczy. (…) Raz,
że stanowi problem, a dwa, że to piękne nie jest dla nikogo, tak, że… (M31_7)
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Przytoczone przez osoby badane źródła wstrętu dla obu stron relacji lekarz – pacjent można
sprowadzić do wspólnego mianownika, jakim jest biologiczny wymiar ludzkiej cielesności.
Potwierdza to stanowisko wielu badaczy problematyki wstrętu mówiące o tym, że człowiek
brzydzi się przede wszystkim człowieka, w szczególności zaś przejawów fizjologii i anatomii
jego ciała.
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Rozdział V. Podsumowanie wyników badań
Efektem przeprowadzenia pięćdziesięciu wywiadów z lekarkami i lekarzami jest uzyskanie
niezwykle bogatego i zróżnicowanego materiału badawczego. Składają się na niego
deklaracje ukazujące indywidualny sposób myślenia każdej z badanych osób na temat
zarówno fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu, jak i relacji lekarz – pacjent.
W wypowiedziach uczestników wywiadów widoczna jest ich refleksyjna postawa wobec
wykonywanego zawodu. Rozmówczynie i rozmówcy wskazują czynniki, które według nich
definiują i kształtują zawód lekarza. Ich wypowiedzi świadczą o tym, jak bardzo
zróżnicowaną grupą jest środowisko lekarskie. Badani opisują pracę lekarza „od kuchni”,
przybliżając perspektywę tego zawodu znaną wyłącznie jednostkom, które same go
wykonują.

5.1. Zarządzanie emocjami w relacji lekarz – pacjent w obliczu
wstydu i wstrętu
Analiza zebranego materiału jest podporządkowana trzem problemom badawczym. Pierwszy
z nich jest związany ze sferą emocjonalną w relacji lekarz – pacjent. Zwraca uwagę fakt, jak
wiele trudności sprawia badanej grupie mówienie na temat zawstydzenia i obrzydzenia
w kontaktach lekarza z pacjentem. Część badanych w ogóle nie dostrzega związku między
wykonywaniem zawodu lekarza a możliwością odczuwania wstydu bądź wstrętu w praktyce
zawodowej. Jest to dowód na pomijanie w codziennym doświadczeniu lekarza emocji
mogących się kłócić z jego rolą zawodową, gdyż mogą utrudniać wykonywanie pracy czy
przyczynić się do negatywnej oceny ze strony partnerki, partnera interakcji. Wypowiedzi
badanych sugerują, że przeżywanie emocji wstydu czy wstrętu przez lekarkę, lekarza
w widoczny dla otoczenia sposób może zostać zrozumiane jako brak profesjonalizmu
zawodowego.
Pomimo trudności, jaką sprawiła badanym tematyka wywiadu, ich odpowiedzi ukazują, jak
żywym, różnorodnym i ważnym aspektem relacji lekarz – pacjent jest radzenie sobie
z przejawami wstydu i wstrętu. Wymienione w wywiadach działania w obszarze sfery
emocjonalnej przedstawiono zgodnie z koncepcjami Goffmana i Hochschild. Na podstawie
wywiadów można wyróżnić trzy reguły związane z zarządzeniem wstydem i wstrętem,
a przyzwolenie na ich nieprzestrzeganie jest stopniowalne.

238

Pierwsza zasada dotyczy samego odczuwania zawstydzenia i obrzydzenia przez lekarkę,
lekarza. Optymalna sytuacja ma miejsce, gdy osoba wykonująca zawód lekarza w ogóle nie
doświadcza takich przeżyć. Badani jednak dopuszczają przeżywanie wstydu i wstrętu
w pewnych okolicznościach; wówczas odbieranie takich emocji nie ma znaczenia dla oceny
stopnia profesjonalizmu.
Druga reguła odnosi się do wyrażania odczuwanych przez rozmówczynie i rozmówców
emocji. Oznaki zawstydzenia i obrzydzenia są dozwolone, o ile pacjentka, pacjent ich nie
zauważy. Innymi słowy ekspresja wstydu i wstrętu lekarza musi pozostać niewidoczna dla
pacjenta.
Trzecia reguła zakłada, że emocje wstydu i wstrętu nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócić
udzielania pomocy medycznej. Od tej zasady nie ma odstępstw. Jej złamanie wiąże się
z podważaniem profesjonalizmu lekarki, lekarza. Podejmowana przez uczestniczki
i uczestników wywiadów praca emocjonalna opiera się na nieustannym prezentowaniu siebie
jako osoby pozostającej w roli lekarza, bez względu na pojawiające się okoliczności.
Wykonanie obowiązków zawodowych ma zawsze znajdować się ponad emocjami
przeżywanymi przez rozmówczynie i rozmówców. Badani zaznaczają, że celem ich działań
w ramach zarządzania emocjami wstydu i wstrętu jest wywołanie w pacjentce, pacjencie
wrażenia, stanu umysłu opierającego się na przekonaniu, że lekarza nie potrafi już nic ani
zawstydzić, ani obrzydzić, ani zaskoczyć, i że poradzi sobie z każdym problemem, z którym
pacjent przyjdzie.
Pacjent ma zaufać, a lekarz ma udzielić pomocy medycznej. Aby uzyskać ten efekt, badane
i badani wykorzystują różnorodne aspekty ja. Są to widoczne dla drugiej strony interakcji
elementy osobistej fasady takie jak płeć, wiek, ciało i wygląd lekarki, lekarza oraz związane
z usposobieniem i sferą emocjonalną obszary osobistego potencjału: cechy osobowości,
postawy i wartości, wzorce wyniesione z domu rodzinnego oraz wyznawana religia.
Wypowiedzi badanych pokazują, że mają oni świadomość roli, jaką w relacji lekarz – pacjent
odgrywają wymienione czynniki. Badani zwracają uwagę, że uwarunkowania te mogą
stanowić atut w pracy lekarza, ale mogą też utrudniać nie tylko wykonywanie obowiązków
zawodowych, ale przede wszystkim kontakt z pacjentem. Mówiąc o elementach osobistej
fasady, wskazują, że wszelkie podobieństwa między lekarzem a pacjentem, na przykład
związane z płcią i wiekiem, sprzyjają dobrej współpracy. Natomiast cechy lekarza, które są
widoczne dla pacjenta i wiążą się z pewnym rodzajem skrajności, jak zbyt atrakcyjny bądź
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zaniedbany wygląd, bardzo młody lub bardzo stary wiek, są dla relacji problematyczne.
Badani wykorzystują osobisty potencjał lekarza w pracy jako rodzaj wytycznej, która pomaga
im podjąć decyzje dotyczące własnego zachowania w kontakcie z pacjentem. Badane osoby
odwołują się do niego zwłaszcza w trudnych dla nich sytuacjach, związanych z obecnością w
relacji silnego poczucia zawstydzenia, obrzydzenia czy niepożądanych przejawów cielesności
i seksualności, jak niechciany flirt ze strony pacjentki, pacjenta.
Lekarki i lekarze przedstawili szereg różnorodnych zabiegów związanych z pracą
emocjonalną, które stosują w obliczu zawstydzenia i obrzydzenia pojawiających się w relacji
lekarz – pacjent. Zwraca uwagę fakt, że zarówno działania powierzchowne, a więc starania na
poziomie zachowań oraz komunikatów, jak i działania głębokie, polegające na wzbudzeniu
w sobie określonych emocji, mają tylko jeden cel. Jest nim umożliwienie lekarzowi
wyłącznego skupienia się na realizacji zadania, jakim jest udzielenie medycznej pomocy
pacjentowi. Natomiast wszelkie emocje, zarówno na poziomie przeżywania jak i ich
ekspresji, są wyciszane. Odczuwanie jest całkowicie zastępowane przez działanie. Badani nie
wskazali jakiejkolwiek alternatywy wobec zadaniowego podejścia do emocji obecnych
w kontakcie lekarza z pacjentem. Może to świadczyć o tym, że wśród przedstawicielek
i przedstawicieli zawodu medycznego jest to dominująca postawa wobec przejawów sfery
emocjonalnej w ramach relacji lekarz – pacjent.
Rozmówczynie i rozmówcy wypowiadają się także na temat wzajemnych oczekiwań między
stronami omawianej relacji. Są one związane z powszechnie przyjętymi zasadami
funkcjonowania jednostek w społeczeństwie, co Goffman określił jako zasady dobrego
wychowania, dobre obyczaje, a Hochschild jako wymianę podarków. Badani deklarują, że
obie strony relacji oczekują od siebie nawzajem zachowań oraz ekspresji emocji zgodnych
z tak zwaną kulturą osobistą. Wyrażają się one w konkretnych działaniach, takich jak
poszanowanie intymności pacjenta ze strony lekarki, lekarza czy dbanie o higienę ciała przed
wizytą lekarską. Spełnianie tych wzajemnych oczekiwań nie jest zasadą bezwzględnie
przestrzeganą, a w udzielonych wywiadach badane i badani przywołują liczne przykłady jej
łamania zarówno przez lekarki, lekarzy jak i pacjentki, pacjentów. Jednak wszelkie
zachowania uwzględniające zasady dobrego wychowania, dobre obyczaje oraz wymianę
podarków są zauważane i doceniane przez obie strony relacji lekarz – pacjent i mają duże
znaczenie dla dobrej współpracy.
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5.2. Fenomenologiczna charakterystyka relacji lekarz – pacjent w obliczu
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
Drugi problem badawczy dotyczy rozumienia relacji lekarz – pacjent w ujęciu fenomenologii
Schütza. Zwraca on uwagę na stopień oddalenia jednostek, które wchodzą w relacje „twarzą
w twarz”, na kontinuum intymność – zaznajomienie – obcość. W swoich wypowiedziach
badani opisują przejawy intymności obecnej w relacji lekarz – pacjent; jednocześnie podają
przykłady świadczące o zdecydowanej obcości odczuwanej między stronami tej relacji.
W udzielonych wywiadach powtarza się opinia na temat pogorszenia stosunków między
osobami wykonującymi zawód lekarza a grupą pacjentów, co przejawia się w coraz częstszej
wrogości, podejrzliwości i lekceważeniu. Na podstawie odpowiedzi osób badanych nie jest
możliwe jednoznaczne wskazanie, jaki stopień oddalenia przeważa w relacji lekarz – pacjent
w obliczu fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Poczucie zarówno skrajnej
bliskości, jak i dystansu współistnieją ze sobą, stanowiąc cechę charakterystyczną omawianej
relacji.
Choć lekarz i pacjent spotykają się w jednym czasie i jednej przestrzeni, a komunikując się ze
sobą, doświadczają wspólnej teraźniejszości, to obecny jest między nimi stały podział my –
oni. W wypowiedziach badanych pojawiają się wyłącznie przykłady świadczące o istnieniu
tego rodzaju zróżnicowania między stronami relacji. Egzemplifikacje podziału my – oni są
związane z bardzo różnymi sferami funkcjonowania relacji lekarz – pacjent. Dotyczą
słownictwa stosowanego przez badanych w ramach udzielanych wywiadów, solidarności
środowiska lekarskiego oraz przejawów hierarchii, gdy rola pacjenta jest traktowana jako
podrzędna wobec roli lekarza. Zwraca uwagę fakt, że rozmówczynie i rozmówcy w żadnej
z wypowiedzi nie definiują zawodu lekarza w kontekście jego relacji z pacjentem. Nie został
również wymieniony jakikolwiek przykład funkcjonowania stron relacji lekarz – pacjent na
wspólnej płaszczyźnie my. Wydawać by się mogło, że role lekarza i pacjenta są
komplementarne, jednak analiza wypowiedzi osób badanych wskazuje na znaczącą odrębność
w funkcjonowaniu stron tej relacji.

5.3. Intersubiektywny wymiar cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu
w relacji lekarz – pacjent
Trzeci problem badawczy dotyczy problematyki życia intrapsychicznego w ujęciu Schütza.
W odpowiedziach osób badanych zawarta jest intersubiektywna interpretacja fenomenów
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cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu obecnych w relacji lekarz – pacjent. Interpretacja
ta przedstawiona jest w postaci opisu wiedzy podręcznej każdej ze stron omawianej interakcji.
Lekarki i lekarze przybliżają obserwowany wśród pacjentek i pacjentów subiektywny zbiór
informacji o rzeczywistości, tworząc rozbudowany, bogaty w refleksje i spostrzeżenia obraz
wiedzy podręcznej tych drugich na temat fenomenów cielesności, seksualności, wstydu
i wstrętu. Choć osoby badane podkreślają, że wiedza podręczna lekarza zdecydowanie różni
się od wiedzy podręcznej pacjenta ze względu na posiadaną wiedzę medyczną
i doświadczenia zawodowe, istnieją między nimi pewne punkty wspólne. Schütz zaznaczał,
że wiedza podręczna jest silnie zindywidualizowana, ponieważ kształtuje się pod wpływem
biografii danej jednostki. Wypowiedzi badanych pokazują, że znaczenie życiowych
doświadczeń dla formowania subiektywnego zbioru wiadomości o otaczającym świecie jest
tak samo widoczne po stronie lekarek i lekarzy, jak i pacjentek, pacjentów. W odpowiedziach
rozmówczyń i rozmówców widoczne jest ogromne zróżnicowanie podejść, postaw, zachowań
pacjentek i pacjentów wobec omawianych fenomenów. Zdaniem osób badanych ta
różnorodność wynika z przeżyć, płci i wieku oraz doświadczania przemian społecznych przez
pacjentki i pacjentów. Podobnie wiedza podręczna lekarza, przekazywana w ramach studiów
medycznych i późniejszej pracy w zawodzie, podlega oddziaływaniu biograficznych
czynników takich jak otrzymany sposób wychowania czy kontakt z konkretnymi osobami ze
środowiska lekarzy podczas procesu kształcenia i trwania kariery zawodowej.
Analiza źródeł wstydu i wstrętu u obu stron relacji lekarz – pacjent wykazuje podobieństwa
między czynnikami wzbudzającymi zawstydzenie i obrzydzenie lekarki, lekarza oraz
przyczynami prowokującymi te same emocje wśród pacjentek i pacjentów. Wstyd dotyczy
niespełniania wymagań przypisanych zarówno do roli lekarza, jak i pacjenta. Badane lekarki
i badani lekarze wstydzą się swojej niekompetencji i popełniania błędów zawodowych, zaś
pacjentki, pacjenci – problemów zdrowotnych, za które ponoszą odpowiedzialność.
Zawstydzenie lekarza i pacjenta wiąże się bezpośrednio z przejawami współwystępowania
cielesności i seksualności w ich relacji. Fenomeny wywołują wstyd tym skuteczniej, im
bardziej wychodzą poza kontekst oficjalnego, zmedykalizowanego kontaktu lekarza
z pacjentem oraz im bardziej lokują się w sferze życia prywatnego, co dotyczy tak samo
lekarza, jak i pacjenta. Wypowiedzi badanych pokazują, że w medycynie seksualność jest
niepożądanym elementem, a jej obecność zawsze wzbudza poruszenie i czujność personelu.
Badane osoby przywołują przykłady erotyzacji relacji lekarz – pacjent ze strony pacjentki,
pacjenta, a także pojawiający się w nich samych osobisty, a nie medyczny stosunek wobec
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ciała pacjenta czy jego nagości. Wynika to z kruchości granic między medycznym
profesjonalizmem a wejściem w obszar sfery intymnej. Chodzi tu zarówno o sferę osobistą
pacjentki, pacjenta, jak i lekarki, lekarza.
Odpowiedzi wskazują, że gdy badani wychodzą poza przypisane do zawodowej roli lekarza
kwestie zadaniowego podejścia i habituacji, wówczas przyczyny obrzydzenia lekarza są
tożsame z powodami prowokującymi wstręt po stronie pacjenta. Wypowiedzi badanych
dotyczące źródeł wstrętu lekarza i pacjenta porządkuje koncepcja abiektu Kristevy. Zakłada
ona, że wstręt w człowieku wzbudza wszystko, co podważa istniejący porządek, system, jak
również to, co przypomina o niepewnych granicach tożsamości człowieka, sygnalizuje
podział między tym, co jest wewnątrz, a tym, co na zewnątrz jednostki. Dlatego brud, a także
wszelkie otwory ciała, wydzieliny wydobywające z ciała oraz skóra będąca cienką granicą
pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym ciała jednostki prowokują wstręt.
Wymienione w koncepcji abiektu źródła wstrętu są zgodne z przyczynami obrzydzenia obu
stron relacji lekarz – pacjent deklarowanymi przez osoby badane. Skłania to do wniosku, że
w kontekście wstrętu człowiek reaguje podobnie, bez względu na to, po której stronie
omawianej relacji się znajduje.
Wypowiedzi

badanych

pokazują, że wszelkie różnice z

zakresu

zjawisk

życia

intrapsychicznego między lekarzem a pacjentem są niwelowane przez cel, którym jest zadanie
w postaci udzielenia i przyjęcia pomocy medycznej. Potwierdza to założenia Schütza
dotyczące konceptu idealizacji – praktyczne cele są ponad różnicami prezentowanymi przez
strony interakcji, co ma miejsce także w relacji lekarz – pacjent.

5.4. Aspekt wieku i płci w odpowiedziach osób badanych
Płeć oraz wiek badanych lekarek i lekarzy w nieznacznym stopniu różnicują odpowiedzi;
wpływ tych czynników dotyczy jedynie kilku aspektów relacji. Wykorzystywane przez
rozmówczynie i rozmówców działania głębokie w ramach pracy emocjonalnej polegające na
stosowaniu mechanizmu wyparcia i przyjmowania zdystansowanej postawy wobec
wykonywanego zawodu jest opisywane przez badanych mających więcej niż 40 lat. Rezultat
ten można tłumaczyć dwojako. Z jednej strony może to świadczyć o tym, że osoby starsze
wiekiem, a zatem mające dłuższy staż pracy, posiadają większą umiejętność nieangażowania
się emocjonalnego w pracę. Ich wysiłki wkładane w wykonanie pracy emocjonalnej, stopień
wykorzystania osobistych zasobów ja są na niższym poziomie niż wśród osób początkujących
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w roli zawodowej lekarza. Z drugiej strony spadek wrażliwości wobec innych osób i pracy,
którą się wykonuje, jest jednym z symptomów wypalenia zawodowego. Należy zaznaczyć, że
zjawisko to dotyka w szczególności jednostek, które w ramach swoich obowiązków
służbowych mają częsty i intensywny kontakt z ludźmi (Wilczek-Rużyczka, 2014).
Zawarty w wypowiedziach badanych fenomenologiczny opis relacji lekarz – pacjent ukazuje
zgodność badanych, bez względu na ich wiek i płeć, co do roli zaufania i bliskości
potrzebnych w kontaktach lekarza z pacjentem. O doświadczeniu pełnienia funkcji doradczej
wobec pacjenta czy nawiązywaniu bliższej więzi za pośrednictwem pozamedycznych dóbr
i usług wypowiadają się badani będący po 50. roku życia. Odpowiedzi te wskazują na
większą swobodę w kontakcie z pacjentkami, pacjentami, wychodzenie poza profesjonalną
rolę przez lekarki, lekarzy starszych wiekiem. Można to tłumaczyć osadzeniem się w roli
zawodowej lekarza, a więc większym poczuciem pewności w byciu na scenie, jaką jest
gabinet, i w występowaniu wobec publiczności w postaci przyjmowanych pacjentów. Starsi
lekarze znają dobrze reguły, którymi rządzi się przedstawienie odgrywane w ramach relacji
lekarz – pacjent. Mają więc mniejszą trudność w zmienianiu masek ze względu na
konieczność dostrojenia się do potrzeb pacjenta.
Znaczenie płci osób badanych ujawnia się przede wszystkim w deklarowanych poglądach
oraz doświadczeniach związanych z interakcją fenomenów cielesności i seksualności
w ramach relacji lekarz – pacjent. Lekarze mężczyźni mówili o większym przyzwoleniu na
patrzenie na ciało pacjentki w sposób prywatny, erotyczny, jak również na obecność, a nawet
inicjowanie flirtu mającego podtekst seksualny. Badani wskazywali, że tego rodzaju postawa,
przyzwalająca na postrzeganie pacjentki jako obiektu seksualnego, stanowi element męskości,
a więc jest oczywista i będąca poza ich kontrolą. Jednocześnie ci sami rozmówcy zgłaszają
większą ostrożność i stosowanie środków zapobiegających seksualizacji kontaktu z pacjentką
polegających na przykład na zapraszaniu do gabinetu pielęgniarki podczas badania
fizykalnego. Podobne poglądy i dylematy dotyczące interakcji fenomenów cielesności
i seksualności w relacji lekarz – pacjent nie są obecne w wypowiedziach badanych kobiet.
Zwraca uwagę fakt, że rozmówczynie częściej niż rozmówcy zgłaszają sytuacje, w których są
sprowadzane do roli przedmiotu seksualnego zainteresowania ze strony pacjentów. To
zróżnicowanie odpowiedzi i doświadczeń ze względu na płeć osób badanych można
interpretować jako funkcjonowanie większego przyzwolenia na ekspresję seksualności
mężczyzn niż kobiet w obszarze relacji lekarz – pacjent. Przedstawiciele obu płci ponoszą
negatywne konsekwencje tej sytuacji: lekarze mężczyźni próbują kontrolować swoje
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zachowania, by nie zostać posądzonym o seksualizowanie relacji z pacjentką; lekarki kobiety
próbują chronić się przed rolą obiektu seksualnego w kontakcie z pacjentem.
Badacze codzienności zwracają uwagę, że socjologia wciąż nie posiada wystarczających
narzędzi, by badać wielość i złożoność zjawisk, które na tę codzienność się składają (Certeau,
Giard, Mayol, 2008). Pozostaje jednak mieć nadzieję, że prowadzenie badań wśród osób,
które chcą mówić o swojej codzienności, oraz wykorzystanie koncepcji teoretycznych do
analizy wycinka życia codziennego ukazanego w ramach tego badania, przybliża do lepszego
jej poznania. Uzyskane wyniki pozwalają zaś lepiej rozumieć relację lekarz – pacjent
w obliczu fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.
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Refleksje końcowe
Analiza badań zaprezentowanych w niniejszej pracy skłania do refleksji na temat sfery
publicznej i prywatnej. Nieustanne przenikanie, a wręcz „mieszanie się” domen życia
prywatnego i publicznego, między którymi trudno jest wyznaczyć granicę, zdaje się być
cechą charakterystyczną omawianej relacji lekarz – pacjent i obecnych w jej ramach
przejawów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.
W jaki sposób definiuje się więc to, co publiczne, i to, co prywatne? Sfera publiczna jest
określana jako środowisko prywatnych jednostek, zbiorowo tworzących publiczność
(Habermas, 2007: 95). Sfera publiczna czyli, inaczej mówiąc, dostępna dla wszystkich;
„pokazać się publicznie” znaczy tyle, co „wyjść z domu” (Sennett, 2009: 33). Sfera prywatna
zaś dotyczy tego obszaru życia jednostki, który jest zarezerwowany dla rodziny i przyjaciół
(Sennett, 2009: 33; Vincent, 1998: 646). Sfera prywatna stanowi przestrzeń dla tożsamości
i sprawczości człowieka; to w jej ramach jednostka pragnie pokazać swoje ja, które istnieje
poza rolami, stanowiskami i pełnionymi funkcjami społecznymi. Wyznaczanie zakresu
nieoficjalnego ja jest rodzajem indywidualnej decyzji dotyczącej postawienia granicy między
bytem osobistym a otoczeniem społecznym (Vincent, 1998: 646).
Wzajemne przenikanie się sfery publicznej i prywatnej uwidacznia się w relacji lekarz –
pacjent w kontekście działania fenomenów cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.
Badacze prowadzą polemikę na temat tego, czy procesy medykalizacji obciążają jednostkę
odpowiedzialnością za własne zdrowie, czy też pozbawiają ją poczucia obowiązku w tej
sferze. Dylemat ten można przedstawić w innej perspektywie: czy kwestia zdrowia jest
sprawą prywatną jednostki, czy też jest sprawą publiczną? Wiele zagadnień związanych
z procesami medykalizacji, jak również związanych z problematyką relacji lekarz – pacjent,
warto opisywać, uwzględniając problematykę sfery publicznej i prywatnej. Każda jednostka
bowiem, decydując się na wejście do gabinetu lekarskiego, swój prywatny problem poddaje
medycznej ocenie, przyjmując oficjalną, publiczną rolę pacjenta. Obecność sfery publicznej
w relacji lekarz – pacjent jest wzmacniana przez specyfikę współczesnej medycyny. Dzięki
rozwojowi wiedzy i postępowi technologicznemu urządzenia i procedury medyczne potrafią
całkowicie przeniknąć przez prywatne, cielesne granice człowieka; wnikają do jego wnętrza,
skanują każdy centymetr ciała na poziomie komórkowym, jednocześnie poddają standaryzacji
wszelkie działania przeprowadzane na pacjencie.
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Towarzyszy temu kształtowana i wzmacniania od początku wejścia na ścieżkę edukacji
i kariery medycznej postawa zadaniowa wśród lekarek i lekarzy. Przejawia się ona
w całkowitej koncentracji na udzieleniu pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi
procedurami i normami. W przeprowadzonych wywiadach osoby badane deklarują zadaniowe
podejście zarówno definiując zawód lekarza, jak i opisując swoją postawę wobec cielesności
i seksualności oraz sfery emocjonalnej. Kontakt lekarza z pacjentem podlega także
szczegółowym, powszechnie przyjętym regulacjom, które prowadzą do unifikacji tych relacji.
Jako przykłady można podać odgórnie wyznaczoną taką samą ilość czasu przeznaczoną na
każdego pacjenta, procedury medyczne wyznaczające zakres i kolejność wszelkich działań,
komunikaty ze strony lekarza czy regulacje prawne dotyczące tajemnicy lekarskiej oraz
dokumentacji medycznej.
Warto zauważyć, że w relacji lekarz – pacjent jej strony nie są równe, choćby z tego względu,
że tylko jedna z nich staje przed drugą naga (Kępiński 2002: 72). Nagość ta dotyczy tak
fizyczności, jak i psychiki. Wiąże się z odsłonięciem tego, co do tej pory jednostka w związku
z „neurozą sukcesu” obowiązującą współcześnie w życiu zawodowym i osobistym najczęściej
skrywa przed otoczeniem (Pahl, 2008). Doświadczenie bycia obok człowieka w jego słabości
nie jest łatwe, co być może ma związek z silnym podziałem my – oni oraz potrzebą
zachowania dystansu i oficjalnych ról w relacji lekarz – pacjent, o czym mówią uczestnicy
wywiadów. Powstaje zatem wątpliwość, czy w tak asymetrycznej relacji możliwe jest
naprawdę osobiste spotkanie się jednostek. Wyniki przedstawionych badań ukazują, jak
istotna jest obecność sfery publicznej w relacji lekarz – pacjent, która oddziałuje na wszelkie
aspekty jej funkcjonowania.
Wypowiedzi osób badanych dotyczą także znaczenia sfery prywatnej dla omawianej w pracy
problematyki. I tak o wyborze danej specjalizacji medycznej przez lekarkę, lekarza decydują
przede

wszystkim

osobowość,

zainteresowania,

wrażliwość

i

indywidualny

próg

wytrzymałości. Charakter przyjętej roli zawodowej wynika więc z osobistych predyspozycji
jednostki. Co więcej, w ramach wykonywanej pracy lekarki i lekarze nieustannie korzystają
z zasobów przynależnych prywatnemu ja takich jak wiek i płeć, wygląd, a nawet myśli czy
postawy. W kontakcie z pacjentem osobisty kapitał jest tak samo ważny jak wiedza
i umiejętności potwierdzone oficjalnym dokumentem. Również pacjent jest postrzegany nie
tylko przez pryzmat roli, która polega na byciu beneficjentem usług medycznych. Jego cechy
z zakresu sfery prywatnej jak wiek, płeć czy osobiste doświadczenia również mają znaczenie
dla relacji. Badani podkreślają także rolę zaufania, wzajemnej znajomości oraz sympatii
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w relacji lekarz – pacjent, które powstają poniekąd samoistnie, pomimo niesprzyjających
warunków. Te symptomy życia prywatnego wydają się być niezbędnymi dla nawet silnie
sformalizowanego przebiegu kontaktu lekarza z pacjentem. Badani przytaczają liczne
przykłady wychodzenia z oficjalnych ról lekarz versus pacjent w ramach wizyty w gabinecie
lekarskim. Udzielanie porad życiowych, słuchanie o troskach i dylematach codzienności,
wymiana niemedycznych dóbr i usług, także żartowanie czy flirtowanie – są to elementy
całego spektrum międzyludzkich kontaktów należące do sfery prywatnej, a jednocześnie
obecne w relacji lekarz – pacjent.
Na obecność sfery prywatnej w relacji lekarz – pacjent wskazują zwłaszcza przejawy
cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu. Na podstawie wypowiedzi badanych można
stwierdzić, że sprzyjają one wręcz wychodzeniu stron relacji ze swoich oficjalnych ról. Być
może wynika to z faktu, że ciało, seks i emocje angażują osobiste ja każdej jednostki.
W czasach współczesnych cielesność, seksualność i sfera emocjonalna stały się ważnym
elementem tożsamości. Granice sfery publicznej i prywatnej w obliczu tychże fenomenów
wydają się być niezwykle zmienne i zależne od kontekstu. Powoduje to rodzaj napięcia,
niepewności po obu stronach omawianej relacji. To samo zachowanie, na przykład polecenie
rozebrania się, jednak pozbawione oficjalnego kontekstu relacji lekarz – pacjent, może zostać
zinterpretowane jako oznaka zainteresowania erotycznego, żartu bądź przemocy. Stąd
zgłaszane przez rozmówczynie i rozmówców uciekanie się do działań mających na celu
wyznaczenie jasnej granicy, która minimalizuje prywatne konteksty dla ciała, seksualności
i emocji w relacji lekarz – pacjent. Wynikające z wywiadów dwa podejścia wobec rozumienia
cielesności i seksualności jako jednych z wielu aspektów funkcjonowania człowieka, które
medycyna bada i leczy, a zarazem dostrzeganie kobiety, mężczyzny, do których to ciało i ta
seksualność przynależą, świadczą o tym, że wykluczenie sfery prywatnej z relacji lekarz –
pacjent nie jest możliwe.
W kontekście poruszanej w pracy problematyki warto przyjrzeć się jeszcze dwóm
przykładom przenikania się sfery publicznej i prywatnej. Wypowiedzi badanych lekarek
i lekarzy opisują nie tylko na pojawianie się prywatnych kontekstów w ramach relacji lekarz –
pacjent; pokazują też, że wykonywany przez nich zawód oddziałuje na ich życie osobiste.
Wiedza medyczna, zaangażowanie zasobów poznawczych, przeżycia i emocje związane
z kontaktami z pacjentami, wszystko to, co składa się świat doświadczeń zawodowych
lekarza – przenika także do jego osobistego świata. W szczególności wpływa na sferę
emocjonalną i seksualną życia prywatnego, oddziałując na relacje z bliskimi osobami, w tym
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na kontakty najbardziej intymne. Ponadto lekarki i lekarze biorący udział w rozmowach,
pytani o kwestie zawodowe, nawiązywali do swojego życia osobistego, a mówiąc o kwestiach
prywatnych, odwoływali się do wykonywanego zawodu. Stanowi to kolejny przejaw
nierozerwalności obu sfer w ramach omawianej problematyki.
Zdaniem Simmela jednostki nie chcą silnych podziałów w otaczającej rzeczywistości
społecznej, jak choćby zdecydowanego rozgraniczenia na to, co publiczne, i to, co prywatne
(Simmel, 2006). Jednak płynność granic wprowadza konieczność nieustannego balansowania
między domeną publiczną i prywatną, czego przykładem jest relacja lekarz – pacjent wraz
z obecnymi w jej ramach przejawami cielesności, seksualności, wstydu i wstrętu.
Przeprowadzone wywiady jednoznacznie pokazują, że pozamedyczny aspekt relacji lekarz –
pacjent ma dla niej doniosłe znaczenie.
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Aneks 1.
Chciałabym porozmawiać na temat relacji lekarz – pacjent. Pragnę przy tym skoncentrować
się na dwóch ważnych dla mnie obszarach. Pierwszy wiąże się z uczuciem wstydu, które
pojawia się w relacji lekarz – pacjent. Drugi odnosi się do uczucia wstrętu.
Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od zagadnienia wstydu w relacji lekarz – pacjent.
Podaję definicję wstydu oraz wstrętu (bez przykładów) zgodną z Szymczak M., Słownik
Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981, T. III, s. 773 i 772:
Wstyd

–

zwykle

przykre

upokarzające

uczucie

spowodowane

świadomością

niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania (własnego lub czyjegoś), niewłaściwych
słów, świadomością własnych lub czyjś braków, błędów itp., zwykle połączone z lękiem
przed opinią.
Wstręt – bardzo silne uczucie niechęci wobec czegoś lub kogoś: odraza, obrzydzenie.

WSTYD
1. Czy Pani/Pana zdaniem w relacji lekarz – pacjent zdarzają się sytuacje, które
wzbudzają poczucie wstydu?
2. Jakie są to sytuacje? Proszę podać przykłady.
3. Czy są to częste sytuacje w Pani/Pana doświadczeniu zawodowym?
(Jeżeli osoba nie posiada takiego doświadczenia, wówczas dopytanie:
Czy słyszała/słyszał Pani/Pan od koleżanek/kolegów o takich sytuacjach?)
4. Czy potrafi Pani/Pan opisać wzbudzającą największy wstyd sytuację, która miała
miejsce w Pani/Pana praktyce lekarskiej?
5. Jaka jest Pani/Pana zdaniem najbardziej standardowa sytuacja wzbudzająca wstyd
w relacji lekarz – pacjent?
6. Czy w żargonie lekarskim jest jakieś słowo lub określenie na tego typu sytuacje
związane z poczuciem wstydu?
Wyjaśnienie – perspektywa pacjenta/pacjentki
7. Jakie sytuacje, w Pani/Pana opinii, wzbudzają wstyd po stronie pacjentki/pacjenta?
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8. Według Pani/Pana oceny jakie problemy, z którymi przychodzą pacjentki/pacjenci,
wzbudzają w nich poczucie wstydu?
9. Jakie, według Pani/Pana, pytania zadawane przez pacjentki/pacjentów najbardziej
je/ich zawstydzają? Proszę zacytować, podać przykłady.
10. Jakie, Pani/Pana zdaniem, pytania zadawane przez lekarki/lekarzy wywołują wstyd
u pacjentki/pacjenta?
11. Jak zachowują się pacjentki/pacjenci w takich sytuacjach?
12. Co mówią pacjentki/pacjenci w takich sytuacjach?
13. Czy, Pani/Pana zdaniem, podejście pacjentek/pacjentów do sytuacji wzbudzających
wstyd ma związek z:
a) płcią pacjentki/pacjenta – lekarki/lekarza?
b) wiekiem pacjentki/pacjenta – lekarki/lekarza?
c) schorzeniem, z którym przychodzi pacjentka/pacjent? (jeżeli tak – jakim?)
14. Czy na przestrzeni lat dostrzega Pani/Pan jakieś zmiany w tej kwestii?
Wyjaśnienie – perspektywa lekarza/lekarki
15. Jakie sytuacje wzbudzają w Pani/Panu poczucie wstydu w relacjach lekarz – pacjent?
16. Jak zachowuje się Pani/Pan w takich sytuacjach?
17. Jakie myśli pojawiają się w Pani/Pana głowie w takich sytuacjach?
18. Jakie emocje pojawiają się w Pani/Panu podczas takich sytuacji?
19. Czy ma Pani/Pan wypracowany język lub sposób komunikowania się
z pacjentką/pacjentem w takich sytuacjach?
20. Na czym, Pani/Pana zdaniem, polega profesjonalizm lekarski w takich sytuacjach?
(gdy pacjentka/pacjent się wstydzi lub lekarka/lekarz się wstydzi)
21. Co, Pani/Pana zdaniem, byłoby przekroczeniem etyki lekarskiej w takich sytuacjach?
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22. Co, według Pani/Pana, byłoby zachowaniem nieprofesjonalnym w kontakcie
z pacjentką/pacjentem w takich sytuacjach?
23. Czy Pani/Pan jako pacjentka/pacjent kiedykolwiek podczas wizyty u lekarki/lekarza
odczuwała/odczuwał wstyd?
24. Czy nagość pacjentki/pacjenta wywołuje u Pani/Pana poczucie wstydu?
(Dopytanie: w jakich sytuacjach? w jaki sposób to poczucie się zmieniało podczas lat
pracy?)
25. Czy Pani/Panu jako lekarce/lekarzowi zdarza się spojrzeć na ciało pacjentki/pacjentka
w sposób prywatny?
(spojrzeć nie jako profesjonalistka/profesjonalista, tylko osoba prywatna; jako
kobieta/mężczyzna; dopytanie i uszczegółowenie: w jakich sytuacjach?)
26. Czy zdarzyło się w Pani/Pana praktyce lekarskiej zjawisko zwane flirtem? Na czym
ono polegało?
(Dopytanie: kto flirtował – lekarka/lekarz, pacjentka/pacjent, w jakiej sytuacji)
Wyjaśnienie: przypomnienie definicji wstydu osobie badanej
WSTRĘT
1. Czy Pani/Pana zdaniem w relacji lekarz – pacjent zdarzają się sytuacje, które
wzbudzają wstręt?
2. Jakie są to sytuacje? Proszę podać przykłady.
3. Czy są to częste sytuacje w Pani/Pana doświadczeniu zawodowym?
(gdy osoba nie posiada takiego doświadczenia, wówczas dopytanie:
Czy słyszała/słyszał Pani/Pan od koleżanek/kolegów o takich sytuacjach?)
4. Czy potrafi Pani/Pan opisać sytuację wzbudzającą największy wstręt, która miała
miejsce w Pani/Pana praktyce lekarskiej?
5. Jaka jest w Pani/Pana opinii najbardziej standardowa sytuacja wzbudzająca wstręt
w relacji lekarz – pacjent?
6. Czy w żargonie lekarskim jest jakieś słowo lub określenie na tego typu sytuacje
związane ze wstrętem?
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Wyjaśnienie: perspektywa pacjentki/pacjenta
7. Jakie, Pani/Pana zdaniem, sytuacje wzbudzają wstręt po stronie pacjentki/pacjenta
w ramach relacji lekarz – pacjent?
8. Jak zachowują się pacjentki/pacjenci w takich sytuacjach?
9. Co mówią pacjentki/pacjenci w takich sytuacjach?
10. Czy Pani/Pana zdaniem podejście pacjentek/pacjentów do sytuacji wzbudzających
w nich wstręt ma związek z:
a) płcią pacjentki/pacjenta – lekarki/lekarza?
b) wiekiem pacjentki/pacjenta – lekarki/lekarza?
c) schorzeniem, z którym przychodzi pacjentka/pacjent? (jeżeli tak – jakim?)
11. Czy na przestrzeni lat dostrzega Pani/Pan jakieś zmiany w tej kwestii?
Wyjaśnienie – perspektywa lekarza/lekarki
12. Jakie sytuacje wzbudzają w Pani/Panu poczucie wstrętu w relacjach lekarz – pacjent?
Jak zachowuje się Pani/Pan w takich sytuacjach?
13. Jakie myśli pojawiają się w Pani/Pana głowie w takich sytuacjach?
14. Jakie emocje pojawiają się w Pani/Panu podczas takich sytuacji?
15. Czy ma Pani/Pan wypracowany język lub sposób komunikowania się
z pacjentką/pacjentem w takich sytuacjach?
16. Czy Pani/Pan podczas swojej praktyki zawodowej oswoiła/oswoił się z poczuciem
wstrętu, który pojawia się w relacjach lekarz – pacjent?
17. Na czym, Pani/Pana zdaniem, polega profesjonalizm lekarski w takich sytuacjach?
18. Co według Pani/Pana byłoby przekroczeniem etyki lekarskiej w takich sytuacjach?
19. Co w Pani/Pana ocenie byłoby zachowaniem nieprofesjonalnym w kontakcie
z pacjentką/pacjentem w takich sytuacjach?
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20. Czy Pani/Pan jako pacjentka/pacjent kiedykolwiek podczas wizyty u lekarki/lekarza
odczuwała/odczuwał wstręt?
PYTANIA KOŃCOWE
1. Czy studia medyczne przygotowały Panią/Pana do pracy z pacjentką/pacjentem
w sytuacjach, kiedy pojawiają się takie emocje jak wstręt, wstyd?
(Dopytanie: w jaki sposób?)
2. Czy postępowanie w takich sytuacjach to raczej mechanizmy wypracowane
indywidualnie na podstawie własnego doświadczenia zawodowego?
(Dopytanie: jakie to mechanizmy?)
3. Czy przybierają one formę pewnego rytuału (stałego zespołu powtarzanych za każdym
razem czynności)?
4. Czy praca zawodowa, praca lekarki/lekarza, wpływa na Pani/Pana stosunek do
własnego ciała?
(Dopytanie: w jaki sposób?)
5. Czy Pani/Pana zdaniem praca zawodowa, praca lekarki/lekarza, ma wpływ na
Pani/Pana seksualność?
(Dopytanie: jaki?)
6. Czy Pani/Pana zdaniem lekarz wnosi coś prywatnego do kontaktu z pacjentem, czy
posługuje się skryptem zawodowym (język, postawa)?
(Czy wnoszą do gabinetu element siebie; nie Ja – lekarka/lekarz, ale Ja – X;
coś, co pokazuje ich tożsamość; jakie elementy prywatności wnosi się do
profesjonalizmu kontakcie z pacjentką/pacjentem, np. w wyglądzie, wystroju
gabinetu?)
7. Czy temu wywiadowi towarzyszyło poczucie wstydu? W jakim momencie?
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