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The article presents possibilities and limitations of quantitative analysis of databases of visual data (in this
case it is analysis of database of photos). The axis of the article is analysis of database of “Invisible city”
project (web page: http://www.niewidzialnemiasto.pl/), its first goal was photographic documentation of
grassroots forms of modification of city space done by inhabitants of large Polish cities (broadly speaking
this informal activity reduces to beautification of life environment and to improvement of its functionality). The moment the database of “Invisible city” project had grown to the size of several thousands of
pictures, the idea arose that collected material can be analyzed in a quantitative way, which would enable
more general, systematic view on phenomenon interesting for researchers.
In the article, firstly, there are presented tools, scheme and general results of analysis of photos gathered in
database of “Invisible city” project, here, in other words, is presented the scheme of transformation of
visual data to numerical data. Secondly, there are identified moments where the scheme of quantitative
analysis of “Invisible city” fails, where it may result in information loss, doesn’t give us one hundred
percent certainty for obtained results (problems of first kind are connected with dynamics of the formation
and growth of database, problems of second kind arise at the stage of pictures analysis). Thirdly, there is
proposed and described one potential master (meta)analysis, that we can impose on analysis of database
of visual data of “Invisible city” project in order to check its accuracy. Despite of mentioned above problems, difficulties associated with the fact that database of “Invisible city” was created spontaneously to
some extent (it was balancing between database and photo gallery sometimes), results of quantitative analyzes are reliable, they reconstruct the dynamics of invisible city with accuracy and give strong foundation
for in-depth description.
Michaã Podgórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznaę, Poland.

1. PROJEKT „NIEWIDZIALNE MIASTO”
W ostatecznym ksztaãcie projekt „Niewidzialne miasto”1 przyjĈã dwa cele: po pierwsze, chodzião (chodzi) o fotograficznĈ (i filmowĈ – w póĮniej_________________
1 Zgodnie z konwencjĈ przyjčtĈ przez osoby tworzĈce projekt „Niewidzialne miasto”
i piszĈce o nim, stosujĈc zapis „Niewidzialne miasto” (NM), bčdč miaã na myĤli projekt reali-
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szej fazie) dokumentacjč i prezentacjč oddolnych trybów modyfikowania
przestrzeni miejskiej przez mieszkaęców duİych polskich miast oraz, po
drugie, o ich socjologiczne opracowanie, zrozumienie. Piszč „w ostatecznym ksztaãcie”, poniewaİ poczĈtki projektu byão doĤþ rozmyte. O ile cel
pierwszy byã (jest) treĤciĈ NM od zarania (byã to w istocie cel zaãoİycielski),
o tyle cel drugi, jakkolwiek zakãadany (lub tylko myĤlany) od poczĈtku,
dojrzewaã z czasem. To dojrzewanie bčdzie miaão pewien wpãyw na etap
iloĤciowej analizy zawartoĤci bazy danych wizualnych zebranych w ramach
projektu „Niewidzialne miasto” (bazy zgromadzonych fotografii), który to
etap jest przedmiotem niniejszego tekstu.
Projekt „Niewidzialne miasto” funkcjonuje w wirtualnej przestrzeni
publicznej i piĤmiennictwie naukowym juİ od kilku dobrych lat, nie ma
wičc potrzeby omawiaþ go tutaj szczegóãowo po raz kolejny, podam zatem
tylko kilka niezbčdnych informacji dotyczĈcych NM, które pozwolĈ czytelnikowi swobodnie poruszaþ sič w przestrzeni niniejszego tekstu. MówiĈc
najogólniej, „niewidzialne miasto” stanowi sumč pozainstytucjonalnych,
oddolnych, spontanicznych dziaãaę podejmowanych przez mieszkaęców
duİych polskich2 miast w celu dostosowywania przestrzeni miejskiej do
wãasnych potrzeb, a wičc czynienia jej bardziej funkcjonalnĈ, elastycznĈ,
dostčpnĈ (niedostčpnĈ), przyjaznĈ (wrogĈ), estetycznĈ, sakralnĈ, odĤwičtnĈ
etc. Ogóã nm twórcy projektu zredukowali do 16 kategorii, wskazujĈc na:
formy architektoniczne, czy teİ paraarchitektoniczne (Architektura), Ĥrodki
estetyzacji Ĥrodowiska İycia (Upičkszenia, Bramy i ogrodzenia, Ogrody), rozwiĈzania podnoszĈce poziom bezpieczeęstwa, odstraszajĈce potencjalnych
intruzów (Bezpieczeęstwo), udoskonalone, przetworzone (przeinaczone) lub
poddane estetyzacji samochody (Mobile), manifestacje i obiektywizacje wiary (Sakralne), uczestnictwo w Ĥwičtach religijnych i paęstwowych (OdĤwičtne), poglĈdy polityczne (Polityczne), formy zwičkszania funkcjonalnoĤci,
reperowania (miejskiego) Ĥrodowiska İycia (Uİyteczne, Protezy instytucji),
nieformalne, na poãy legalne miejsca spotkaę (Agory i kluby), wytwarzane
przez dzieci miejsca zabaw (Miejsca dziecičce), ekonomič i reklamč hand made
(Reklama), momenty styku – harmonii, koegzystencji, konfrontacji – Ĥwiata
zwierzčcego i ludzkiego (Zwierzčce) oraz gromadzĈce to, co trudne do wpisania w wymienione wyİej kategorie oraz zbyt róİnorodne, aby tworzyþ
nowĈ, spójnĈ jakoĤþ Inne. Skoro wiemy juİ co nieco o „niewidzialnym mie________________

zowany w Instytucie Socjologii UAM, natomiast zapisujĈc „niewidzialne miasto” (nm), bčdč
miaã na myĤli fenomen spoãeczny.
2 Realizowany w Instytucie Socjologii UAM projekt dotyczyã – gãównie – duİych polskich
miast, ich przestrzeni, w rzeczywistoĤci jednak „niewidzialne miasta” mogĈ istnieþ równieİ
w miastach mniejszych (choþ tam pewnie mniej rzucajĈ sič w oczy) oraz, co oczywiste, poza
granicami naszego kraju.
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Ĥcie” jako takim, przyjrzyjmy sič teraz temu, co dla nas istotniejsze, czyli
temu, jak powstawaãa baza danych wizualnych projektu i w jaki sposób
byãa analizowana.

2. ZBIERANIE, PORZćDKOWANIE I UPUBLICZNIANIE
MATERIAâU WIZUALNEGO
Jak wspomniaãem, celem numer jeden projektu NM jest fotograficzna
dokumentacja i prezentacja przejawów oddolnego estetyzowania, „ãatania” czy po prostu urzĈdzania miasta po swojemu. W sposób zorganizowany dokumentacja prowadzona byãa w pičciu duİych miastach: Poznaniu,
Toruniu, Wrocãawiu, âodzi i Warszawie (póĮniej, juİ po analizie zawartoĤci
bazy danych NM, równieİ w Bydgoszczy), prócz tego w bazie projektu
istnieje jeszcze zbiór fotografii z innych miast, m.in. Tarnowa, Krakowa,
Chorzowa i Zielonej Góry, nadesãanych przez ludzi zainteresowanych projektem. Poniewaİ cele projektu nakierowane byãy na duİe miasta, a w kaİdym z nich potrzebna byãa lokalna komórka organizacyjna, analizie poddane zostaãy zdjčcia z pičciu pierwszych miast (zbiór fotografii z Bydgoszczy
napãynĈã zbyt póĮno, w Krakowie natomiast nie byão punktu zakotwiczenia). WracajĈc do etapu zbierania materiaãu wizualnego, dokumentacjč
prowadziãy jedno- bĈdĮ kilkuosobowe zespoãy pracujĈce pod kierownictwem pracowników naukowych z miejscowych uniwersytetów. Osoby te,
wyposaİone w aparaty fotograficzne, eksplorowaãy przydzielony im fragment miasta w poszukiwania przejawów nm. Na przykãad w Poznaniu,
gdzie istnieje pičþ duİych dzielnic administracyjnych, dokumentacjč, która
trwaãa okoão trzech miesičcy3, prowadzião szeĤþ osób: trzy osoby przypisane byãy do jednej dzielnicy, jedna do dwóch, dwie pozostaãe przeszukiwaãy
po jednej dzielnicy.
W tym momencie naleİy poczyniþ pewnĈ zasadniczĈ uwagč: w okresie,
kiedy ruszaãy etapy dokumentacyjne (nie tylko poznaęski, ale w ogóle
wszystkie), nie istniaãy İadne techniczne wytyczne dotyczĈce trybu fotografowania. Nie chodzi tu jednak o to, İe nie byão wytycznych odnoĤnie do
sposobu robienia zdjčþ, takowe akurat byãy – od poczĈtku chodzião o zdjčcia dokumentacyjne, wolne od ekspresji, intencji autora. Rzecz w tym, iİ nie
byão okreĤlone to, jak przerabiaþ teren na bazč danych, na takĈ bazč danych,
_________________
3 Chodzi o pierwszy i najwaİniejszy etap poznaęskiej dokumentacji, kiedy to zebrano
zdjčcia, które staãy sič podstawĈ strony internetowej projektu. Etap ten pozwoliã po raz
pierwszy zobaczyþ „niewidzialne miasto” w peãnej krasie i ustanowiã mocne fundamenty dla
caãego projektu. Dokumentacja dokonuje sič, rzecz jasna, w sposób ciĈgãy, nie ustaãa po
owych trzech miesiĈca, trwa do dziĤ, choþ juİ z mniejszym natčİeniem.
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dodajmy, która bčdzie przechowywaãa precyzyjne informacje o charakterze
iloĤciowym. Nie jest to w İadnym razie zarzut pod adresem twórców projektu, nie byão takich wytycznych z tej prostej przyczyny, İe nikt poczĈtkowo nie myĤlaã w ten sposób ani o etapie dokumentacyjnym, ani o samym
NM (por. uwagi na poczĈtku tekstu o dojrzewaniu projektu „Niewidzialne
miasto” do „socjologicznego spoİytkowania”). Chodzião tylko o to, aby
odnaleĮþ i pokazaþ, przeczesaþ miasto i oddaþ z niego publicznoĤci to, co
niewidzialne. Dlatego teİ etap dokumentacyjny (i towarzyszĈcy mu etap
prezentacyjny, o czym niİej) naleİaãoby raczej uznaþ za wytwarzanie galerii
niewidzialnego miasta, a nie bazy danych wizualnych niewidzialnego miasta. Tč pierwszĈ – patrzĈc z perspektywy fotografa dokumentujĈcego nm –
powoãuje do İycia ciekawoĤþ, fascynacja, autorstwo, chčþ zaskoczenia, oczarowania potencjalnego widza, wywarcia na nim silnego wraİenia, drugĈ
ustanawia precyzja, skrupulatnoĤþ, powtarzalnoĤþ, biernoĤþ, a takİe nuda
i zniechčcenie. JeĤli fotograf odİegnuje sič od utrwalania tego, czego zdjčcia
juİ posiada, jeĤli nie chce powielaþ, poszukuje tego, co spektakularne,
i zniechčca go to, co zwyczajne – wytwarza galerič; jeĤli z mechanicznĈ precyzjĈ i powtarzalnoĤciĈ fotografuje wszystko, co w najmniejszym stopniu
realizuje definicjč „niewidzialnego miasta” – wytwarza bazč danych. DokumentaliĤci nm balansowali pomičdzy jednĈ a drugĈ formĈ materializowania
przestrzeni miejskiej w fotografii, nie wiedzieli, jak postčpowaþ z powtarzajĈcymi sič rekordami (przejawami nm), nie mieli obowiĈzku fotografowania
kaİdego przejawu nm, ustalali to sami ze sobĈ. Powtórzmy jednak: nikt
wówczas nie myĤlaã o NM w kategoriach analizy iloĤciowej.
Bazodanowa formuãa zbioru zdjčþ zebranych w ramach projektu NM
podkopywana byãa teİ przez dziaãania koordynatorów. Kaİdy z nich dokonywaã (mowa tu o pierwszych etapach dokumentowania, które odbywaão sič w sposób zmasowany i systematyczny pod okiem koordynatorów)
selekcji dostarczonych fotografii pod kĈtem ich przydatnoĤci, adekwatnoĤci,
co oznaczaão eliminacjč zdjčþ o zãej jakoĤci, nieczytelnych, niewykluczone,
İe równieİ powtarzajĈcych sič, nudnych, zbyt zwyczajnych (koordynatorzy
takİe mogli ulegaþ pokusie tworzenia galerii).
To, co napisano wyİej o etapie dokumentacyjnym, dotyczy równieİ
etapu prezentacyjnego. Moİliwe nawet, iİ to tutaj wãaĤnie najsilniej daãa
o sobie znaþ (niezdefiniowana i nieartykuãowana wówczas) skãonnoĤþ czčĤci twórców projektu do operowania galeriĈ, a nie bazĈ danych. W przypadku
pierwszego, poznaęskiego upublicznienia „Niewidzialnego miasta” (zainicjowanie istnienia strony-bazy internetowej projektu www.niewidzialnemiasto.pl) odrzucano zdjčcia zãej jakoĤci, nie doĤþ jednoznacznie prezentujĈce „niewidzialne miasto”, maão interesujĈce (czy teİ maão spektakularne)
oraz dublujĈce znaczenia, prezentujĈce „coĤ, czego mamy juİ bardzo duİo
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zdjčþ”. Nie chodzião wičc tylko o to, aby pokazaþ nm, chodzião równieİ
o to, aby zainteresowaþ nim oglĈdajĈcych, pokazaþ im coĤ ciekawego, niebywaãego, wywoãujĈcego zachwyt i sãowa niedowierzania.
W kolejnym kroku potyczki z „niewidzialnym miastem” utworzonemu
w ten sposób zbiorowi zdjčþ zadano rygor iloĤciowej analizy danych.
3. MOįLIWOģCI ILOģCIOWEJ ANALIZY BAZ DANYCH
WIZUALNYCH, CZYLI O TYM, JAK „PRZERABIANO” FOTOGRAFIE
NA DANE ILOģCIOWE I JAK JE POTEM ANALIZOWANO
Choþ plan socjologicznego opracowania fenomenu „niewidzialnego
miasta” towarzyszyã autorom projektu niemalİe od poczĈtku, pierwsze
kroki w tym kierunku zostaãy poczynione w rok po rozpoczčciu etapu dokumentacyjnego, czyli jesieniĈ 2008 roku, zaĤ jesieniĈ 2009 roku istniaã juİ
schemat i narzčdzia iloĤciowej analizy zawartoĤci bazy danych wizualnych
projektu. Poddany badaniu materiaã stanowião 5 tysičcy zdjčþ z Poznania,
Torunia, Wrocãawia, âodzi i Warszawy4.
Poszukiwano najwaİniejszych wektorów „niewidzialnego miasta”, odpowiedzi na pytanie, jakie ono wãaĤciwie (w ogólnoĤci) jest, co jest dla niego
najbardziej charakterystyczne, wspólne, powtarzalne, istotne. Prócz koniecznoĤci zapanowania nad ogromnym materiaãem badawczym, próba iloĤciowej (czy teİ parailoĤciowej) analizy zbioru fotografii podyktowana byãa
chčciĈ ukrócenia, towarzyszĈcej czčsto analizie zdjčþ, samowoli badawczej.
Chodzião o to, aby powĤciĈgnĈþ subiektywizm badaczy, ich intuicjč, wyobraĮnič (owszem, cennĈ, lecz prowadzĈcĈ niekiedy na poznawcze manowce) – „niewidzialne miasto” powinno byþ odczytywane w sposób systematyczny, uporzĈdkowany, tak obiektywny, jak to tylko moİliwe.
Przyjrzyjmy sič teraz zaproponowanemu schematowi analizy i zastosowanym w jego ramach narzčdziom. Kaİdemu z uczestników projektu
(chodzi o uczestników, którzy tworzyli „trzon analityczny”, czyli okoão 15
osób) przydzielona zostaãa jedna kategoria „niewidzialnego miasta” (przy
czym kategorič Inne analizowaãy dwie osoby, Bramy i ogrodzenia równieİ
dwie, a Upičkszenia – trzy). W ramach wybranych przez siebie kategorii poszczególni badacze tworzyli subkategorie, typy, uãatwiajĈce zapanowanie
nad zbiorem fotografii.
_________________
4 Gwoli jasnoĤci dodajmy, İe proces badania „niewidzialnego miasta” wykraczaã poza
iloĤciowĈ analizč zawartoĤci fotografii; inne waİne momenty projektu to wywiady pogãčbione z twórcami „niewidzialnego miasta”, badanie reakcji podmiotów instytucjonalnych decydujĈcych o obliczach polskich miast na „niewidzialne miasto”, filmy prezentujĈce sylwetki
twórców nm i kilka innych.
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Przykãadowe subkategorie, kategoria Reklama:
napis
graffiti
zamalowanie/wyodrčbnienie
kartka papieru
szyld/tabliczka

witryna/gablota/okno wystawowe
totalizacja/nasycenie
wystawianie/rozkãadanie
instalacja/aranİacja/narracja
mimikra/kolonizacja

W kolejnym kroku badacze wybierali od 17 do 43 fotografii (realizacji
nm), które ich zdaniem najlepiej reprezentujĈ danĈ kategorič (w zaãoİeniu
miaão to byþ od 20 do 30 realizacji nm, jednak dla czčĤci badaczy zakreĤlone
w ten sposób terytorium okazaão sič zbyt ciasne). Liczba fotografii (realizacji nm) przypadajĈcych na kaİdĈ subkategorič powinna byþ mniej wičcej
taka sama. Wybrane zdjčcia kodowane byãy za pomocĈ matrycy, pozwalajĈcej umieĤciþ je w przestrzeni siedmiu analizowanych wymiarów (czas,
przestrzeę, funkcja, relacje spoãeczne, materialnoĤþ, wykonanie, estetyka), opisanych za pomocĈ 43 jakoĤci zorganizowanych w opozycje i wyraİonych kodami liczbowymi.
Przykãad realizacji nm zakodowanej za pomocĈ matrycy kodowej (tutaj
fragment – trzy pierwsze wymiary i ich jakoĤci opisujĈce; zorganizowanie
jakoĤci w bieguny sprowadza sič do kodowania ich za pomocĈ czterech
kodów-stanów: biegun nr 1, mediacja, biegun nr 2, nieklasyfikowalne; przypisany kod znajduje sič w ostatniej kolumnie; na koęcu matrycy, czego tutaj
nie widaþ, znajdowaão sič okienko ‘uwagi’, gdzie osoba kodujĈca zapisywaãa swoje refleksje na temat danej realizacji):
[nr 1]

Zdjčcie numer: 6203
Kategoria (1): reklama
Typ: napis
Kod: 1/6203
Opis: Napis reklamowy wykonany najprawdopodobniej farbĈ olejnĈ na
tablicy, za którĈ posãuİyã kawaãek dykty bĈdĮ blachy, caãoĤþ – za pomocĈ
mocowaę z drutu – zawieszona na pãocie.
Zdjčcie5:

_________________
5

Zdjčcie w zasobach projektu „Niewidzialne miasto”.
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Analiza
Biegun 1
(kod: 1)
tymczasowe
codzienne
doczesnoĤþ
jednorazowe
powstrzymywanie
zmiany
wczoraj
(dawno, PRL)

Mediacja
(kod: 2)

Biegun 2
(kod: 3)
Czas
trwaãe
odĤwičtne
unieĤmiertelnianie
cykliczne
prowokowanie
zmiany
dzisiaj

Nieklasyfikowalne
(kod: 0)

Kodowanie
1
1
0
1
3
2

Przestrzeę
przestrzeę
prywatna
mury
(odgradzanie)

przestrzeę publiczna

2

mosty (ãĈczenie)

2

zawãaszczanie
(prywatyzowanie)

upublicznianie
(udostčpnianie innym)

3

podtrzymanie (podkreĤlenie) definicji
miejsca

przeformuãowanie
definicji miejsca

3

instrumentalne
(koniecznoĤþ, zwiĈzek z codziennoĤciĈ, prymarnymi
potrzebami)
dla siebie
(prywatne
potrzeby)
komercyjne

Funkcja
autoteliczne
(fanaberia, hobby,
psoty, zabawa)

1

dla innych
(potrzeby publiczne)

2

bezinteresowne

1

Ostatecznie badacze przekazali do analizy 401 zakodowanych profili
(Architektura – 24 zakodowane realizacje nm, Agory i kluby – 20, Bezpieczeęstwo – 19, Bramy i ogrodzenia – 22, Miejsca dziecičce – 22, inne – 26, Mobile – 18,
OdĤwičtne – 17, Ogrody – 26, Polityczne– 22, Protezy instytucji – 24, Reklamy – 33,
Sakralne – 22, Upičkszenia – 43, Uİyteczne – 23, Zwierzčce – 40).
Analizowane byãy one dwojako (trzeci tryb analizy, omówiony w kolejnej partii tekstu, choþ moİe funkcjonowaþ jako samodzielne podejĤcie –
badanie podobieęstwa poszczególnych kategorii nm – jest bardziej sprawdzianem trafnoĤci caãego schematu iloĤciowej analizy bazy danych wizual-
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nych NM). Pierwsza, samonarzucajĈca sič metoda opracowania profili to
przedstawienie odsetków wskazaę na kaİdĈ pozycjč kaİdej opozycji dla
poszczególnych kategorii i caãego „niewidzialnego miasta”. Moİna to
zrobiþ na dwa sposoby:
(a) obierajĈc jako punkt wyjĤcia opozycje i opisujĈc wzglčdem nich poszczególne kategorie nm i caãe „niewidzialne miasto”
[wymiar nr 1 / opozycja nr 1]
Czas
Tymczasowe vs. Trwaãe

Ogóãem
(„niewidzialne miasto”)
Architektura
Bezpieczeęstwo
Bramy i ogrodzenia
Inne
Mobile
OdĤwičtne
Ogrody
Protezy instytucji
Reklamy
Sakralne
Upičkszenia
Uİyteczne
Zwierzyniec
Agory i kluby
Miejsca dziecičce
Polityczne

Nieklasyfikowalne

Biegun nr 1

Mediacja

Biegun nr 2

,0%

36,7%

15,7%

47,6%

,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%

16,7%
57,9%
9,1%
38,5%
22,2%
100,0%
,0%
41,7%
39,4%
40,9%
25,6%
26,1%
40,0%
30,0%
50,0%
77,3%

50,0%
5,3%
9,1%
7,7%
5,6%
,0%
15,4%
41,7%
3,0%
22,7%
9,3%
,0%
5,0%
50,0%
22,7%
18,2%

33,3%
36,8%
81,8%
53,8%
72,2%
,0%
84,6%
16,7%
57,6%
36,4%
65,1%
73,9%
55,0%
20,0%
27,3%
4,5%

(b) odtwarzajĈc strukturč matrycy kodowej
Wymiar / Opozycja / Odsetki
Biegun 1

tymczasowe
codzienne
doczesnoĤþ
jednorazowe
powstrzymywanie zmiany

Mediacja

Biegun 2
Czas
trwaãe
odĤwičtne
unieĤmiertelnianie
cykliczne
prowokowanie
zmiany

Biegun 1

Mediacja

Biegun 2

Nieklasyfikowalne

16,7%
91,7%

50,0%
0,0%

33,3%
8,3%

0,0%
0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

12,5%

25,0%

8,3%

54,2%

45,8%

16,7%

25,0%

12,5%
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wczoraj
(dawno, PRL)
przestrzeę
prywatna
mury
(odgradzanie)
zawãaszczanie
(prywatyzowanie)
podtrzymanie
(podkreĤlenie)
definicji miejsca

dzisiaj
Przestrzeę
przestrzeę publiczna
mosty (ãĈczenie)
upublicznianie
(udostčpnianie
innym)
przeformuãowanie definicji
miejsca
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12,5%

70,8%

12,5%

4,2%

58,3%

29,2%

8,3%

4,2%

20,8%

62,5%

16,7%

0,0%

54,2%

33,3%

8,3%

4,2%

25,0%

33,3%

20,8%

20,8%

Fragment „przeliczonej” matrycy kodowej dla kategorii Architektura

W obydwu przypadkach mamy oczywiĤcie do czynienia z tymi samymi
wynikami, zmienia sič tylko sposób ich zorganizowania. Dodajmy, İe bardziej „ergonomiczny” okazaã sič pierwszy sposób prezentacji danych.
Drugi sposób analizowania zakodowanych matryc polegaã na odnajdywaniu profili (realizacji) typowych, czyli tych, które najsilniej wyraİajĈ,
po pierwsze, danĈ kategorič, po drugie, caãe nm. Profile (realizacje) typowe
to swego rodzaju wčzãy znaczeę, momenty, gdzie zawarte jest najwičcej
z istoty „niewidzialnego miasta”. W pierwszym ruchu wyznaczono profile
typowe w ramach kaİdej kategorii nm. PodstawĈ dla ich wskazania byãy
porównania kaİdego profilu z kaİdym innym; kaİde porównanie dokonywaão sič w przestrzeni 43 opozycji i prowadzião do uzyskania wskaĮnika
procentowego, gdzie 0% oznaczaão, İe na İadnej opozycji nie odnotowano
zgodnoĤci, a 100%, İe na kaİdej opozycji odnotowano zgodnoĤþ (profile
identyczne). JeĤli badacz, w ramach analizowanej przez siebie kategorii,
zakodowaã 20 profili, to kaİdy profil „staje” do 19 porównaę; w sumie dla
tylu zakodowanych profili mamy 190 porównaę kaİdy z kaİdym. A zatem
w przypadku tylu zakodowanych profili kaİdy profil „posiada” 19 wskaĮników okreĤlajĈcych jego podobieęstwo z pozostaãymi profilami. Z tych 19
wskaĮników liczony jest Ĥredni wskaĮnik procentowy (dla kaİdego profilu) –
ten profil, który uzyska najwyİszĈ jego wartoĤþ, uznawany jest za najbardziej typowy dla danej kategorii, za wčzeã znaczenia. W przypadku poszukiwania profili (realizacji) typowych dla caãego „niewidzialnego miasta” do
porównaę kaİdy z kaİdym „stančãy” po trzy profile z kaİdej kategorii – te,
które najsilniej je wyraİaãy (najwyİsze Ĥrednie wskaĮniki podobieęstwa).
Na tym etapie porównywano wičc w sumie 48 profili. Oto dwie realizacje,
które, zgodnie z przyjčtĈ metodologiĈ, moİemy uznaþ za wčzãy caãego
„niewidzialnego miasta” (oczywiĤcie, takich wčzãów moİemy wskazaþ wičcej; to, czy bčdzie 2, 5 czy 10 realizacji, zaleİy wyãĈcznie od nas).
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Kategoria Bramy i ogrodzenia, uĤredniony wskaĮnik podobieęstwa na poziomie 53,1%
(w zasobach projektu „Niewidzialne miasto”)

Kategoria Ogrody, uĤredniony wskaĮnik podobieęstwa na poziomie 52,6%
(w zasobach projektu „Niewidzialne miasto”)
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JeĤli czytelnik zadaã (zada) sobie trud obejrzenia strony internetowej
projektu „Niewidzialne miasto”, zgodzi sič, İe te wãaĤnie realizacje doskonale streszczajĈ istotč prezentowanego tam fenomenu. Mamy tu osobnoĤþ,
samodzielnoĤþ estetycznĈ, barwnoĤþ, rozmaitoĤþ, wesoãoĤþ, wiejskoĤþ, kruchoĤþ, tryb przeformuãowywania otoczenia, odzyskiwania go dla siebie
i wbrew czemuĤ/komuĤ, a takİe pewnie kilka innych desygnatów nm.
Prócz tego, iİ realizacje typowe juİ na poziomie fotografii mogĈ stanowiþ
punkt wyjĤcia do pogãčbionego opisu, mogĈ teİ podpowiadaþ miejsca, gdzie
warto sič udaþ, aby przeprowadziþ badania (moİna oczywiĤcie poãĈczyþ te
dwie formy analizy wčzãów nm). W takim wypadku udajemy sič w miejsca,
które „zbierajĈ” najwičcej treĤci nm (takie teİ byão zaãoİenie schematu badawczego przyjčtego w ramach NM, z róİnych powodów nie udaão sič go
jednak zrealizowaþ, gãównie dlatego, İe badacze uznali inne realizacje nm,
niewytypowane w toku analizy, za bardziej wartoĤciowe poznawczo).
Tak, pomijajĈc szczegóãy techniczne, przebiegaãa iloĤciowa analiza zawartoĤci bazy danych NM. Przyjrzyjmy sič teraz temu, co podkopuje jej
trafnoĤþ, i zadajmy sobie pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku moİemy
ufaþ uzyskanym w jej toku wynikom.
4. OGRANICZENIA I PUâAPKI ILOģCIOWEJ ANALIZY
BAZ DANYCH WIZUALNYCH
TrafnoĤþ iloĤciowej analizy zawartoĤci bazy projektu „Niewidzialne
miasto” moİe byþ rozchwiana z dwóch zasadniczych powodów: (1) ze
wzglčdu na zaburzonĈ reprezentatywnoĤþ (realizacje wytypowane do „analizy profilowej” (n = 401) stanowiĈ w takim przypadku próbkč „niewidzialnego miasta”) oraz (2) ze wzglčdu na subiektywizmy badaczy mogĈce
ujawniþ sič na etapie kodowania profili.
Zacznijmy od problemu reprezentatywnoĤci6. Czy rozkãady procentowe uzyskane w wyniku zbiorczej analizy profili mówiĈ prawdč o „niewidzialnym mieĤcie”? Czy 70% w ramach 401 profili równa sič 70% w terenie? Czy w koęcu, mówiĈc jčzykiem statystyki, wytypowane 401 profili
moİemy uznaþ za próbkč reprezentatywnĈ? Aby odpowiedzieþ na te pytania, musimy najpierw ustaliþ momenty, gdzie – w przypadku projektu
„Niewidzialne miasto” – reprezentatywnoĤþ jest realizowana albo tracona.
(niewidzialne)
miasto

bazaNM,strona
internetowaprojektu

401profili
poddanychanalizie

_________________
6 Pomijam tu definiowanie reprezentatywnoĤci; naleİy jĈ rozumieþ w ten sam sposób,
w jaki jest ona rozumiana na gruncie statystyki (i jčzyka potocznego, dodajmy).
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Powyİszy schemat podpowiada, İe mamy trzy poziomy wystčpowania
danych i dwa momenty realizowania/tracenia reprezentatywnoĤci w procesie ich transportowania i porzĈdkowania. Przyjrzyjmy sič pierwszemu
z nich.
W zaãoİeniu osoby dokumentujĈce miaãy jak najdokãadniej przeczesaþ
przydzielony im fragment miasta i znaleĮþ jak najwičcej przejawów nm.
Wiele zaleİaão wičc tutaj od fotografów, ich chčci, rzetelnoĤci, skrupulatnoĤci, uczciwoĤci. Naleİy jednak przyjĈþ, İe punktem wyjĤcia dla bazy NM
byãa transmisja danych w stosunku 1:1 (oczywiĤcie, nikt nie formuãowaã
takiego zaãoİenia wprost, wynikaão ono jednak implicite z organizacji procesu dokumentacji – oddelegowane w teren osoby musiaãy odszukaþ „niewidzialne miasto”, de facto wičc fotografowaãy wszystko, co mieĤcião sič w jego
pierwszej definicji). Jak juİ jednak pisaãem, zaãoİenie to nie zostaão zrealizowane (nie mogão zostaþ zrealizowane) nie tylko z powodu przeoczeę, przemilczeę i zaniechaę fotografów, ale takİe pičtna, jakie na bazie
NM odcisnčli koordynatorzy i moderatorzy strony internetowej projektu.
Tak zatem – kodyfikujĈc ten wĈtek – baza NM nie moİe roĤciþ sobie prawa
do bycia doskonaãĈ bĈdĮ bliskĈ doskonaãoĤci reprezentacjĈ „niewidzialnego miasta” z powodu (1) nierzetelnoĤci osób wykonujĈcych zdjčcia oraz
(2) selektywnoĤci fotografów, koordynatorów i moderatorów strony internetowej projektu (pomijanie tego, czego zdjčcia juİ sič posiada, znudzenie,
nastawienie na to, co spektakularne, odrzucanie zdjčþ niezrozumiaãych,
nieczytelnych, zãej jakoĤci – o czym byãa juİ mowa). Zwróþmy przy tym
uwagč na jednĈ bardzo waİnĈ rzecz. Eliminowanie z (odcinanie od) bazy
zdjčþ (realizacji) dublujĈcych znaczenia jest równoznaczne z eliminowaniem tego, czego w „niewidzialnym mieĤcie” jest najwičcej, jest wičc podkopywaniem zasady badania iloĤciowego. W badaniu iloĤciowym nie istnieje
problem zdublowanego znaczenia, bowiem w ten wãaĤnie sposób wytwarza
sič znaczenia na gruncie tego rodzaju badaę. Tak opisywany tryb selektywnoĤci byã zatem jednym z najwaİniejszych czynników destabilizujĈcych
iloĤciowy charakter bazy NM.
Drugi moment realizowania/tracenia reprezentatywnoĤci to etap wyboru zdjčþ (realizacji) do analizy profilowej, moment przejĤcia od liczĈcej okoão 5 tysičcy zdjčþ bazy do liczĈcej 401 rekordów próbki wãaĤciwej, tej, która
zostaãa poddana analizie. Przypomnijmy tryb tej procedury. Do kaİdej kategorii nm przypisany byã jeden badacz (w dwóch przypadkach reguãa ta
zostaãa zãamana), który tworzyã w ramach kategorii subkategorie (typy),
a nastčpnie zapeãniaã je kilkoma zdjčciami, takimi, które jego zdaniem najlepiej owe subkategorie wyraİaãy. Dopowiedzmy ponadto, İe licznoĤci kategorii nm nie byãy i nie sĈ równe – w momencie przeprowadzenia analizy
iloĤciowej najliczniejszĈ kategoriĈ byãy Upičkszenia, do których przypisano
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1189 realizacji, zaĤ najmniej licznĈ Mobile ze 115 realizacjami. Jakich problemów, w kontekĤcie zagadnienia reprezentatywnoĤci, nastrčcza dobór
dokonany na potrzeby analizy profilowej? Otóİ musimy rozstrzygnĈþ, czy
powinien on uwzglčdniaþ iloĤciowe relacje pomičdzy (a) kategoriami nm
i (b) subkategoriami w ramach kaİdej kategorii (dobór proporcjonalny).
Czy jeĤli Upičkszeę jest 10 razy wičcej niİ Mobili, to do etapu wãaĤciwej analizy iloĤciowej powinno „przedostaþ sič” 10 razy wičcej zdjčþ z tej kategorii
w stosunku do Mobili? Czy jeĤli w ramach kategorii Reklama jest 5 razy
wičcej napisów aniİeli strategii mimikry/kolonizacji, to czy mamy tč relacjč
uwzglčdniþ w momencie tworzenia próby?
Zacznijmy od kwestii relacji pomičdzy gãównymi kategoriami nm. Na
gruncie socjologii naturalnĈ strategiĈ jest dobór proporcjonalny, w przypadku „niewidzialnego miasta” nie odtworzyãby on jednak prawdziwego
obrazu rzeczywistoĤci i sprowadziãby nas na manowce. Jest tak, poniewaİ
wszystkie kategorie nm (skãadowe zjawiska spoãecznego, a nie bazy danych) sĈ tak samo waİne, sĈ „niewidzialnym miastem” w takim samym
stopniu. Decyzja o odtwarzaniu relacji iloĤciowych jest równoznaczna
z decyzjĈ, İe Upičkszenia sĈ bardziej „niewidzialnym miastem” aniİeli Mobile, İe napis jest znaczniejszĈ jego czčĤciĈ niİ strategia mimikry etc., co jest
oczywiĤcie nieprawdĈ. Dodajmy przy tym, iİ dynamika ujawniania sič poszczególnych zjawisk (czyli kategorii, mówiĈc jčzykiem analizy) w ramach
nm jest róİna. Nie moİna oczekiwaþ, İe w mieĤcie pojawia sič tyle samo
wãasnorčcznie udoskonalonych/przerobionych/przeinaczonych samochodów co przydomowych ogrodów – to pierwsze to odstčpstwo od normy,
drugie – niemalİe norma (w pewnych rejonach miasta na pewno, np. na
przedmieĤciach czy osiedlach domków jednorodzinnych). Nie moİna zestawiaþ iloĤci reklam z iloĤciĈ pozainstytucjonalnych miejsc materializowania sič religii, iloĤci uİytecznych usprawnieę zwičkszajĈcych funkcjonalnoĤci
Ĥrodowiska İycia z iloĤciĈ póãlegalnych miejsc spotkaę (Agory i kluby). Dobór proporcjonalny dekonstruuje takie zjawiska, jak „niewidzialne miasto”.
W toku iloĤciowej analizy bazy NM zrównano wagč wszystkich kategorii,
kaİda z nich zajčãa wãaĤciwe sobie miejsce – tak samo waİnej czčĤci „niewidzialnego miasta”.
Problem relacji iloĤciowych w ramach poszczególnych kategorii jest trochč zagmatwany. Decyzja, czy decydowaþ sič na dobór proporcjonalny, czy
na dobór oparty na równych wagach, zaleİy od stopnia wewnčtrznej spójnoĤci danej kategorii. JeĤli kategoria jest spójna, czyli jeĤli wszystkie przypisane
do niej realizacje organizuje jedna, ãatwo zauwaİalna zasada, powinniĤmy
zastosowaþ dobór proporcjonalny. LicznoĤci poszczególnych subkategorii
pokazujĈ wówczas, w jakich trybach dane zjawisko sič realizuje, co jest dla
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niego bardziej charakterystyczne, jakie modusy zdarzajĈ sič czčĤciej. Spójne
kategorie to na przykãad Reklama, Ogrody, Mobile. WeĮmy tč pierwszĈ – jeĤli
strategia mimikry/kolonizacji bĈdĮ instalacji/aranİacji/narracji realizowana
(wybierana) jest rzadziej niİ reklama w formie tabliczki bĈdĮ zwykãej kartki
papieru, to taka wãaĤnie jest formuãa niewidzialnomiejskiej reklamy i powinniĤmy jĈ zachowaþ, chcĈc poznaþ „niewidzialne miasto”. JeĤli kategoria nie
jest spójna wewnčtrznie, jeĤli kumulujĈ sič w niejraczej niezaleİne zjawiska,
które, wskutek decyzji twórców projektu, zostaãy zebrane w jedno, powinniĤmy zastosowaþ dobór oparty na równych wagach. Kategorie niespójne to
na przykãad Bezpieczeęstwo (unieruchomienia, bariery, monitoring, ostrzeİenia/pogróİki), Protezy instytucji (drugi obieg, kontestacje, regulacje, uobecnienia,
zasãony) czy teİ Sakralne (ekspresje wartoĤci, ochraniacze, upamičtnienia, zworniki spoãecznoĤci). Unieruchomienia (np. ãaęcuch przytwierdzajĈcy ãawkč do
podãoİa) to inna jakoĤþ niİ monitoring (lusterko, za pomocĈ którego moİna
podglĈdaþ osoby wchodzĈce do klatki); drugi obieg (oferty sprzedaİy, zakupu,
wynajmu wieszane w przestrzeni publicznej) róİni sič znaczĈco od kontestacji
(„przytwierdzone do miasta” hasãa o charakterze politycznym), podobnie jak
ekspresje wartoĤci (przydroİna bĈdĮ osiedlowa figurka) od upamičtnieę
(krzyİ upamičtniajĈcy ofiarč wypadku samochodowego).
W przypadku kategorii charakteryzujĈcych sič wewnčtrznym rozproszeniem musimy postĈpiþ tak jak w przypadku caãego „niewidzialnego
miasta” – nie moİemy podporzĈdkowywaþ jednej kategorii drugiej ze
wzglčdu na licznoĤþ, mamy bowiem do czynienia z odrčbnymi zjawiskami,
które nie ukãadajĈ sič na jednym wektorze: wičcej jednej nie oznacza mniej
drugiej. Przypomnijmy jeszcze tylko, iİ przyjčty w ramach projektu NM
schemat doboru zdjčþ (realizacji) do próbki stanowiĈcej materiaã dla analizy
iloĤciowej (próbka utworzona w toku analizy profilowej) zakãadaã, İe liczba
zdjčþ dla kaİdej subkategorii powinna byþ mniej wičcej równa.
Zajmijmy sič teraz drugim czynnikiem mogĈcym podkopywaþ trafnoĤþ iloĤciowej analizy zawartoĤci bazy NM – subiektywizmami badaczy
kodujĈcych zdjčcia za pomocĈ prezentowanej we wczeĤniejszych partiach
tekstu matrycy. Jak pamičtamy, kaİda z 16 kategorii nm kodowana byãa
przez innego badacza (dla porzĈdku przypomnijmy, İe kategorič Upičkszenia kodowaãy trzy osoby, Inne – dwie, Bramy i ogrodzenia równieİ dwie),
w toku analizy uaktywnião sič wičc i oddziaãywaão na jej wynik kilkanaĤcie
subiektywnych punktów widzenia, sum doĤwiadczeę, sĈdów, gustów,
z czego wynika niebezpieczeęstwo rozchwiania analizy, bardzo bowiem
moİliwe, iİ przy tylu subiektywizmach te same jakoĤci, stany rzeczy, byãy
kodowane inaczej, za pomocĈ innych (subiektywnych) kodów. Rozchwia-
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nie to potčgowaã dodatkowo fakt, İe niektóre opozycje pozostawiaãy spory
margines interpretacji, aplikowaãy sič do rzeczywistoĤci w sposób niejednoznaczny, zmuszaãy badaczy do wprawienia w ruch wiedzy (naukowej
i potocznej) i wyobraĮni, (subiektywnego) wczuwania sič w realizacjč. WeĮmy takie opozycje, jak: powstrzymywanie zmiany vs prowokowanie zmiany, mury
(odgradzanie) vs mosty (ãĈczenie), dla siebie (prywatne potrzeby) vs dla innych (potrzeby publiczne), reprezentacja ja vs reprezentacja my, chaotycznie vs zgodnie
z projektem. OczywiĤcie, kaİdy potrafi wpisaþ w nie na przykãad tabliczkč
reklamowĈ, ale czy bčdĈ to zawsze te same kody? A przecieİ chodzi wciĈİ
o ten sam przedmiot, o te same jakoĤci. Na drodze do obiektywnego obrazu
„niewidzialnego miasta” stančão wičc kilkanaĤcie subiektywizmów.

5. WERYFIKACJA SCHEMATU ILOģCIOWEJ ANALIZY
ZAWARTOģCI BAZ DANYCH WIZUALNYCH
PROJEKTU „NIEWIDZIALNE MIASTO”
Znamy juİ czynniki, które podkopujĈ trafnoĤþ iloĤciowej analizy bazy
NM, mamy teİ obawy odnoĤnie do reprezentatywnoĤci próbki, która zostaãa poddana analizie iloĤciowej, i nie mamy pewnoĤci, czy analiza obroniãa
sič przed wpãywem subiektywizmów badaczy kodujĈcych realizacje za
pomocĈ matryc. Powtórzmy zatem postawione wczeĤniej pytanie: czy 70%
w ramach 401 profili równa sič 70% w terenie (mieĤcie)? Pomimo wyİej
nakreĤlonych zagroİeę, odpowiedĮ na to pytanie brzmi: tak (oczywiĤcie
przy zaãoİeniu tolerancji dla pewnych, niemajĈcych decydujĈcego znaczenia, odchyleę). TrafnoĤþ iloĤciowej analizy bazy danych NM moİna sprawdziþ za pomocĈ dwóch analiz wielowymiarowych, ujawniajĈcych ukryte
wzory tkwiĈce w zbiorach danych – mowa o wielowymiarowej analizie
korespondencji (w skrócie MCA, nazywanej równieİ analizĈ homogenicznoĤci, w skrócie HOMALS) oraz o analizie skupieę. Tutaj skoncentrujemy
sič na omówieniu sprawdzianu z wykorzystaniem analizy skupieę, poniewaİ daãa ona lepsze rezultaty.
Krótko powiemy o tym, jak utworzono dostosowanĈ do jej wymogów
bazč danych. Pierwszy krok to decyzja, İe kaİda kategoria nm reprezentowana bčdzie w analizie przez jednĈ realizacjč, tč, która jest dla niej najbardziej typowa (zob. wczeĤniejsze fragmenty tekstu, gdzie omówiony jest
etap wyznaczania realizacji typowych). W kolejnym ruchu skonstruowano
bazč, w której w wierszach znajdujĈ sič kategorie nm (obserwacje), a w kolumnach opozycje (zmienne) – jest to standardowy ukãad kaİdego pakietu
statystycznego (zob. tabela poniİej).
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Kategoria (realizacja
najbardziej
typowa)

op_1

op_2

op_3

op_4

op_5

op_6

op_7

3
1
1
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
1
1
2

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
0
3
3
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1

0
1
1
0
2
3
1
0
3
1
0
0
1
2
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3

2
2
1
3
2
3
1
3
3
2
1
1
3
1
1
3

Opozycja
Architektura
Bezpieczeęstwo
Bramy i ogrodzenia
Inne
Mobile
OdĤwičtne
Ogrody
Protezy instytucji
Reklamy
Sakralne
Upičkszenia
Uİyteczne
Zwierzčce
Agory i kluby
Miejsca dziecičce
Polityczne

Aby analiza skupieę staãa sič moİliwa, naleİaão jeszcze przekodowaþ
kaİde wskazanie, np. kod 3 dla architektury i opozycji nr 1, na system skojarzonych zmiennych zero-jedynkowych (analiza skupieę nie moİe pracowaþ ze zmiennymi nominalnymi wielokategorialnymi, kaİdĈ takĈ zmiennĈ
moİemy jednak przerobiþ na system skojarzonych zmiennych binarnych,
które nadajĈ sič do analizy). Po przekodowaniu nasza baza przedstawia sič
nastčpujĈco (fragment z dwiema przekodowanymi opozycjami):
Kategoria (realizacja
najbardziej
typowa)

op1_0 op1_1 op1_2 op1_3 op2_0 op2_1 op2_2 op1_3

Opozycja
Architektura
Bezpieczeęstwo
Bramy i ogrodzenia
Inne
Mobile
OdĤwičtne
Ogrody
Protezy instytucji
Reklamy

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
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Sakralne
Upičkszenia
Uİyteczne
Zwierzčce
Agory i kluby
Miejsca dziecičce
Polityczne

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

Indeksy oznaczajĈ: 0 – nieklasyfikowalne; 1 – biegun nr 1; 2 – mediacja, 3 – biegun nr 2. JeĤli poprzednio architektura na opozycji nr 1 uzyskaãa wskazanie
3 (biegun nr 2), to teraz uzyskuje wskazanie 1 na subopozycji op1_3 i zera
na subopozycjach op1_0, op1_1, op1_2. Dodajmy jeszcze, İe przed analizĈ
skupieę usuničto wszystkie subopozycje z indeksem 0 (nieklasyfikowalne),
aby uniknĈþ zjawiska wspóãliniowoĤci zmiennych, niewskazanego w przypadku tej analizy.
MówiĈc najogólniej, analiza skupieę (ang. clusteranalysis) jest technikĈ,
za pomocĈ której jesteĤmy w stanie grupowaþ obserwacje7 w homogeniczne
grupy na podstawie zestawu wybranych przez nas zmiennych. Na przykãad jeĤli wyznaczymy kilka zmiennych opisujĈcych polskie miasta – niech
bčdzie to liczba ludnoĤci, obszar, dãugoĤþ linii tramwajowej, wskaĮnik bezrobocia, wskaĮnik przestčpczoĤci (wyraİony iloĤciowo) i liczba studentów –
i poddamy utworzony w ten sposób zbiór danych analizie skupieę, to te
miasta, które ze wzglčdu na przyjčte w analizie zmienne sĈ najbardziej do
siebie podobne, utworzĈ klastry, zostanĈ przez analizč wskazane jako podobne do siebie8. Na tej samej zasadzie moİemy pogrupowaþ kategorie
„niewidzialnego miasta” (obserwacje) ze wzglčdu na 43 opozycje (zmienne), a analiza skupieę wskaİe, które kategorie (zjawiska) sĈ do siebie podobne. W tym momencie moİemy przejĤþ do istoty sprawdzianu trafnoĤci
iloĤciowej analizy bazy danych NM za pomocĈ techniki analizy skupieę.
Otóİ, przeprowadzone analizy sĈ trafne (próba jest reprezentatywna,
wpãyw subiektywizmów badaczy na kodowanie nie byã znaczĈcy), jeĤli
bazujĈca na tych samych danych analiza skupieę wãaĤciwie powiĈİe kategorie „niewidzialnego miasta”, jeĤli poprawnie odtworzy ich podobieęstwa.
Punktem wyjĤcia jest tu zatem ustalone a priori podobieęstwo pomičdzy kategoriami nm. Wprowadzenie takiego ustalenia nie jest równoznaczne z narzucaniem rzeczywistoĤci wizji badacza. Podobieęstwo niektórych kategorii
_________________
7 Moİemy grupowaþ równieİ zmienne, nie wspominam jednak o tym, aby nie komplikowaþ niepotrzebnie wywodu.
8 OczywiĤcie, i bez analizy skupieę wiemy, które miasta sĈ do siebie podobne, to tylko
przykãad; zazwyczaj tč technikč stosuje sič w sytuacjach braku wiedzy o podobieęstwie badanych jednostek, np. gdy chcemy wskazaþ homogeniczne grupy wĤród wyborców danego
polityka.
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(zjawisk) jest doĤþ oczywiste, nie potrzeba pogãčbionej analizy, aby je dostrzec. Przejawia sič ono nastčpujĈco.
Podobieęstwo a priori (liczba w nawiasie kwadratowym oznacza przypisanie do grupy; jeĤli wpisanych jest wičcej liczb, znaczy to, İe kategoria
plasuje sič w kilku grupach, brak liczby oznacza niemoİnoĤþ przypisania
kategorii do grupy w trybie a priori):
Architektura
Bezpieczeęstwo [1]
Bramy i ogrodzenia [2]
Inne [3]
Mobile
OdĤwičtne
Zwierzyniec
Miejsca dziecičce [4]

Ogrody [2]
Protezy instytucji [1, 3]
Reklamy
Sakralne
Upičkszenia [2]
Uİyteczne [1]
Agory i kluby [4]
Polityczne [3]

Grupa pierwsza – Bezpieczeęstwo, Protezy instytucji, Uİyteczne – to momenty ãatania miasta, usprawniania go, reperowania, majsterkowania przy
nim. Zjawiska przyporzĈdkowane do tych trzech kategorii spaja podobieęstwo: potrzeb, na które odpowiadajĈ, usytuowania w przestrzeni miejskiej
oraz estetyki (o ile moİna o takowej mówiþ w tym przypadku). Grupa druga – Bramy i ogrodzenia, Ogrody, Upičkszenia – to formy, których gãównĈ
funkcjĈ jest estetyzacja. Grupa trzecia – Inne, Protezy instytucji, Polityczne –
to przede wszystkim nieformalne przejawy protestu, upominania, zakazywania, obĤmiewania, ale i wypowiadania uczuþ; spaja je medium (duİa
i maãa architektura) oraz uİyte Ĥrodki (kartka papieru, rčka i dãugopis, wydruk komputerowy, puszka farby). Zwracam uwagč, İe w ramach kategorii
Inne wičkszoĤþ realizacji stanowiĈ rozmaite napisy umieszczane w przestrzeni miast, od wyznaę natury egzystencjalnej („Nie pijč!”), przez ogãoszenia o pracč, po deklaracje przywiĈzania do barw klubowych (kibice).
Podobna uwaga dotyczy Protez instytucji: choþ sĈ one bliskie Uİytecznym
i Bezpieczeęstwu, znaczna (chyba nawet wičksza) ich czčĤþ to pozainstytucjonalne zakazy, nakazy, wszelkiego rodzaju instrukcje obowiĈzujĈce dla
danego fragmentu miasta. PoãĈczenie kategorii w grupie czwartej – Miejsca
dziecičce oraz Agory i kluby – moİe zrazu dziwiþ, mamy wszak do czynienia
z zupeãnie róİnymi miejscami, w których realizujĈ sič caãkiem inne sposoby
spčdzania czasu (wolnego), pod pewnymi jednak wzglčdami sĈ one do
siebie podobne: i Agory i kluby, i Miejsca dziecičce to nieformalne miejsca spotkaę, ukryte przed miastem oficjalnym i przez nie nieakceptowane. W obydwu przypadkach stykamy sič z braniem w nawias oficjalnego porzĈdku,
przechodzeniem w przestrzeę zabawy, karnawaãu; miejsca te ãĈczy teİ usy-
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tuowanie i estetyka – sĈ to szczeliny i zakĈtki miasta, miejsca brudne.
SprawdĮmy teraz, jak do tych ustaleę majĈ sič wyniki analizy skupieę9.

Wynik grupowania przedstawiany jest najczčĤciej za pomocĈ tzw. dendrogramu. Wykres taki jak powyİszy czytamy z lewej do prawej; po lewej
stronie mamy kategorie nm10, po prawej ich „gaãčzie”; im bardziej dwie
kategorie (lub sploty kategorii) sĈ do siebie podobne, tym wczeĤniej ich
„gaãčzie” splatajĈ sič ze sobĈ (miarĈ „czasu” potrzebnego do poãĈczenia
dwóch kategorii lub splotów kategorii jest dãugoĤþ linii). Gwoli jasnoĤci,
hierarchiczna analiza skupieę zmierza do tego, aby w ostatnim kroku analizy utworzyþ jedno, ostateczne skupienie (w naszym przypadku jest to moment doãĈczenia odĤwičtnych do reszty kategorii). Zadanie badacza polega
na tym, aby „zatrzymaþ” jĈ tam („przeciĈþ” dendrogram), gdzie widzi on
najlepsze rozwiĈzanie – zwykle robi sič to w momencie, gdy „gaãčzie” stajĈ
_________________
9 W omawianym przypadku hierarchiczna analiza skupieę dla danych binarnych zostaãa
przeprowadzona metodĈ Ĥredniej mičdzygrupowej, gdzie miarĈ podobieęstwa byãa Miara
Dice’a.
10 Widoczne na wykresie numery (kolumna Num) to kody kategorii przypisane im w toku analizy. Nie majĈ one dla nas wičkszego znaczenia i nie wpãywaãy w İaden sposób na
samĈ analizč.
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sič stosunkowo dãugie, co oznacza, İe algorytm ma spore problemy, aby
„dopatrzeþ sič” podobieęstwa pomičdzy pozostajĈcymi w analizie kategoriami (wiĈzkami kategorii). WracajĈc do meritum, okazuje sič, iİ analiza
skupieę potwierdza zaãoİenia a priori: najwyraĮniej wyodrčbnia sič grupa
nr 1, czyli grupa estetyzacji (Bramy i ogrodzenia, Upičkszenia, Ogrody); analiza
„dopatruje sič” równieİ wyraĮnego podobieęstwa pomičdzy Innymi a Politycznymi i niedãugo potem doãĈcza do nich Protezy instytucji (grupa nr 3).
Obok tej grupy plasuje sič grupa utworzona przez Uİyteczne i Bezpieczeęstwo (grupa nr 1). Zwróþmy uwagč, İe w kolejnych krokach grupa ta doãĈczana jest do wiĈzki, w której sĈ Protezy instytucji – to one wãaĤnie, jako usytuowane pomičdzy tymi dwiema grupami, decydujĈ o owym poãĈczeniu.
PoãĈczone zostajĈ równieİ Miejsca dziecičce oraz Agory i kluby (grupa nr 4),
co wičcej, analiza doskonale oddaje istotč tego splotu: jak pamičtamy, sĈ to
miejsca podobne, ale zarazem niepodobne do siebie; w toku analizy bardzo
dãugo tworzĈ odrčbnĈ wiĈzkč, a poãĈczenie ich w jedno nie nastčpuje szybko. Wykres podpowiada teİ, iİ zjawiskami odstajĈcymi od gãównego nurtu
„niewidzialnego miasta” sĈ OdĤwičtne oraz Zwierzčce, co specjalnie nie dziwi
i wydaje sič zgodne z prawdĈ. Odstaje równieİ Architektura, ale w mniejszym stopniu. FrapujĈca jest natomiast wiĈzka utworzona przez Sakralne
i Reklamy, do której po pewnym czasie doãĈczane sĈ Mobile. Nie do koęca
moİna znaleĮþ wytãumaczenie dla tego splotu, byþ moİe chodzi tu o architektonicznoĤþ owych realizacji, a przy tym jarmarcznoĤþ, odpustowoĤþ,
ludowoĤþ. Ogólnie jednak moİemy stwierdziþ, İe analiza skupieę potwierdziãa zaãoİenia a priori, a co za tym idzie i co najwaİniejsze, iloĤciowa analiza zawartoĤci bazy danych wizualnych projektu „Niewidzialne miasto”
jest trafna.

KILKA SâÓW NA ZAKOĘCZENIE
Okazuje sič zatem, İe wskazane wyİej zagroİenia dla schematu analitycznego bazy danych wizualnych NM miaãy mniejsze znaczenie, niİ podejrzewano. Dlaczego tak sič staão? NajwyraĮniej przeszukujĈcy teren
fotografowie okazali sič rzetelni i nie na tyle selektywni, aby podkopaþ
reprezentatywnoĤþ zbioru zdjčþ; selektywnoĤþ koordynatorów i moderatorów strony internetowej równieİ okazaãa sič mniejsza, niİ moİna by przypuszczaþ. Zasada równej wagi wszystkich subkategorii w ramach kategorii
na etapie doboru zdjčþ do analizy profilowej nie zdestabilizowaãa istotnie
tych kategorii, w przypadku których wskazana byãa reguãa doboru proporcjonalnego. Prawdopodobnie oznacza to, iİ kategorii niespójnych wewnčtrznie, w odniesieniu do których zalecany jest dobór oparty na rów-
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nych wagach, jest w ramach nm wičcej. Analiza okazaãa sič teİ odporna na
subiektywizmy badaczy na etapie kodowania zdjčþ za pomocĈ matrycy
kodowej. Jest tak najpewniej dlatego, İe wszyscy oni rekrutowali sič z obszaru szeroko rozumianych nauk spoãecznych, mieli stosownĈ ĤwiadomoĤþ
metodologicznĈ i potrafili kontrolowaþ swoje decyzje kodowe. Nie bez znaczenia byão zapewne i to, iİ ewentualnoĤþ zaburzenia analizy przez subiektywizm byãa gãoĤno dyskutowana przed przystĈpieniem do kodowania, co
musiaão wyostrzyþ czujnoĤþ uczestników projektu. Czy wobec tego powinniĤmy uznaþ wskazane w tekĤcie zagroİenia za maão istotne i nie przejmowaþ sič nimi w przyszãoĤci? Nie, wrčcz przeciwnie, trzeba zdawaþ sobie
z nich sprawč i z tĈ wiedzĈ projektowaþ podobne badania. Nigdy nie bčdziemy wiedzieþ, jak przedstawiaãyby sič wyniki analizy bazy NM, gdyby
przeprowadziþ jĈ pod dyktando spisanego wyİej rygoru metodologicznego
(dotyczy to równieİ etapu fotografowania, tworzenia bazy). Byþ moİe
„niewidzialne miasto” zostaãoby rozpoznane jeszcze lepiej.

