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A jeśli mnie oswoisz, moje życie nabierze blasku słońca. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Abstrakt: Artykuł ma charakter empiryczny. Celem zrealizowanych badań było poznanie specyfiki 
subiektywnych przeżyć związanych z wpływem sytuacji pandemicznej na kształtowanie przestrzeni 
dialogowej. Skoncentrowano się na następującym problemie: jak osoby głuche postrzegają swoje 
doświadczenia związane z tworzeniem przestrzeni, w której odbywa się autentyczny dialog? W 
badaniach wykorzystano metodę indywidualnych przypadków. Analiza materiału empirycznego 
uzyskana na podstawie wywiadu narracyjnego z głuchymi studentkami pozwoliła na poznanie ich 
doświadczeń, osobistych przeżyć związanych z tworzeniem przestrzeni, w której odbywa się dialog 
w sytuacji pandemicznej. Analiza jakościowa odzwierciedliła trzy obszary omawiane przez osoby 
badane, były to refleksje dotyczące: dialogu jako formy komunikacji, podmiotu dialogu i wartości 
dialogu. W zebranych narracjach ujawniły się przeżycia emocjonalne, które wyraźnie rzutowały na 
interpretację zdarzeń przez głuche studentki.  
Słowa kluczowe: osoba głucha, dialog, przestrzeń dialogowa 
 

Abstract: The article is empirical. The aim of the research was to diagnose the specificity of subjective 
experiences related to the impact of a pandemic situation on the shaping of the dialogical space. The 
focus was on the following problem: how do deaf people perceive their experiences of creating a space 
where authentic dialogue takes place? The research used the method of individual cases. The analysis 
of empirical material obtained on the basis of a narrative interview with deaf students allowed us to 
learn about their experiences and personal experiences related to the creation of a space in which 
dialogue takes place in a pandemic situation. Qualitative analysis showed three areas discussed by the 
respondents, these were reflections on: dialogue as a form of communication, the subject of dialogue 
and the value of dialogue. The collected narratives revealed emotional experiences that influenced the 
interpretation of events by deaf students. 
Keywords: deaf person, dialogue, dialogue space 

 

 

Wprowadzenie 

 

Czy w czasach pandemii COVID-19 dialog traci na aktualności? Wręcz przeciwnie,  

obecnie w sposób szczególny wybrzmiewa jego istota i znaczenie. To nowe doświadczenie 

życiowe pokazuje dramat ludzkiej egzystencji, przypomina brutalną lekcje prawdy o 

naszym istnieniu, o bezsilności nie tylko ludzi, ale też systemów. Naturalną reakcją 

odniesienia się do niniejszej sytuacji egzystencjalnej stało się ukrycie i tym samym 

zaniedbanie bezpośrednich interakcji, spotkania z drugą osobą. Zrozumienie, poznanie i 

doświadczenie odmienności funkcjonowania w innej, pandemicznej rzeczywistości stało się 
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kłopotliwe i wręcz przykre. Człowiek oczekuje wyjścia z izolacji, w której musiał ukryć się 

czasowo. Oczywiście współczesna technologia medialna, globalna infrastruktura w sposób 

znaczący poszerzyła możliwość komunikacji interpersonalnej proponując modyfikację 

jakości i ilości relacji społecznych, tworząc tym samym szerszy kontekst dla realizacji 

dialogu. Nastąpiła zmiana modelu struktur relacji międzyludzkich, model grupowy oparty 

na wspólnocie został zastąpiony przez model sieciowy1. Niestety interakcje realizowane 

poprzez cyfrową przestrzeń stwarzają iluzję dla kształtowania autentycznego wymiaru 

komunikacji społecznej i relacji międzyludzkiej (Borsook, 2000; Cummings, Butler, Kraut, 2002). 

Korzystanie z tych najnowszych środków porozumiewania się utrwala sieciowy 

indywidualizm i doprowadza do pozornie otwartego czy głębokiego spotkania w sieciowej 

wspólnocie. 

Rozpatrując konotacje znaczenia samego pojęcia: dialog należy pamiętać o 

perspektywie przedstawicieli nurtu filozofii dialogu, myśli egzystencjalno-personalistycznej, 

które pozwalają na dostrzeżenie otwartych zakresów znaczeniowych (Gara, 2008). 

Odwołanie się do etymologii słowa „dialog” w języku greckim, wyrazy: logos (oznaczające 

„słowo” i „mowę”), oraz dia (znaczący „przez”), pozwala na wytłumaczenie dialogu jako 

przejścia przez coś lub ruch z jednego punktu do drugiego. W kontekście powyższych 

wyjaśnień dialog oznacza wymianę informacji pomiędzy przynajmniej dwoma rozmówcami. 

Już w czasach  starożytnych wykładnię wiedzy o warunkach, które muszą zostać spełnione, 

by dialog zaistniał można odnaleźć w teoriach dialogu. Twórca metody dialogicznej 

Sokrates, wyjaśniał, że tylko dialog pozwala troszczyć się o duszę drugiego człowieka, i 

odkrywać ukrytą w nim prawdę. Platon był przekonany, że największą wartością dialogu są 

bezpośredniość oraz konkretność toczonej rozmowy duszy z samym sobą. Po raz pierwszy 

dialog człowieka z człowiekiem stał się zasadą w filozofii Ludwika Feuerbacha. Współcześni 

dialogicy nawiązali do jego tezy, krytykując naturalizm i ateizm tego myślenia. Pod jego 

wpływem pozostawał jednak twórca filozofii dialogu, Martin Buber, który rozumiał dialog 

jako osiąganie jedności z drugim człowiekiem. Punktem wyjścia dialogu stało się  

nawiązanie relacji o charakterze osobotwórczym: Ja-Ty, i w przeciwieństwie do monologu  

stanowił i stanowi jedyną otwartą formę komunikacji (Pelczarska, 2014). Dlatego prawdziwy 

dialog wyraża się poprzez partnerstwo i nie może istnieć bez szacunku, zaufania 

i odpowiedzialności. Uczestnicy dialogu zwracają się do siebie z jednej strony ze szczerą 

intencją budowania wzajemności i z drugiej strony zachowania rzeczywistej odrębności 

spraw ważnych dla siebie. Dla Emmanuela Levinasa (i również M. Bubera) dialog prowadzi 

do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się z drugą osobą. Jego esencją jest spotkanie 

z „Innym”, wyjście poza bańkę egoistycznego „ja” i tworzenie nowej jakości relacji 

                                                 
1 Barry Wellman  (1999, s.1) zaproponował termin: networked society, czyli  społeczeństwo 
usieciowione, tworzące różnego rodzaju sieci będące preferowaną przez nich formą organizacji. 
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dialogowej. Istotą relacji dialogicznej jest więc współobecność rozumiana jako 

współprzeżywanie, współdoświadczanie, współkochanie2 w perspektywie „Drugiego”. 

Pogłębioną analizę idei twórczego, ale jakże dramatycznego doświadczania wzajemności 

osób opisał Karol Wojtyła w utworze: Promieniowanie ojcostwa. Relacje dialogiczne oscylują 

między spotkaniem a spełnieniem i jak pisze autor: „Trzeba chcieć razem. - Nie można wymykać 

się chceniem, bo wtedy uczucie myli... i słowo "moje" zostaje w jakiejś próżni i przez to boli... ” 

(Wojtyła, 2004, s. 282). Józef Tischner (2006) również akcentował dramatyczny charakter 

dialogu przyjmując, że człowiek jako istota  dramatyczna „bierze udział w dramacie (…). 

Inaczej żyć nie może. Jego naturą jest dramatyczny czas oraz dwa otwarcia- intencjonalne otwarcie na 

scenę i dialogiczne otwarcie na innego człowieka” (Tischner, 2006, s. 10). Dlatego udział w 

dramacie powoduje, że relacje dialogiczne mogą prowadzić do ocalenia więzi albo jej 

zagubienia, ponieważ każdy z podmiotów spotkania będzie chciał przyswoić to, co z jego 

perspektywy jest ważne. Autentyczny dialog kształtuje jakże potrzebną dla egzystencji 

relację z drugim człowiekiem, relację osobową, w której człowiek ujmowany jest jako 

poznający podmiot. Indywidualny charakter i indywidualne losy człowieka wyrażają i 

odsłaniają kwintesencje istoty dialogu. Tak rozumiany dialog nadaje sens wspólnocie 

ludzkiej komunikacji. 

Przestrzeń, w której toczy się dialog osób G/głuchych ze słyszącymi wymaga 

wyjaśnienia i zrozumienia ich dylematów tożsamościowych. W rzeczywistości o jakości ich 

spotkania decyduje odrębność językowo-kulturowa. W ujęciu definicyjnym słowo „Głuchy” 

(pisane wielką literą) odwołuje się  do kwestii społeczno-kulturowych bycia osobą 

niesłyszącą w odróżnieniu od słowa „głuchy” (pisanego małą literą), określającego charakter 

medyczny aspektu natywnego braku, ubytku lub całkowitej utraty słuchu3. Środowisko 

g/Głuchych jest bardzo zróżnicowane wewnętrznie, a w jego ramach funkcjonują osoby, 

które identyfikują się z kulturą osób słyszących albo/i osób z uszkodzeniem słuchu w 

różnym stopniu. Społeczność osób Głuchych domaga się postrzegania ich jako mniejszości 

językowo-kulturowej, umożliwienia im swobodnej komunikacji i wyrażania swoich emocji 

w naturalnym, wizualno-przestrzennym i dostępnym zmysłowo języku, jakim jest polski 

język migowy (PJM). Dla nich język polski stanowi nie tylko obcy język „cudzoziemców we 

własnym kraju”, ale też trudny do opanowania z powodu nie-wizualno-przestrzennego 

charakteru (Świdziński, 2005). To właśnie PJM pozwala im zaspokajać własne potrzeby: 

przynależności grupowej czy akceptacji, zapewnia naturalną wymianę przeżyć i 

                                                 
2 Należy nadmienić, że w już w starożytnym przekazie tytułowej bohaterki dramatu Sofoklesa, 
Antygona formułuje się wręcz wyzwanie dialogiczne. Antygona mówiąc: „Współkochać przyszłam, nie 
współnienawidzić” (Sofokles, 2009, s. 25) akcentuje znaczenie więzi łączących rodzinę, grupę społeczną 
i opowiada się za  dialogiem, opartym na poczuciu wspólnoty, wzajemnej życzliwości i głęboko 
ludzkiej prawdzie, która ma korzenie w godności osobowego istnienia. 
3 Warto przypomnieć, że Paddy Ladd (2003), wprowadził pojęcie deafhood, by podkreślić „narodowość 
głuchych” (od nationhood; w odróżnieniu od głuchoty – deafness – w ujęciu medycznym).  
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nawiązywanie dialogu z osobami mającymi podobne doświadczenia życiowe. W 

subiektywny i wręcz nieprzyjazny sposób odbierają narzucane im przez środowisko 

słyszących odmienne interpretacje tożsamości. Analiza literatury przedmiotu pozwala na 

stwierdzenie, że osoby g/Głuche na przestrzeni minionych lat doświadczyły wykluczenia i 

dyskryminacji ze strony osób słyszących i w związku z takim odbiorem społecznym stali się 

sceptyczni oraz zdystansowani wobec inicjatyw czy postulatów ekspertów słyszących 

wspomagających ich rozwój (Adamiec, 2003; Zaborniak-Sobczuk, 2009; Podgórska-Jachnik, 

2013; Dunaj, 2015). Z kolei dla grupy osób głuchych i tych z różnym stopniem uszkodzenia 

słuchu codzienne egzystowanie w środowisku osób słyszących nie stanowi trudności w 

funkcjonowaniu społecznym, bo funkcjonują kulturowo jako osoby słyszące. Porozumiewają 

się w języku polskim i mogą samodzielnie decydować oraz uczestniczyć w rozmaitych 

inicjatywach społecznych i kulturowych organizowanych przez słyszących. Dostosowują się 

do narzuconej im rzeczywistości kulturowo-językowej i wychodząc z horyzontów ludzkich 

uprzedzeń podejmują dialog. 

 

1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań 

 

Celem prezentowanych badań jakościowych było poznanie subiektywnych przeżyć 

związanych z wpływem sytuacji pandemicznej na kształtowanie przestrzeni dialogowej. 

Skoncentrowano się na następującym problemie: jak osoby głuche postrzegają  swoje 

doświadczenia związane z tworzeniem przestrzeni, w której odbywa się autentyczny dialog? 

Aby uzyskać odpowiedź na postawione pytanie problemowe zastosowano wtórną 

analizę danych jakościowych. Niniejsze podejście pozwoliło na poszukiwanie głębi 

badanego zjawiska przy równoczesnym poszukiwaniu nowej perspektywy. W 

prezentowanych badaniach wykorzystano metodę indywidualnych przypadków. 

Zastosowano technikę wywiadu narracyjnego oraz pogłębiony wywiad indywidualny (IDI –

ang. Individual In-Depth Interview). Za narzędzia posłużyły: dyspozycje do wywiadu 

organizujące przebieg i kierunek narracji oraz kwestionariusz IDI częściowo 

ustrukturalizowany. Osobami, które uczestniczyły w badaniach były trzy głuche studentki. 

Prezentowane badania zostały przeprowadzone w lutym 2021 roku. Autorka spotkała się z 

paniami w sposób zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft  Teams. Każde z tych 

spotkań trwało średnio około 1,5 godziny. Materiał empiryczny pozyskany podczas 

wywiadów został utrwalony na nośniku wideo, za uprzednią pisemną zgodą osób objętych 

badaniem.  
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2. Charakterystyka badanych osób 

 

W prezentowanym projekcie badawczym uczestniczyły  trzy studentki 4. Jedną z nich 

była Maria, która ma 21 lat i mieszka w województwie  śląskim. Uszkodzenie słuchu 

nastąpiło w okresie prenatalnym, a spowodowane zostało chorobami matki w ciąży. Badanie 

audiometryczne wykazało głęboki obustronny niedosłuch typu odbiorczego, a dokładnie 

ubytek słuchu w zakresie 1000-4000 Hz wynosi  90 dB dla ucha prawego, a dla lewego ucha 

prawie 70 dB. Była objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, w szóstym miesiącu życia 

przeszła operację wszczepienia implantu słuchowego w prawym uchu w Instytucie 

Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Dzięki systematycznej rehabilitacji słuchowo- 

językowej w poradni specjalistycznej w Katowicach  proces kształcenia realizowała w 

systemie integracyjnym. Obecnie jest studentką drugiego roku studiów pierwszego stopnia 

na kierunku pedagogikę społeczno-opiekuńcza i wychowanie do życia w rodzinie na 

Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Porozumiewa się w języku polskim, nie zna PJM-u. 

Aleksandra była kolejną studentką, która wyraziła chęć udziału w badaniach. Urodziła się w 

2001 roku i mieszka w województwie małopolskim. Nie znana jest przyczyna jej 

uszkodzenia słuchu.  Dzięki obowiązkowym badaniom przesiewowym wykonanym już w 

drugiej dobie życia w oddziale neonatologicznym została skierowana na następny poziom 

laryngologiczno-audiologiczny, gdzie wykonane, kolejne badanie słuchu potwierdziło 

diagnozę niedosłuchu. Badanie audiometryczne wykazało ubytek słuchu (w zakresie 1000-

4000 Hz- 40 dB dla ucha prawego, a dla lewego ucha ponad 90 dB). W okresie niemowlęcym 

została zaprotezowana,  wszczepiono jej implant ślimakowy na lewe ucho, a na prawym 

uchu korzystała i nadal korzysta z indywidualnego aparatu słuchowego. Była objęta opieką 

surdologopedyczną w specjalistycznej poradni, a dodatkowo jeszcze w domu rodzice 

zapewnili jej inne zajęcia specjalistyczne  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Najpierw uczyła się w ogólnodostępnej szkole podstawowej, a potem kontynuowała naukę 

w integracyjnym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Aktualnie studiuje na kierunku: 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie. Jej dominującym językiem porozumiewania się jest polski 

język foniczny, przy czym porozumiewając się z osobami głuchymi wykorzystuje również 

PJM. Ewa była następną studentką, która wyraziła zgodę na udział w badaniach. Urodziła 

się w Krakowie w roku 2000. Uszkodzenie słuchu nastąpiło w okresie niemowlęcym,  

                                                 
4 Autorka artykułu zobowiązała  się wobec badanych studentek, że nie zostaną ujawnione ich 
nazwiska i imiona, ponieważ  chcą zachować anonimowość: w związku z tym  zmieniono imiona 
badanych i nie podano ich nazwisk. Wszystkie wypowiedzi badanych były autoryzowane. 
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zachorowała na zapalenie opon mózgowym, otrzymywała antybiotyki o działaniu 

ototoksycznym. W ósmym miesiącu życia zdiagnozowano u niej ubytek słuchu w prawym 

uchu (w zakresie 1000-4000 Hz) prawie 90 dB, a dla ucha lewego 40 dB. Po ukończeniu 

pierwszego roku życia została objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju i rozpoczęła 

terapię audytywno-werbalną. Została zaimplantowana na prawym uchu, a na lewym 

korzysta z aparatu słuchowego. Ewa ukończyła szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę 

średnią w systemie integracyjnym. Od dwóch lat studiuje na kierunku: reklama i grafika 

komputerowa w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jej dominującym 

językiem w codziennej komunikacji jest język polski w mowie, zna również w stopniu 

biegłym PJM oraz wybiórczo system językowo-migany (SJM). 

 

3. Wyniki analizy materiału badawczego 

 

Wstępna analiza jakościowa odzwierciedliła trzy obszary omawiane przez osoby 

badane,  otóż refleksje dotyczące: dialogu jako formy komunikacji, podmiotu dialogu i 

wartości dialogu.  

A. Refleksje nad dialogiem jako formy komunikacji dotyczyły takich kategorii, jak: 

Język dialogu, 

Styl komunikacji dialogicznej. 

B. Refleksje odnoszące się do podmiotu dialogu pozwoliły na wyróżnienie 

następujących kategorii: 

Człowiek dialogiczny, 

Ja i Ty. 

C. Refleksje dotyczące wartości dialogu zostały wyrażone w takich kategorii, jak: 

Budowanie przestrzeni dialogicznej. 

Poszukiwanie prawdy o sobie i świecie. 

Ad. A.  

Analiza jakościowa wypowiedzi studentek dowodzi, że w prowadzonych dialogach 

dominuje rozmowa, w której uczestnicy nawzajem zadają pytania i udzielają odpowiedzi. 

Ich role nie były przypadkowe, ale wyraźnie określone przez perspektywę rozumienia 

intencji, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Oczywiście, że dialog jest 

procesem, o swoistości jego  dynamiki świadczyły takie cechy, jak: spontaniczność, 

zaangażowanie się uczestników i język dialogu. Dialog odbywał się nie tylko za pomocą 

słów, ale również środków komunikacji niewerbalnej, które stały się sposobem przekazu 

treści uznanych przez podmioty za ważne. Styl komunikacji powinien zbudować wspólną 

przestrzeń, w której będzie widać zrozumienie i porozumienie myśli. Niestety z wypowiedzi 

pań wynika, że w czasie pandemii COVID-19 nie zawsze dialog nie przyczynił się do 

kształtowania głębokich relacji między osobami słyszącymi i osobami głuchymi. Okazuje się, 
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że ważniejsze jest to jak się mówi niż to, o czym się mówi. Oto przykłady narracji, które  

ilustrują powyższe kategorie. 

„Nie mam kłopotów z porozumiewaniem się w języku polskim. Umiem rozmawiać, zadawać 

pytania i wypowiadać się. Ja uczę się od innych, a oni uczą się ode mnie. Bardzo zwracam uwagę na 

dobór słów gdy zabieram głos. Jeżeli widzę rozmówcę to jest mi łatwiej prowadzić dialog. Nie 

narzucam swojego punktu widzenia, wysłuchuję uwag, zależy mi żeby dojść do wspólnych wniosków. 

Natomiast pandemia ograniczyła moje kontakty. Nie  spotykam się towarzysko, ze względu na 

podeszły wiek rodziców nie zapraszam koleżanek do domu. Porozumiewamy się na Skype, Zoome. To 

jest bardzo pomocne formy, bo umożliwiają udostępnienie ekranu, dodatkowo można porozumiewać się 

napisanym tekstem, głosem, obrazem z kamery. Co ja mogę powiedzieć o tych osobach na ekranie. 

Dominuje styl wręcz telegraficzny, trzeba mówić oszczędnie, skrótowo. W tej telegraficznej formie nie 

poznam człowieka nie wiem czy udaje, „co mu w duszy gra”, czy jest to prawdziwy dialog? No, nie” 

(Maria). 

„W moim domu rodzinnym prowadzimy dialog. Tak samo jak w innych rodzinach 

rozmawiamy, sprzeczamy się, kłócimy się. Wykorzystujemy wszelkie możliwe środki, od języka 

polskiego po mimikę, gesty. Moja mama jak tupie to znaczy, że nie przekonam ją do swojego zdania. 

Mama jest słysząca, ale tak zabawnie reaguje. Nie mam cykora w trakcie rozmawiania z nieznajomymi 

słyszącymi. Nie będę udawać, że łatwo mi się żyje w pandemii. Nie wszystko rozumiem co się dzieje. 

Ale słucham uważnie, co ma miejsce na ulicy, w domu, na uczelni. Jestem zaradna, czytam informacje 

w Internecie, alerty w telefonie, oglądam telewizję. Dzięki komunikatorom internetowym, facebookowi 

można się porozumiewać i nie trzeba spotykać się bezpośrednio” (Aleksandra). 

„Dialog to kwestia dobrego wychowania. Nie boję się dialogu w polskim języku ani w PJM-e. 

W stylu porozumiewania się widać charakter człowieka. Jeżeli osoba słysząca czy głucha jest 

wstydliwa, opanowana to wtedy mówi czy miga powoli, pokazuje znaki spokojnie. Jeżeli jest to osoba 

porywcza to przekazuje gesty, znaki szybko, pośpiesznie, ale wyraźnie. Głos również sygnalizuje 

emocje i usposobienie. Fakt, że teraz jest pandemia koronawirusa i wszyscy noszą maseczki, mają 

zasłonięte twarze i przez to utrudniony jest dialog poprzez mimikę, mowę ciała czy język mówiony. W 

tym trudnym czasie nie jesteśmy w stanie spotykać się, wsłuchiwać w problemy drugiej osoby. Dużo 

porozumiewam się w sieci, jest sporo aplikacji, Instagram, Facebook. Internet naprawdę pomaga w 

utrzymywaniu relacji na odległość. To są kontakty nie tylko ze znajomymi. Często poznaję nowe osoby 

w Internecie. Dzięki Internetowi można miło spędzać czas i jest możliwość prowadzenia dialogu” 

(Ewa). 

Ad. B. 

Z analizy narracji pań wynika, że autentyczny dialog wymaga udziału człowieka, 

który jest autonomicznym podmiotem i prezentuje określoną wewnętrzną postawę. Postawa 

dialogiczna wyraża się nie tylko w odsłonięciu siebie, zdjęciu maski, ale też w otwartości na 

nowe nieznane doświadczenia i we wrażliwości na innych: Ty, Inny, Drugi. Właściwa relacja 

Ja-Ty (Inny, Drugi) będzie wtedy prawdziwa, gdy nastąpi wzajemne rozumienie i 
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empatyczne odczucie siebie. Studentki podkreśliły nie tylko różnice pomiędzy Ja i Ty, ale 

również nieprzewidywalność charakteru ich relacji, wynikającą z innych doświadczeń. 

Prezentowane wypowiedzi są ilustracją omówionej kategorii.  

„W dialogu powinny być dwie osoby. Najczęściej uczestniczę w dialogu z osobami słyszącymi. 

Nie zawsze słyszący jest szczery. Moja rodzina, mama, tata chcą podzielić się ze mną swoimi 

przeżyciami, sądami. Tak, oni są szczerzy. Ja staram się być otwarta na drugiego człowieka, na jego 

myślenie. Niestety najtrudniej mi to osiągnąć w dialogu z koleżankami ze studiów. One nie są 

uczciwe. Ja to widzę w ich twarzy. Widzę ich litość, to jest łaskawe uczestniczenie. Mimika ich twarzy 

to są emocje. Emocje mają wypisane na twarzy. W pandemii jest jeszcze gorzej. Dodatkowe 

utrudnienia są teraz. Ja bardzo dobrze czytam z ruchu warg. Jak osoba ma przyłbicę to jest mi łatwiej 

odczytać komunikat, chociaż głos jest trochę zniekształcony. Maseczka na twarzy bardzo tłumi głos, 

widzę tylko oczy. Oczy nie pokażą treści. Tak się sobie przyglądamy, nie rozmawiamy, nawet nie wiem 

czy się do siebie uśmiechamy” (Maria). 

„Widzę strach osób słyszących podczas dialogu. Kogo? Koleżanki słyszące w liceum, koleżanki 

na studiach, pani na poczcie, u lekarza. Oni mają postawy, które pokazują stereotypy o mnie, jako o 

osobie głuchej. Usłyszałam na uczelni rozmowę słyszących dziewcząt. To było w toalecie, one nie 

wiedziały, że jestem. Ta głucha, mówiły, jest przytrzymana, mruczy a nie mówi, jaka wrażliwa na 

swoim punkcie, profesorowie dają jej fory, i lepiej niż nas ją traktują. To było niesprawiedliwe. Może i 

dobra ta pandemia bo nie muszę się starać  o pomoc słyszących. Proszę zrozumieć jak twarz jest 

zasłonięta to nie wiem o czym mówią. Osłona z pleksi na ladzie w sklepie czy w rejestracji sprawia, że 

mam trudności z odczytaniem polecenia, pytania.  Wykładowcy mają wąsy, brodę i mówią szybko. 

Plus zajęć w pandemii jest taki, że wykładowcy mają prezentacje, przesyłają studentom notatki” 

(Aleksandra). 

„Pytanie o człowieka, który jest w dialogu to bardzo mądre pytanie. W dialogu powinno być 

minimum dwoje. Każdy z nich powinien być szczery, uznać naszą godność i szacunek dla siebie. Ja 

wiem kim jestem i to daje mi siłę, aby się nie dać poniżać. Jeżeli słyszący nie jest szczery to pytam: 

dlaczego ja ma być szczera? dlaczego mam opowiadać o sobie? dlaczego słyszący ma tylko poznać moje 

doświadczenia? Ja myślę tak, żeby był dialog to trzeba być naprawdę, razem, w sposób niefałszywy. 

Trzeba żyć w prawdzie, w takiej jaką widzimy” (Ewa).  

Ad. C.  

Refleksje dotyczące wartości dialogu uczestniczek badań wynikały z doświadczeń w 

kontaktach z osobami słyszącymi i pozwoliły im na poznanie oraz zrozumienie sensu. Ich 

budowanie przestrzeni dla dialogu pozostaje w ścisłym związku z ich funkcjonowaniem „tu 

i teraz”, z działaniem, które podejmują w czasach pandemii COVID-19. W ich narracjach 

odzwierciedla się specyfika osobistego bagażu doświadczeń. W rzeczywistości szczere i 

głębokie relacje dialogiczne mogą otworzyć człowieka na problemy innych, zbliżyć do siebie. 

Istotne znaczenie ma sygnalizowany przez głuche studentki niski poziom wiedzy osób 

słyszących na temat wpływu uszkodzenia słuchu na funkcjonowanie człowieka, co 
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powoduje, że w przestrzeni dialogu ciężar tych relacji zostaje wyraźnie przesunięty na 

stronę środowiska, którego kultura ma wymiar dominujący. Oto przykładowe narracje: 

„Dla mnie największe znaczenie ma dialog, podczas którego mogę dzielić się przeżyciami, 

mówić o intymnych sprawach, mieć pewność, że dostanę pomocną rękę. I wzajemnie, ja dam to samo. 

Jeżeli ufamy sobie to możemy na sobie polegać. Nawet pomimo różnych przeszkód spowodowanych 

COVID-19. Jasne, że są osoby, z którymi rozumiem się lepiej lub gorzej. Lepiej z mamą a gorzej z tatą. 

To zależy od nich i ode mnie. Z koleżankami słyszącymi też wiadomo różnimy się. Inaczej myślimy, 

czujemy i widzimy świat. One mają zaległości w wiedzy na temat osób głuchych. Zatrzymały na 

czasach, w których głusi nie byli wcześnie rehabilitowani, protezowani. Implant dał mi drugie życie, 

dzięki niemu dobrze słyszę, w normalnych warunkach nie mam problemów z porozumiewaniem się.” 

(Maria).  

„Ta okropna choroba wybiła nas z normalnego życia, nie czuję się bezpiecznie. Teraz 

rozumiem jak ważny jest dialog. Zostaliśmy skazani na życie z dnia na dzień, nasze plany uległy 

zawieszeniu. To był szok. Kiedy to się zaczęło, ponad rok temu sporo rozmawiałam z mamą, z siostrą. 

O tym, że chcemy żyć, być w dobrym zdrowiu i były też smutne rozmowy o śmierci. Gdyby nie moja 

rodzina byłoby mi ciężko radzić sobie. Na słyszące towarzystwo, znajomych nie mam co liczyć” 

(Aleksandra). 

„Wartością dialogu jest poznanie siebie i osoby, z którą rozmawiasz. Nieważne czy to jest 

Polak, Słowak, stary, młody. Trzeba rozmawiać o tym, co ważne, czego się boimy. COVID to 

niespodziewana rzecz. Dzięki aplikacjom mogę prowadzić dialog z każdym. Bardzo dobrze rozmawia 

mi się z nową znajomą na czacie. Myślę, że głusi bardzo chcą, aby ich edukacja była oparta na dialogu. 

Jest takie przysłowie ludowe: syty nie zrozumie głodnego. Należymy do dwóch różnych światów i są 

sprawy, które nas podzieliły. Owszem, są  znajomi, koleżanki słyszące, które próbują mnie zrozumieć. 

To miłe uczucie, gdy rozmawiam z nią i widzę, że jest zaskoczona i nawet zadowolona, bo tyle się 

dowiedziała o głuchych” (Ewa). 

 

Refleksje końcowe 

 

Analiza materiału empirycznego uzyskana na podstawie wywiadu narracyjnego z 

głuchymi studentkami pozwoliła na poznanie ich doświadczeń, osobistych przeżyć 

związanych z tworzeniem przestrzeni, w której odbywa się dialog w sytuacji pandemicznej. 

W zebranych narracjach ujawniły się głębokie refleksje skłaniające do przemyśleń i 

podejmowania przemyślanych działań. Bardzo ważną przestrzeń dialogu dla badanych 

stanowi mikrosystem, a dokładnie słyszący rodzice. Pozostają ze sobą w systemie względnie 

stałych, prototypowych relacji, które decydują o jakości i intensywności realizowanego 

dialogu. Znają siebie i do przekazywania określonych informacji czy znaczeń używają 

sygnały przez nich wypracowane. Dodatkowym czynnikiem implikującym intensywność i 

trwałość relacji dialogicznych w czasie pandemii COVID-19 jest fakt, że wspólnie 
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zamieszkują i codziennie się spotykają. W niniejszym kontekście istotne znaczenie ma całe 

spectrum komunikatorów niewerbalnych, przekazywanych przez gesty, proksemikę, i 

oczywiście środki porozumiewania się związane z przestrzenią, w której odbywa się dialog. 

Pozytywne postawy wychowawcze prezentowane przez rodziców badanych dodatkowo 

pozwalają na budowanie między nimi głębokich relacji opartych na bliskości emocjonalnej i 

sprzyjają zaspokojeniu jakże ważnej w czasach pandemii COVID-19 potrzeby wsparcia. 

Dialog nie istnieje bez relacji osobowej, jest procesem, który wymaga czasu, wytrwałości i 

trudu.  Wspólne doświadczenia, wydarzenia rodzinne, przywiązanie i bliskość emocjonalna 

wpłynęły na wypracowanie przestrzeni dialogu, w której mogą wyrazić swoją opinię.  

Niestety z wypowiedzi badanych wynika, że funkcjonując z dala od środowiska 

studentów słyszących nie budują wspólnej przestrzeni dialogowej. Pandemia COVID-19 

spowodowała, że dialog głuchych studentek ze słyszącymi kolegami nie przyjmuje wymiaru 

wzajemnej socjalizacji na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W ich 

relacjach wyznaczone granice są na tyle wyraźne, żeby chronić prywatność i zachować 

poczucie odrębności. Oswajanie przestrzeni dialogu będzie utrudnione, jeżeli nie nastąpi 

autentyczne zwrócenie się ku sobie, rozumienie osoby w człowieku, wyrażenie  osobistych 

uczuć, myśli i zachowań. Wtedy urzeczywistnia się dialog, który „nie jest czczą i niepowiązaną 

paplaniną, ale mozolną i niesłychanie ciekawą zarazem pracą twórczą” (Kępiński, 2009, s. 43). 
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