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Teksty zawarte w recenzowanej pracy dostarczają cennej wiedzy o ko-
rzyściach płynących z realizowanych w paradygmacie narracyjnym badań 
dotyczących problemów egzystencjalnych, do których należą między 
innymi wskazane w tytule: mądrość, miłość i cierpienie. Problemy te, ze 
względu na swoją złożoną i subtelną naturę, wyłamują się spod twardych 
rygorów stricte ilościowej metodologii i jako takie poddają się badaniom 
jakościowym, prowadzonym przede wszystkim w modelu narracyjnym. Au-
torzy tekstów w sposób przekonujący ukazali, że werbalizowanie własnych 
doświadczeń życiowych, opowiadanie o relacjach partnerskich, rodzinnych 
i generacyjnych służy samopoznaniu oraz krystalizowaniu się poczucia 
tożsamości, a także może pełnić funkcję terapeutyczną. Zaprezentowane 
w pracy rezultaty świadczą o tym, że badania narracyjne są szczególnie 
cenne w odniesieniu do osób starszych, sprzyjają głębszemu poznaniu 
świata subiektywnych przeżyć, reinterpretacji własnej historii, mogą też 
sprzyjać osiąganiu istotnego dla seniorów pozytywnego bilansu życia. Ich 
stosowanie wymaga jednak – na co zwrócono uwagę – nie tylko kompe-
tencji metodologicznych, ale też szczególnej wrażliwości aksjologicznej 
i respektowania najwyższych standardów etycznych. Walory poznawcze 
zrecenzowanych tekstów uzasadniają jednoznacznie pozytywną ich ocenę. 

dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW 



psychologia 
narracyjna

O mądrOści, miłOści 
i cierpieniu 



psychologia 
narracyjna

O mądrOści, miłOści 
i cierpieniu 



psychologia 
narracyjna

O mądrOści, miłOści 
i cierpieniu 

Elżbieta Dryll
Anna Cierpka

Karolina Małek



psychologia 
narracyjna

O mądrOści, miłOści 
i cierpieniu 

Elżbieta Dryll
Anna Cierpka

Karolina Małek



Psychologia narracyjna: O mądrości, miłości i cierpieniu
Redakcja naukowa: Elżbieta Dryll, Anna Cierpka, Karolina Małek

Recenzent:
dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa 
we Wrocławiu)

Projekt okładki:
Karolina Małek

Ilustracja na okładce:
pixabay.com

Korekta językowa:
Zuzanna Guty

Skład i łamanie:

Studio DTP Academicon | Patrycja Waleszczak  
dtp@academicon.pl, dtp.academicon.pl

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ISBN: 978-83-63487-46-1

DOI: 10.47943/lib.9788363487461

Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri, 2021

www.LiberiLibri.pl

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
przyznanych przez MNiSW w formie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badaw-
czego w roku 2020 (501-D125-01-1250000 zlec*5011000218)



SpiS Treści

AnnA CierpkA

Psychologia narracyjna o mądrości, miłości i cierpieniu – wprowadzenie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

część 1. Narracje o mądrości

TomAsz knopik, renATA ŻurAwskA-ŻyłA, urszulA TokArskA

Mądrość w ujęciu współczesnej psychologii: sztuka życia czy sztuka rozumienia życia?   .  .  .  27

kATe de medeiros

Discerning wisdom elements in autobiographical writing of older persons:  
An exploratory analysis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

kATe de medeiros

Small moments and public intimacies: Explorations of life story writing group  
for older adults  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

sonjA ehreT

Intergenerative narratives – concept, results and examples   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

elŻbieTA dryll

List od dziadka – recepcja przekazu mądrościowego  seniorów  
(wstępna analiza ilościowa)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79

pAulinA dręŻek, elŻbieTA dryll

List od dziadka – analiza jakościowa odpowiedzi na  przesłanie mądrościowe  
seniorów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101



ewA dryll

Metaforyczne charakterystyki mądrości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

część 2. opowieści o miłości

dAriusz sTAnisłAw kunCewiCz, dominikA jAzurek

Opowieści o związku a jego jakość   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

GrAŻynA mendeCkA

Wybitni twórcy uwikłani w bliskich związkach hetero- i homoseksualnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173

bArbArA AnnA krzemińskA

Wykorzystanie biograficznych narracji biblijnych w  psychoterapii kobiet doświadczających 
niepłodności   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203

AnnA CzyŻkowskA, kArolinA mAłek

Jakość relacji małżeńskiej, wzorce przywiązania  małżonków a narracje o ich małym dziecku   .  .  .  225

kAmil jezierski

Postrzeganie dzieciństwa w biegu dorosłego życia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

część 3. Słowo wobec cierpieNia

weronikA wosińskA, wAndA zAGórskA

Słowo nocy . Analiza marzeń sennych więźniów KL Auschwitz-Birkenau  
narodowości polskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  279

mAłGorzATA ChądzyńskA

Metafory schizofrenii – różnorodność znaczeń i wzorce aktywności w opowieściach  
o doświadczeniu choroby . Jakościowa analiza narracji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309

miChAł dolCzewski, emiliA soroko

Wokół analizy autonarracji w badaniach nad zaburzeniami osobowości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  349

mAGdAlenA budziszewskA

Bajki o biedzie . Motywy narracyjne w opowiadaniach młodzieży  gimnazjalnej 
na temat ubóstwa materialnego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371

6 



część 4. zagadNieNia eTyczNe i meTodyczNe

mAGdAlenA Żurko, boGnA bArTosz

O etycznych aspektach badań narracyjnych w nurcie jakościowym . Z doświadczeń badań  
nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  401

pioTr oleś, elŻbieTA ChmielniCkA-kuTer, kATArzynA GArwolińskA

Historia życia w obrazach – autonarracja inspirowana malarstwem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  419

mAriusz ziębA, kATArzynA wieCheć

O tym, co kodować i jak kodować w badaniach narracyjnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  441

emiliA soroko, kAmil jAnowiCz

Pomiar kwestionariuszowy podmiotowej aktywności narracyjnej?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  467

iwonA Grodź

Sytuacje narracyjne na przykładzie filmu Salto Tadeusza Konwickiego (1965)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  493

Noty o Autorach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  511

 7





Szczegółowy SpiS Treści

AnnA CierpkA

Psychologia narracyjna o mądrości, miłości i cierpieniu – wprowadzenie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Spis literatury   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

część 1. Narracje o mądrości

TomAsz knopik, renATA ŻurAwskA-ŻyłA, urszulA TokArskA

Mądrość w ujęciu współczesnej psychologii: sztuka życia czy sztuka rozumienia życia?   .  .  .  27

1 . Mądrość – od źródeł filozoficznych do dyskursu psychologicznego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
2 . Mądrość jako sztuka życia – w stronę psychologii pozytywnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
3 . Mądrość jako sztuka rozumienia życia – w stronę psychologii narracyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  38
4 . Mądrość narracyjna – szanse i wyzwania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Zakończenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

kATe de medeiros

Discerning wisdom elements in autobiographical writing of older persons:  
An exploratory analysis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

1 . Method  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
2 . Results   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
3 . Discussion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
References   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57

kATe de medeiros

Small moments and public intimacies: Explorations of life story writing group  
for older adults  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

1 . Life Stories and the “Self Stories” Workshop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61



2 . Examples   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
3 . Public Intimacies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
References   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

sonjA ehreT

Intergenerative narratives – concept, results and examples   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

1 . The layers of narratives – some theoretical thoughts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
2 . Intergenerative Narratives  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
3 . A human basic condition: The dialogue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
4 . Potentials of the Young-Old-Dialogue   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
5 . Discussion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77
References   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

elŻbieTA dryll

List od dziadka – recepcja przekazu mądrościowego  seniorów (wstępna analiza ilościowa)   .  .  .  .  79

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
1 . Problem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
2 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
3 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
4 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98

pAulinA dręŻek, elŻbieTA dryll

List od dziadka – analiza jakościowa odpowiedzi na  przesłanie mądrościowe seniorów   .  .  .  101

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
1 . Problem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
2 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
3 . Osoby badane i narzędzia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
4 . Metoda analizy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
5 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

5 .1 . Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym  
pod względem stosunku do udzielanych rad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

5 .2 Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym  
pod względem wywołanych przez list emocji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110

5 .3 . Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym  
pod względem nawiązywania do różnych tematów z listu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

10 



5 .4 . Różnice w pojawiających się treściach na własny (wnuka) temat  
pod wpływem listu w trybie argumentacyjnym lub narracyjnym   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

5 .5 . Różnice w nawiązywaniu do kontaktu z dziadkiem pod wpływem listu  
w trybie argumentacyjnym lub narracyjnym   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

Podsumowanie analiz ilościowo-jakościowych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

ewA dryll

Metaforyczne charakterystyki mądrości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

1 . Definiowanie mądrości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
2 . Próby mierzenia mądrości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
3 . Metafory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
4 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

4 .1 . Model badań   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
4 .2 . Osoby badane i procedura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
4 .3 . Narzędzie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
4 .4 . Metoda analizy materiału   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
4 .5 . Specyfika bodźców   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

5 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
5 .1 . Człowiek-Sowa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
5 .2 . Człowiek-Lampa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

6 . Mądrość w metaforach adresowanych do innych wymiarów cech osobowości   .  .  .  .  136
7 . Szerszy kontekst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
8 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

część 2. opowieści o miłości

dAriusz sTAnisłAw kunCewiCz, dominikA jAzurek

Opowieści o związku a jego jakość   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
1 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

1 .1 . Osoby badane   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
1 .2 . Materiały i procedura badania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
1 .3 . Procedura wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148

2 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151

 11



2 .1 . Interpretacje monologów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
2 .2 . Wzorce dopasowania opowieści o związku u par zadowolonych  

i niezadowolonych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
2 .3 . Porównanie wzorców dopasowania opowieści o związku między parami 

zadowolonymi i niezadowolonymi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
3 . Wnioski i dyskusja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

3 .1 . Wskaźniki ilościowe a wnioski z analiz jakościowych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
3 .2 . Wzorce dopasowania opowieści o związku a jego jakość   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164

Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

GrAŻynA mendeCkA

Wybitni twórcy uwikłani w bliskich związkach hetero- i homoseksualnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
1 . Istota i geneza związków intymnych z partnerem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
2 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
3 . Poczucie tożsamości a rozwiązywanie kryzysu intymność–samotność   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
4 . Motywy zawarcia małżeństwa przez pisarzy biseksualnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
5 . Postawy żon pisarzy wobec perspektywy zawarcia małżeństwa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
6 . Tworzenie wspólnoty małżeńskiej osób biseksualnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182
7 . Trzecia osoba w związku osoby biseksualnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
8 . Osoba heteroseksualna w związku z osobą biseksualną  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
9 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

bArbArA AnnA krzemińskA

Wykorzystanie biograficznych narracji biblijnych w  psychoterapii kobiet doświadczających 
niepłodności   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
1 . Terapia narracyjna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205
2 . Narracja biblijna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  206
3 . Opis historii niepłodnych kobiet biblijnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

3 .1 . Sara   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208
3 .2 . Rebeka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208
3 .3 . Rachela   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209
3 .4 . Matka Simona   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210

12 



3 .5 . Anna Matka Samuela   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211
3 .6 . Szunemitka (kobieta z Szunemu)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212
3 .7 . Święta Elżbieta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213

4 . Zastosowanie biblioterapii w procesie psychoterapeutycznym  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
5 . Przykładowy opis procesu biblioterapeutycznego osób badanych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218
Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221

AnnA CzyŻkowskA, kArolinA mAłek

Jakość relacji małżeńskiej, wzorce przywiązania  małżonków a narracje  
o ich małym dziecku   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225

1 . Proces stawania się rodzicami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
1 .1 . Stawanie się rodzicem – perspektywa indywidualna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
1 .2 . Para rodzicielska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  229

2 . Badania własne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230
2 .1 . Cel badań i hipotezy badawcze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230
2 .2 . Narzędzia badawcze   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230

2 .2 .1 . Kwestionariusz przywiązania do rodziców w dzieciństwie (KPRD)   .  .  .  .  .  .  231
2 .2 .2 . Kwestionariusze do oceny rodziny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  231
2 .2 .3 . Bodziec narracyjny – obraz dziecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  231

2 .2 .3 .1 . Narracyjne wskaźniki pomiaru   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232
2 .3 . Charakterystyka badanej grupy i procedura badawcza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  233

3 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  233
4 . Wnioski i dyskusja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235
Zakończenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240

kAmil jezierski

Postrzeganie dzieciństwa w biegu dorosłego życia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

1 . Dzieciństwo jako konstrukt osobisty   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  248
1 .1 . Obraz dzieciństwa w nauce   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  248
1 .2 . Dzieciństwo jako część autobiografii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249

2 . Wspomnienia autobiograficzne z dzieciństwa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251
2 .1 . Zapominanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251
2 .2 . Efekt reminiscencji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253

3 . Ujmowanie dzieciństwa jako całości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

 13



3 .1 . Model Self Memory System   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256
3 .2 . Wpływ tożsamości na postrzeganie przeszłości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257
3 .3 . Opracowanie wspomnień  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  258
3 .4 . Integracyjna funkcja autobiografii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  259

4 . Rozwój historii życia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261
4 .1 . Wyłanianie się tożsamości narracyjnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261
4 .2 . Rozwój rozumienia swojego życia w dorosłości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262

5 . Znaczenie postrzegania dzieciństwa dla zdrowia psychicznego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  265
5 .1 . Wnioski z badań nad traumą  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  265
5 .2 . Psychoterapia jako budowanie spójnej narracji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  266

Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  269
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271

część 3. Słowo wobec cierpieNia

weronikA wosińskA, wAndA zAGórskA

Słowo nocy . Analiza marzeń sennych więźniów KL Auschwitz-Birkenau  
narodowości polskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  279

1 . Trauma obozowa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  280
2 . Pamięć traumatyczna a tworzenie narracji o traumie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  282
3 . Sny a trauma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284
4 . Z badań nad snami potraumatycznymi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285
5 . Problematyka badań własnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  287
6 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288

6 .1 . Materiał badawczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288
6 .2 . Sposób analizy narracji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  289

7 . Wyniki analizy ilościowej i jakościowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  291
7 .1 . Przeżycia obozowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  291
7 .2 . Emocjonalność  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  294
7 .3 . Symboliczność   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  298

8 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  301
8 .1 . Przeżycia obozowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  301
8 .2 . Emocjonalność  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  302
8 .3 . Symboliczność   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  303

Zakończenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  305
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  305

14 



mAłGorzATA ChądzyńskA

Metafory schizofrenii – różnorodność znaczeń i wzorce aktywności w opowieściach  
o doświadczeniu choroby . Jakościowa analiza narracji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  310
1 . Metoda badania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316
2 . Rola w interakcjach: działania petentywne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320
3 . Poziom aktywności: zorientowanie na stany   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  321
4 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  321

4 .1 . Etap 1 . Analiza pola semantycznego pojęcia schizofrenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  321
4 .2 . Etap 2 . Analiza wzorców aktywności otrzymanych metafor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  334

5 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  338
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  342

miChAł dolCzewski, emiliA soroko

Wokół analizy autonarracji w badaniach nad zaburzeniami osobowości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  349

Wstęp   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350
1 . Zaburzenia osobowości jako przedmiot badań w psychologii klinicznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350
2 . Analiza autonarracji jako sposób poznania dynamicznych aspektów  

osobowości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  352
3 . Cele i rezultaty badań nad zaburzeniami osobowości z wykorzystaniem  

wywoływania i analizy autonarracji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  354
4 . Wywoływanie autonarracji w badaniach  

nad zaburzeniami osobowości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359
5 . Sposoby analizy autonarracji osób z zaburzeniami osobowości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  362
Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  366

mAGdAlenA budziszewskA

Bajki o biedzie . Motywy narracyjne w opowiadaniach młodzieży  gimnazjalnej 
na temat ubóstwa materialnego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371

1 . Procesy psychologiczne zaangażowane w atrybucje statusu ekonomicznego   .  .  .  .  .  377
2 . Metoda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  379
3 . Wyniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380

3 .1 . Motyw biedy jako konsekwencji braku chęci do nauki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380
3 .2 . Motyw biedy jako konsekwencji uzależnień  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  383

 15



3 .3 . Motyw biedy jako konsekwencji lenistwa i innych wad charakteru   .  .  .  .  .  .  .  .  .  384
3 .4 . Motyw bogatego dziecka, które staje się biedne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385
3 .5 . Motyw biedy jako problemu umiejscowionego w rodzinie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  388

4 . Bieda nie istnieje w próżni – motywy narracyjne zawierające szersze atrybucje 
społeczne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  391

5 . Dyskusja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  393
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  396

część 4. zagadNieNia eTyczNe i meTodyczNe

mAGdAlenA Żurko, boGnA bArTosz

O etycznych aspektach badań narracyjnych w nurcie jakościowym . Z doświadczeń badań  
nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  401

1 . Nurt jakościowy w badaniach narracyjnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  402
2 . Specyfika podejścia jakościowego i wynikające z niej zasady etyczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  403
3 . Problemy etyczne i propozycje rozwiązań na poszczególnych etapach badania   .  .  .  405

3 .1 . Etap I: relacja badacz – badany  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  405
3 .2 . Etap II: opowieść   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  406
3 .3 . Etap III: interpretacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  406

4 . Problemy wynikające ze specyfiki osób badanych . Przykłady rozwiązań   .  .  .  .  .  .  .  .  .  409
4 .1 . Etyczne aspekty jakościowych badań z udziałem osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (NI)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  409
4 .2 . Etyczne aspekty jakościowych badań z udziałem osób starszych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

5 . Wskazania dotyczące prowadzenia badań z osobami starszymi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  413
Zakończenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  414
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

pioTr oleś, elŻbieTA ChmielniCkA-kuTer, kATArzynA GArwolińskA

Historia życia w obrazach – autonarracja inspirowana malarstwem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  419

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  420
1 . Skrypt jawny lub ukryty jako drogowskaz autonarracji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  420
2 . Konstruowanie tożsamości narracyjnej na podstawie inspiracji dziełami malarskimi   .  .  .  425
3 . Przykład badania – pani Agata, czyli sens prospektywnej orientacji temporalnej  .  .  .  .  427
4 . Historia życia inspirowana obrazami malarskimi – dlaczego to działa?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  434
5 . Ograniczenia i zalety zaproponowanej metody   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  435
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  436

16 



mAriusz ziębA, kATArzynA wieCheć

O tym, co kodować i jak kodować w badaniach narracyjnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  441

1 . Sformułowanie pytań i hipotez badawczych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  447
2 . Opracowanie procedury wywiadu narracyjnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  449
3 . Ustalenie jednostek analizy oraz przygotowanie danych do analiz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  452
4 . Opracowanie instrukcji kodowania zmiennych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  455
5 . Szkolenie osób kodujących   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  457
6 . Kodowanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  458
7 . Ocena rzetelności   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  461
Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463

emiliA soroko, kAmil jAnowiCz

Pomiar kwestionariuszowy podmiotowej aktywności narracyjnej?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  467

1 . Podmiotowa aktywność narracyjna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  468
2 . Badanie podmiotowej aktywności narracyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  470
3 . Kwestionariusze jako metody badawcze i diagnostyczne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  471
4 . Przegląd właściwości trzech kwestionariuszy badających różne aspekty  

podmiotowej aktywności narracyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  472
5 . Badanie podmiotowej aktywności narracyjnej – rozbieżność wyników  

przy zastosowaniu różnych metod i jej rozumienie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  483
Podsumowanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  486
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  487

iwonA Grodź

Sytuacje narracyjne na przykładzie filmu Salto Tadeusza Konwickiego (1965)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  493

1 . Narracja i scena teatralna w medium filmu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  496
2 . To, co narracyjne w Salcie Tadeusza Konwickiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  497
3 . Dodatek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  505

3 .1 . Jak aparat pojęciowy i zaproponowaną analizę użyć w praktyce?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  505
Filmografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  508
Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  508

Noty o Autorach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  511

 17





Anna Cierpka  https://orcid.org/0000-0003-2846-3413
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

psychologia narracyjna o mądrości, miłości i cierpieniu – 
wprowadzenie

Sposób cytowania: Cierpka, A. (2021). Psychologia narracyjna o mądrości, 
miłości i cierpieniu – wprowadzenie. W: E. Dryll, A. Cierpka, K. Małek (red.), 
Psychologia narracyjna: O mądrości, miłości i cierpieniu (s. 19–26). Warszawa: 
Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487461.rozdzial00

 19

https://orcid.org/0000-0003-2846-3413
https://doi.org/10.47943/lib.9788363487461.rozdzial00


Minęło już przeszło 20 lat od pierwszej w Polsce konferencji psychologii 
narracyjnej. W Karpaczu w 1999 roku odbyło się spotkanie niewielkiej wte-
dy jeszcze grupy osób zainteresowanych „narracyjnym zwrotem” w nauce. 
Pokłosiem konferencji stała się publikacja pod redakcją Pani Profesor Marii 
Straś-Romanowskiej Metody jakościowe w psychologii współczesnej (2000). To 
był początek spotkań, dyskusji, badań i publikacji zogniskowanych wokół psy-
chologii narracyjnej. Wszystkich ich wymienić nie sposób, największe zbiory 
artykułów wydaje się ważnym wskazać (spis załączony poniżej).

Badania narracyjne w Polsce mają już zatem swoją tradycję, przestaje się 
określać ten etap jako preparadygmatyczny. Podejmowanych jest wiele eksplo-
racji w obszarze psychologii tożsamości, narracyjnego konstruowania rzeczy-
wistości, komunikacji etc. Jednocześnie toczą się dyskusje nad dookreśleniem 
metodologii badań narracyjnych, przyjęciem określonych standardów ich 
prowadzenia oraz wyjaśnienia spornych kwestii ontologicznych. Paradygmat 
narracyjny zyskał równoprawny status z innymi podejściami teoretycznymi, 
zaś związane z nim analizy jakościowe zostały włączone do kanonu nauczania 
na wyższych uczelniach.

Badania narracyjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie idzie o ludz-
ką egzystencję, los człowieka. Doświadczenia egzystencjalne wymykają się 
kanonom paradygmatu pozytywistycznego, narracja pozwala uchwycić ich 
zarys i podjąć próbę zrozumienia. Według klasycznej już tezy Brunera (1987), 
„narracja naśladuje życie, życie naśladuje narrację. «Życie» w  tym sensie to 
ten sam rodzaj konstruktu ludzkiej wyobraźni, co «narracja»”1. Analiza ma-
teriału narracyjnego umożliwia dotarcie do znaczeń nadawanych życiowym 
doświadczeniom, umożliwia ich opisanie i nazwanie. W niniejszym zbiorze 
Czytelnik znajdzie teksty badaczy narracji uporządkowane w czterech sek-
cjach: narracje o mądrości, opowieści o miłości, słowo wobec cierpienia oraz 
zagadnienia etyczne i metodyczne. 

Pierwsza sekcja zawiera siedem tekstów, których główny plan koncentruje 
się wokół narracji mądrościowej. Tę część zbioru otwiera artykuł autorstwa 
Tomasza Knopika, Renaty Żurawskiej-Żyła oraz Urszuli Tokarskiej o mądrości 
w ujęciu współczesnej psychologii. Autorzy dokonują przeglądu wybranych 
badań i koncepcji mądrości we współczesnej psychologii oraz proponują wła-
sną koncepcję mądrości narracyjnej. Przedstawiają jej ogólny zarys, zwracając 

1 „Narrative imitates life, life imitates narrative. «Life» in this sense is the same kind of con-
struction of the human imagination as «a narrative» is” (Bruner, 1987, s. 692).
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szczególną uwagę na potencjał metodologiczny oraz możliwości wykorzystania 
w ramach psychoprofilaktyki. Wskazują, iż można poszukiwać wskaźników 
mądrości w opowieściach na temat własnego życia.

Dwa kolejne teksty, autorstwa Kate de Medeiros, odnoszą się do poszukiwa-
nia i analizowania mądrości w narracjach osób starszych. Autorka proponuje 
formułę warsztatów narracyjnych dla seniorów, wskazując na wielką wartość 
przyglądania się ich sposobom wyrażania mądrości w codziennych sytuacjach, 
przywoływanych w opowieściach. Z perspektywy przedstawicielki nurtu 
tzw. gerontologii narracyjnej zwraca uwagę na znaczenie pisania wspomnień 
i historii życia oraz tworzenia story groups przeciwdziałających wykluczeniu 
i samotności w późniejszym wieku.

 W rozdziale autorstwa Sonji Ehret znajdziemy opis badań dotyczących 
znaczenia werbalizowania doświadczeń dla komunikacji i porozumienia 
międzypokoleniowego. Autorka prezentuje dialogi osób młodych (studentów) 
z osobami starszymi, dotyczące istotnych egzystencjalnych kwestii (np. pokój 
i nadzieja w obliczu współczesnych, intensywnych zmian cywilizacyjnych). 
Odwołuje się do założeń antropologii filozoficznej oraz znaczenia obecności 
wielkich narracji w  formułowaniu narracji osobistej. Wskazuje na funkcje 
dialogu międzypokoleniowego i realną możliwość spotkania starszych i młod-
szych wokół rozumienia problemów w odniesieniu do narracji uniwersalnych.

Elżbieta Dryll prezentuje badania własne także dotyczące warunków dobrej 
komunikacji międzypokoleniowej. Celem eksploracji, będącej kontynuacją 
większego projektu „List do wnuka”, było stwierdzenie, czy forma wypo-
wiedzi tekstowej zawierającej przesłanie mądrościowe dziadków adresowane 
do wnuków odgrywa ważną rolę w odbiorze jego treści. Wstępna, ilościowa 
analiza wskazuje na pewne prawidłowości dotyczące percepcji przekazu mą-
drościowego seniorów przez osoby z młodszego pokolenia, głównie w zależ-
ności od trybu narracji, ale także od niektórych cech jej adresatów. Jak jednak 
stwierdza autorka: „ocena recepcji tekstu dokonana przy pomocy prostego 
oszacowania punktowego według kilku wymiarów zadanych przez badacza 
jest dość prymitywnym narzędziem diagnozy ustosunkowania do przekazu”2. 
Postanawia zatem dokonać szczegółowej analizy jakościowo-frekwencyjnej 
tekstów pisanych przez osoby badane jako odpowiedzi na „list od dziadka” – 
jej rezultaty są omawiane w rozdziale następnym, we współpracy z Pauliną 

2 Wszystkie cytaty użyte w niniejszym tekście pochodzą z zapowiadanych artykułów umiesz-
czonych w tomie.
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Drężek. Pogłębiona, jakościowa analiza materiału pokazuje interesujące, zna-
czące różnice w odbiorze listów mądrościowych adresowanych do młodzieży, 
związane z ich trybem (narracyjnym vs argumentacyjnym).

Sekcję pierwszą kończy artykuł Ewy Dryll dotyczący analizy znaczeń 
zawartych w metaforach używanych do charakteryzowania ludzi mądrych. 
Eksploracja pól semantycznych wybranych metafor prowadzi do wyodrębnie-
nia wątków tematycznych składających się na rozumienie pojęcia mądrości. 
Autorka postuluje kolejne badania narracyjne w oparciu o uzyskane wyniki, 
tym razem dotyczące rozmaitych aspektów mądrości. Jak sama stwierdza: 
„Mądrość to konstrukt wymykający się miarom kwestionariuszowym, samo-
opisom, skalom. Mądrość ujawnia się w słowach”.

Kolejna sekcja to opowieści o miłości i rodzinie. Zgromadzono w niej pięć 
tekstów dotyczących związków intymnych oraz relacji pomiędzy rodzicami 
i dziećmi. Zbiór otwiera rozdział autorstwa Dariusza Kuncewicza i Dominiki 
Jazurek. Opisywane badania poświęcone są analizie relacji między poczuciem 
satysfakcji ze związku osób pozostających w małżeństwie a cechami narracji 
o nim obojga partnerów. Autorzy poddali analizie wypowiedzi uczestników 
badania zgodnie z procedurą wyodrębniania opowieści ukrytych z monolo-
gów. Wskazują, iż „największy potencjał w wyjaśnianiu jakości związku wnosi 
dopasowanie opowieści w obszarach spotykania się i mijania jej głównych 
bohaterów”, zaś same deklaracje o zadowoleniu ze związku, jak również do-
pasowanie ról, jawnie w nim pełnionych, nie są dobrymi wskaźnikami oceny 
jego jakości.

Grażyna Mendecka w swoim opracowaniu przedstawia intymne relacje wy-
bitnych twórców – wybitnych pisarzy uwikłanych w intymne związki hetero-, 
homo- i biseksualne. Korzystając z różnorodnego materiału biograficznego, 
poszukuje subiektywnych znaczeń, jakie nadają oni swojemu doświadczeniu. 
Jakościowa metoda analizy zdarzeń życiowych i specyficznych doświadczeń 
biograficznych prowadzi autorkę do sformułowania interesujących wniosków, 
ilustrowanych bogato cytatami z wypowiedzi głównych bohaterów artykułu.

Barbara Anna Krzemińska przedstawia projekt badań z wykorzystaniem 
narracji jako metody terapeutycznej. Omawia wykorzystanie biograficz-
nych narracji biblijnych w psychoterapii kobiet doświadczających niepłod-
ności. Prezentowany w artykule czterostopniowy proces biblioterapeutyczny 
(identyfikacja z bohaterem, projekcja własnych stanów w świetle zachowań 
i przeżyć bohatera, odreagowanie uczuć i wgląd) może pozwolić, zdaniem 
autorki, osiągnąć niepłodnej pacjentce stabilność psychiczną. Narracje o bi-
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blijnych kobietach, opowieści o ich głębokiej potrzebie miłości wobec dziecka 
opisywane są tu jako użyteczny materiał w pracy psychologa.

W kolejnym rozdziale Anna Czyżkowska i Karolina Małek prezentują badanie 
dotyczące związków pomiędzy jakością relacji małżeńskiej i wzorcami przywią-
zania małżonków a cechami narracji o ich małym dziecku. Podejmują próbę 
analizy sytuacji pary, jak również całego systemu rodzinnego po narodzinach 
pierwszego dziecka z kilku perspektyw. Potwierdzają m.in. znaczenie jakości 
relacji pary dla sposobu konstruowania narracji o nowonarodzonym dziecku. 
Postulują podejmowanie badań, „które w sposób jakościowy pochylałyby się 
nad subiektywnym sposobem opowiadania rodziców o ich dziecku”. Badań 
takich wciąż jest niewiele, a wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na 
ich ogromny potencjał.

Tę część książki kończy rozdział Kamila Jezierskiego, przedstawiający 
aktualny stan wiedzy na temat związku narracji osób dorosłych o rodzinie 
pochodzenia i dzieciństwie oraz rozwoju jednostki i radzenia sobie z kryzysem 
i traumą. Cytując autora, „w obliczu roli, jaką przypisuje się dzieciństwu oraz 
tożsamości narracyjnej ujętej w historii życia, istotne jest, aby podjąć próbę 
określenia specyfiki postrzegania własnego dzieciństwa jako osobnego okre-
su”. Realizując to zamierzenie, wskazuje na sprzeczności w wynikach badań 
i stawia hipotezę, iż „zwiększanie się spójności schematu autobiografii, w tym 
dzieciństwa, niekoniecznie musi być dominującym kierunkiem rozwoju”. 

Sekcja trzecia zawiera cztery teksty na temat trudności egzystencjalnych 
człowieka – choroby, cierpienia i biedy. Choć słowo wobec cierpienia pozostaje 
czasem bezradne, autorzy badań podjęli próbę pochylenia się nad możliwo-
ściami analizy tego doświadczenia.

Rozważania otwiera rozdział Weroniki Wosińskiej i Wandy Zagórskiej 
o „słowie nocy” – przedmiotem analiz narracyjnych uczyniono marzenia 
senne więźniów Auschwitz. Oddając głos autorkom, to „badania, które były 
próbą poznania i  zrozumienia stanu psychiki człowieka w obliczu traumy, 
ukazując możliwości analizy psychologicznej tekstu historycznego”, jak również 
„próbą zaprezentowania relacji świadków historii, oddania im głosu (często 
cichego, mówionego jakby szeptem) na temat, który dotąd, ani w literaturze 
wspomnieniowej, ani psychologicznej nie wybrzmiał wystarczająco”.

Kolejne opisywane badania dotyczą eksploracji znaczeń i wzorców aktyw-
ności w opowieściach o doświadczeniu choroby. Małgorzata Chądzyńska, 
analizując wywiady z pacjentami chorymi na schizofrenię, w okresie przy-
najmniej częściowej remisji objawów psychotycznych, wyodrębniła 14 metafor 
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stworzonych przez osoby chore dla określenia doświadczanego zaburzenia. 
Autorka wskazuje na ogromną różnorodność sposobów nadawania znaczeń 
chorobie i indywidualny, subiektywny sposób opisu doświadczania zaburzeń 
schizofrenicznych.

Michał Dolczewski i Emilia Soroko prezentują możliwość zastosowania 
metod narracyjnych w badaniach diagnostycznych oraz psychoterapii osób 
z  zaburzeniami osobowości. Dokonują systematycznego przeglądu badań 
i przykładów prowadzonych analiz, wskazując na ich użyteczność oraz opisując 
szczegółowo metody zbierania oraz analizy autonarracji w obszarze zaburzeń 
osobowości. Zwracają uwagę na różnice pomiędzy metodami (m.in.: stopień 
ustrukturyzowania, powiązanie z konkretną teorią psychologiczną, indukcyjnym 
lub dedukcyjnym prowadzeniem analizy, potencjalne źródła danych możliwych 
do wykorzystania), wagę kontekstu, w jakim wywoływana jest autonarracja, 
oraz na znaczenie relacji osoby badanej z osobą przeprowadzającą badanie.

 Opisywaną część kończy prezentacja badań Magdaleny Budziszewskiej, 
dotycząca analizy percepcji i  rozumienia przez młodzież zjawiska ubóstwa. 
Autorka zaprosiła młodzież w wieku gimnazjalnym do napisania krótkich 
fikcyjnych opowiadań na temat losów życiowych osoby biednej. Analiza 
narracji została przeprowadzona głównie pod kątem najczęstszych motywów 
występujących w zebranym materiale oraz wymienianych w nich atrybucjach 
biedy. Szczegółowa analiza treści jest bogato ilustrowana przykładami wypo-
wiedzi. Jak podkreśla autorka, „można się zastanawiać, czy […] rodzaj narracji 
bierze się z  zakorzeniania w kanonicznym zestawie narracji kulturowych, 
czy również z socjalizacji, gdzie dzieciom i nastolatkom opowiada się często 
przesłania będące przestrogą”.

Ostatnia sekcja dotyczy zagadnień etycznych i metodycznych. Wielość badań 
narracyjnych, podejść i metod w nich stosowanych każe nam się zatrzymać 
przy kwestiach zasadności ich stosowania, warunkach prowadzenia eksplo-
racji, a także obowiązkach badacza decydującego się na wybór paradygmatu 
narracyjnego. 

Tekst Magdaleny Żurko oraz Bogny Bartosz odnosi się do niezwykle istot-
nych w badaniach narracyjnych realizowanych w paradygmacie jakościowym 
kwestii etycznych. Autorki omawiają zasady etyczne wynikające wprost ze 
specyfiki podejścia jakościowego, problemy etyczne na poszczególnych eta-
pach badania oraz zależne od kondycji psychologicznej uczestników badania 
(np. osób z niepełnosprawnością intelektualną lub osób starszych). Akcentują 
odpowiedzialność, jaka spoczywa na badaczu, na jego świadomości własnego 
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wpływu na badanie oraz – ze względu na quasi-terapeutyczną funkcję wywia-
du – konieczność posiadania umiejętności „wykraczających poza znajomość 
warsztatu badawczego wynikającego z przyjętej metodologii”.

Piotr Oleś, Elżbieta Chmielnicka-Kuter i Katarzyna Garwolińska przed-
stawiają autorską metodę polegającą na wykorzystaniu kopii dzieł malarskich 
jako inspiracji do opowiedzenia historii życia, generowania tożsamości nar-
racyjnej. Ten oryginalny sposób motywowania do konstruowania opowieści 
o własnym życiu pozwala także, być może, nadawać tej opowieści kierunek. 
Autorzy omawiają poszczególne kroki stosowania narzędzia oraz jego atuty 
i ograniczenia. Jak mówią sami, sens jego zastosowania może polegać „mię-
dzy innymi na skontaktowaniu klienta z zasobami […], uzyskaniu dystansu 
i wytchnienia od konfrontacji z przeszłymi i aktualnymi doświadczeniami 
oraz tworzeniu scenariuszy pożądanej przyszłości na tym etapie kontaktu 
terapeutycznego, na którym klient(ka) jest już gotów(a) je tworzyć”.

Mariusz Zięba i Katarzyna Wiecheć omawiają natomiast kwestię stosowa-
nia metod skoncentrowanych na formalnych cechach narracji, opartych na 
kodowaniu tematów i elementów strukturalnych narracji. Prezentują wartość 
wyodrębnienia określonych etapów badania, którego celem jest analiza związków 
między właściwościami narracji a innymi zmiennymi, uzasadniają założenia 
metodologiczne podejścia oraz wskazują jego możliwości poznawcze. To, co 
zdaniem autorów wyróżnia podejście badawcze oparte na ocenie formalnych 
właściwości narracji, to „skupienie uwagi na różnicach indywidualnych w za-
kresie sposobów konstruowania reprezentacji poznawczych doświadczenia 
w formie narracji oraz znaczeniu tych różnic dla emocjonalnego, poznawczego 
i behawioralnego funkcjonowania ludzi”.

W kolejnym rozdziale Emilia Soroko i Kamil Janowicz opisują metody 
stosowane do diagnozowania podmiotowej aktywności narracyjnej rozumia-
nej jako „różnorodne procesy poznawcze i  interpersonalne zorganizowane 
w sposób narracyjny”. Omawiają szeroko pojęcie aktywności narracyjnej 
człowieka, rozważają możliwość i zasadność jej pomiaru kwestionariuszowego, 
a w konsekwencji prezentują trzy narzędzia kwestionariuszowe, akcentując 
korzyści, jakie daje zastosowanie takiej metody w badaniach jakościowych 
typu narracyjnego.

Ostatni tekst, Iwony Grodź, dotyczy specyfiki narracji filmowej. Autor-
ka omawia szczegółowo zagadnienia teoretyczne, odnoszące się do pojęcia 
narratora i narracji w filmie oraz ich możliwych do określenia rodzajów. 
Przedstawia metodykę wykorzystaną w filmie Salto, do którego scenariusz 
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napisał sam reżyser, Tadeusz Konwicki, i wskazuje na wysokie wymagania, 
jakie stoją przed analizą narracji sztuki filmowej. Artykuł jest znakomitym 
dowodem możliwości szerokiego, również interdyscyplinarnego stosowania 
metod narracyjnych, przy zachowaniu ich naukowej precyzji i odpowiednich 
standardów metodologicznych.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny zbiór tekstów dotyczących psychologii 
narracyjnej. Mamy nadzieję, iż dostarczy on zarówno rzetelnej wiedzy, jak 
i inspiracji do dalszego rozwoju myśli „narracyjnej”.
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1. mądrość – od źródeł filozoficznych do dyskursu psychologicznego

Odwołując się do filozoficznych korzeni pojęcia mądrość, odkrywamy 
najczęściej na pierwszym planie perspektywę równowagi, tj. poszukiwania 
złotego środka między skrajnościami (Arystoteles). Pojmowanie mądrości 
jako cnoty, choć ukierunkowuje ją etycznie (Sokrates), faktycznie podkreśla 
po raz kolejny element troski podmiotu o zapewnienie względnie stałej rów-
nowagi między namiętnościami, co najpełniej wyraża się w postawie stoickiej 
racjonalności (mądrość jako przejaw najwyższej kontroli nad swoim zachowa-
niem sprawowanej przez rozum, por. Nussbaum, 1996). Ten stoicki postulat 
apathei jako autodystansowania się prowadzącego do mądrości stanowi jeden 
z kluczowych skryptów strukturyzujących w kulturze Zachodu tzw. potoczne 
definicje mądrości (folk conceptions of wisdom; por. Edelstein, 1966; Sękowski, 
Knopik, 2011). W takim ujęciu mądrość jako sztuka racjonalnego myślenia 
stawiana jest w opozycji do emocji, które postrzegane głównie jako afekt, są 
przejawem utraty kontroli przez rozum. Mądrość zatem, jako atrybut bardziej 
rozumu teoretycznego niż praktycznego, w dominującym przez kilka wieków 
dualizmie kartezjańskim, nie stanowiła przedmiotu szczególnego zaintereso-
wania powoli wyodrębniającej się z filozofii – psychologii.

Na gruncie samej psychologii istotnym przyczynkiem powrotu do koncepcji 
mądrościowych był swoisty kryzys w badaniach nad inteligencją człowieka. 
Silna przewaga badaczy upatrujących sukcesu człowieka w szybkości przetwa-
rzania informacji i w radzeniu sobie z problemami analitycznymi (Sternberg, 
1997) pozwoliła utożsamić inteligencję z powodzeniem życiowym, gdy w rze-
czywistości stanowiła ona tylko jeden z czynników wyjaśniających wariancję 
sukcesu. Psycholodzy zaczęli poszerzać perspektywę badawczą i przekraczać 
granice wytyczone przez subdyscypliny i uniwersyteckie katedry (por. Mayer, 
2003). Wówczas pojawiły się takie pojęcia, jak style poznawcze, inteligencja 
emocjonalna, uzdolnienia czy zdolności, które operacjonalizowane były na 
pograniczu procesów poznawczych, emocjonalno-społecznych, osobowościo-
wych i temperamentalnych (jak w przypadku stylów poznawczych, np. tempo 
poznawcze w koncepcji Jeroma Kagana). Dołączyła do nich również mądrość, 
przy czym, bez względu na konkretną konceptualizację badacza, zawsze 
odnosiła się ona do dużo szerszej perspektywy (niż pojedyncze zjawisko), 
stanowiąc propozycję syntezy, możliwie wieloczynnikowego opisu funkcjo-
nowania podmiotu i najczęściej z metapoziomu z użyciem kształtującego 
się dopiero psychologicznego metajęzyka (np. metakomponenty w koncepcji 
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Roberta Sternberga czy mechanika i pragmatyka inteligencji w modelu Paula 
B. Baltesa).

Analizując klasyczne już psychologiczne koncepcje mądrości (Berliński 
Paradygmat Mądrości, modele Moniki Ardelt czy Sternberga), można odnieść 
wrażenie, że  ideowo zakotwiczone są one w swych filozoficznych źródłach 
(Łukaszewski, 2018). Ich fundamentem jest równowaga, przy czym dotyczy 
ona różnych obiektów/zjawisk/podmiotów. Równowaga ta może być ukierun-
kowana na indywidualne życie podmiotu i wówczas odnosimy się do mądrości 
osobistej (personal wisdom, np. W jaki sposób radzę sobie z utratą wiary?) lub 
też na życie w ogóle, jego wymiar społeczny i kulturowy bez bezpośredniego 
osobistego zaangażowania – wtedy mówimy o mądrości ogólnej (general 
wisdom, np.  Jak ludzie w ogóle radzą sobie z utratą wiary? por. Staudinger, 
Glück, 2011). Rozróżnienie to jest istotne z punktu widzenia zarówno samej 
operacjonalizacji mądrości, jak i strategii jej pomiaru. Nie oznacza to jednak, 
że mamy do czynienia z dwoma osobnymi zjawiskami, ale raczej dwoma 
stopniami mądrości, które koegzystując, wzajemnie się kształtują, ale nie są 
ekwiwalentne. Można potraktować mądrość osobistą jako wynik wielokrotne-
go, poddanego głębokiej refleksji i weryfikacji zastosowania mądrości ogólnej 
zdeponowanej głównie w tekstach (master narratives, por. Ferrari, Weststrate, 
Petro, 2013) i w potocznych koncepcjach zrelatywizowanych do konkretnego 
kręgu kulturowego w indywidualnej praktyce życiowej. Jednocześnie należy 
zauważyć, że osobista mądrość będąca niesprowadzalną do żadnej innej (tj. 
autorstwa innej osoby) aktualizacją mądrości ogólnej może ją również w pew-
nych granicach modyfikować (pełnienie funkcji autorytetu – idola, przykła-
dowo: Matka Teresa, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi). Bliską analogią 
do tej interakcji jest ujęcie twórczości jako zjawiska o charakterze sprzężenia 
zwrotnego dziejącego się między tzw. jednostką, polem i domeną autorstwa 
Csikszentmihalyi’a (2000). Zgodnie z tym ujęciem jednostka czerpie inspiracje 
z domeny, przyswaja ją, aby wygenerować własne oryginalne pomysły, które 
potencjalnie mogą w przyszłości tę domenę uzupełnić. 

Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której podmiot dysponuje mą-
drością ogólną (np. wie, jakie są sposoby redukcji lęku przed starzeniem się) 
i doradza nawet innym, jak mają postępować, nie odnosząc jednak tej wiedzy 
do własnego zachowania. Wówczas faktycznie za pomocą techniki głośnego 
myślenia można ocenić sposób rozwiązywania dylematu nieznanego bohatera 
jako promądościowy, co nie ma żadnego przełożenia na indywidualną strategię 
radzenia sobie osoby badanej z analogicznym problemem we własnym życiu. 
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Przykładowymi ujęciami mądrości ogólnej (general wisdom) są: Berliński 
Paradygmat Mądrości (Baltes i  in., 2000) i  teoria mądrości jako równowagi 
(Sternberg, 1998). Model Baltesa definiuje mądrość jako „system wiedzy eks-
perckiej na temat pragmatyki życiowej” (Baltes, Staudinger, 2000, s. 122). Dwa 
podstawowe kryteria odnoszą się do wiedzy deklaratywnej i proceduralnej 
o charakterze egzystencjalnym (przykładowo: wiedza na temat natury ludzkiej, 
rozumienie sytuacji społecznych, strategie rozwiązywania problemów, zbiory 
dopuszczalnych zachowań w danej sytuacji). Trzy pozostałe metakryteria 
odnoszą się do sposobów kształtowania, wykorzystywania i walidowania tej 
wiedzy:

 – kontekstowe ujęcie własnego rozwoju – dotyczy refleksji nad rozwojem 
relacji podmiotu ze światem w  toku życia; wymaga umiejscowienia 
poszczególnych epizodów biografii we właściwej perspektywie ontogene-
tycznej – od narodzin do starości z pełną akceptacją zadań i kryzysów 
rozwojowych naturalnie wpisanych w dany etap życia;

 – zgoda na relatywizm wartości – akceptacja wielości światopoglądów, 
uznawanych hierarchii wartości, różnorodności realizowanych przez 
ludzi celów; relatywizm oznacza dojrzałą zgodę na współwystępowanie 
wielu równouprawnionych stanowisk odnoszących się do tej samej 
kwestii i domniemany charakter tego, co człowiek uznaje za prawdę;

 – radzenie sobie z  niepewnością – odnosi się do wiedzy o  ludzkich 
ograniczeniach w zakresie przetwarzania informacji oraz o niskiej 
przewidywalności zdarzeń i ich następstw.

Do pomiaru mądrości badacze wykorzystują technikę głośnego myślenia 
polegającą na opisie porad, jakich udzieliłby badany bohaterowi zaprezento-
wanej krótkiej historii skonstruowanej w formie dylematu. Zebrane wypowie-
dzi są oceniane przez sędziów kompetentnych za pomocą skali typu Likerta 
w odniesieniu do pięciu wyżej zdefiniowanych kryteriów mądrości (Baltes, 
Glück, Kunzmann, 2002).

Według Sternberga mądrość to zastosowanie ukrytej oraz jawnej wiedzy 
dla wspólnego pożytku, przez: równoważenie interesów osobistych, interper-
sonalnych i pozaosobowych, w krótkim i długim okresie służące osiągnięciu 
równowagi między adaptacją do istniejącego środowiska, modyfikacją istnie-
jącego środowiska oraz wyborem nowego środowiska (Reznitskaya, Sternberg, 
2007). Jego koncepcja mądrości jest ukoronowaniem wcześniejszych koncep-
tualizacji poczynionych na gruncie psychologii poznawczej, tj. triarchicznej 
koncepcji inteligencji (Sternberg, 1985) oraz inteligencji sprzyjającej powodzeniu 
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życiowemu (Sternberg, 1996). Jak podkreśla autor, kluczowy element mądrości 
stanowi praca na rzecz dobra wspólnego, choć samo jednoznaczne zdefinio-
wanie, czym to dobro jest, może nastręczać wiele trudności. Stąd istotnym 
elementem mądrości jest znalezienie wspólnego dobra i przekonanie innych do 
jego wartości (Sternberg, 1998). Zarówno Sternberg, jak i Berlińczycy traktują 
mądrość jako kompetencję (a raczej zbiór kompetencji lub metakompetencję 
regulującą pozostałe), którą można rozwijać poprzez odpowiednie treningi 
i wsparcie mentorów (dlatego sam Sternberg opracował i z powodzeniem wraz 
ze współpracownikami wdraża w USA program Edukacji ku mądrości, por. 
Sternberg, Jarvin, Grigorenko, 2009). 

Sternberg proponuje, aby do pomiaru mądrości wykorzystać testy odno-
szące się do trzech wymiarów inteligencji – kluczowego komponentu mą-
drości, tj.  inteligencji analitycznej, praktycznej i twórczej z uwzględnieniem 
jakościowej oceny gotowości do przyjmowania i  stosowania perspektywy 
równoważenia interesów własnych i grupowych (praktyczne problemy do roz-
wiązania i analiza ich możliwych konsekwencji). Nie udało mu się jednak do 
tej pory zaproponować spójnego i wiarygodnego psychometrycznie narzędzia, 
które odnosiłoby się zarówno do wskaźników inteligencji (w oparciu o model 
triarchiczny), jak i poziomu równoważenia interesów jako dodatkowego, acz 
kluczowego warunku mądrości. 

Ardelt, opowiadając się raczej za mądrością osobistą, poddaje w wątpliwość 
dominację kontekstu poznawczego w wyjaśnianiu zjawiska mądrości i propo-
nuje autorską koncepcję uwzględniającą trzy wymiary: poznawczy, refleksyjny 
i afektywny. Wymiar poznawczy mądrości odnosi się do rozumienia życia 
i nadawania sensu poszczególnym jego zdarzeniom z uwzględnieniem przede 
wszystkim perspektywy intra- i interpersonalnej (Ardelt, 2000; 2003). Obej-
muje on m.in.: znajomość pozytywnych i negatywnych stron ludzkiej natury, 
świadomość granic wiedzy oraz nieprzewidywalności i niepewności życia. 

Wymiar refleksyjny określa stopień, w  jakim ludzie próbują przezwy-
ciężyć subiektywność poprzez spojrzenie na zjawiska i wydarzenia z  róż-
nych perspektyw. W efekcie dochodzi do redukcji egocentryzmu i  lepsze-
go zrozumienia zarówno własnego zachowania, jak i  innych. Sprzyja to 
empatii, postawie miłości oraz szacunku do ludzi, które Ardelt opisuje  
w ramach trzeciego wymiaru mądrości: empatyczna postawa wobec innych (2003).  
Do pomiaru mądrości w oparciu o własny model Ardelt skonstruowała 39-ite-
mowy kwestionariusz samoopisowy (Three-Dimensional Wisdom Scale – 3DWS). 
Narzędzie to pozwala zbadać mądrość jako cechę na dość wysokim stopniu 
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abstrakcji i jako takie stwarza tę samą trudność, co inne testy osobowości – niski 
stopień spójności sytuacyjnej i czasowej (por. Ferrari, Weststrate, Petro, 2013).

Zaprezentowane powyżej koncepcje mądrości pokazują, że zjawisko to 
wymyka się jednoznacznym ujęciom w ramach subdyscyplin psychologii 
(poznawczej, osobowości, emocji i motywacji czy społecznej). Mądrość jawi 
się raczej jako spersonalizowana uogólniona perspektywa ujmowania zarówno 
siebie w świecie, jak i widzenia całego świata i jako taka wymaga zaangażo-
wania wielu procesów psychicznych, wśród których prawdopodobnie tylko 
część ma charakter jawny, podlegający pomiarowi. 

Analizując dostępne narzędzia umożliwiające jakościowy i  ilościo-
wy ogląd indywidualnej mądrości, można stwierdzić, że choć większość  
z nich spełnia rygor poprawności metodologicznej, rodzi jednocześnie uzasad-
nione wątpliwości. Rozwiązywanie dylematów życiowych (których bohaterem 
jest anonimowa osoba lub też sam badany, ale dylemat ten nie dotyczy go 
bezpośrednio) jako wykonawczy miernik mądrości (performance measure) 
ewokuje pytanie o współmierność hipotecznego problemu z  sytuacją rze-
czywistą. Nawiązując do ontologii pierwszej i  trzeciej osoby Searle’a (1992), 
można wskazać na istotne różnice w oglądzie danego problemu w zależności 
nie tylko od jego językowego sformułowania (Ja decyduję/ On decyduje), ale 
także bliskości zawartych w nim treści (poruszany dylemat może być bardzo 
odległy od doświadczenia badanego). 

Nieco inną wątpliwość rodzi drugi sposób mierzenia mądrości, tj. kwestio-
nariusze samoopisowe. Związany jest z nimi tzw. paradoks mądrości polegający 
na tym, że osoby wykazujące się cechami mądrości, w tym wysokim poziomem 
myślenia krytycznego, osiągają w testach niższe wyniki niż osoby mniej kry-
tyczne w swoich samoocenach (Redzanowski, Glück, 2013). Problematyczna 
wydaje się również sama umiejętność jednostki dokonywania uogólnionej oceny 
postawy mądrościowej w oderwaniu od konkretnych doświadczeń i sytuacji. 
Choć faktycznie ujmuje ona metaheurystyczny aspekt mądrości, wymaga jako 
warunku wstępnego dobrze rozwiniętego wglądu, który jednocześnie stanowi 
jeden z wymiarów tego konstruktu. Dodatkowa trudność dotyczy aproba-
ty społecznej – duża łatwość odczytania klucza postawy promądrościowej 
(głównie dzięki zbieżności psychologicznych i kulturowych – naiwnych ujęć 
mądrości) powoduje, że osoby o niskim poziomie autokrytycyzmu i mało 
stabilnej samoocenie wypadają w tych kwestionariuszach zaskakująco wysoko 
(por. Zacher, Staudinger, 2018).

32 Tomasz Knopik, Renata Żurawska-Żyła, Urszula Tokarska



Współczesne koncepcje mądrości inspirowane zarówno źródłami filozoficznymi,  
jak i klasyką myśli psychologicznej (Carl Gustav Jung, Erik Erikson, Abraham 
Maslow) oraz ujęciami potocznymi postrzegają mądrość jako pewien typ doj-
rzałości człowieka (Niemczyński, Olejnik, 1993) – szczytowy punkt rozwoju 
jego osobowości (przy możliwie najszerszym rozumieniu tego konstruktu). 
Można zatem spojrzeć na mądrość jako dynamiczny rys osobowości czło-
wieka (dynamiczny, czyli wskazujący na stały proces, a nie stan) decydujący 
o  jej dojrzałości identyfikowanej m.in. za pomocą następujących kryteriów 
(Oleś, 2011):

 – zwiększenie kontroli impulsywności i wzrost refleksyjności;
 – dominacja w zachowaniu procesów świadomych i racjonalnych;
 – wzrost racjonalności podejmowanych decyzji, który przejawia się m.in. 

rozeznaniem następstw planowanych działań;
 – umiejętność wspierania innych i troski o otoczenie;
 – wybór celów zgodnie z preferowanym systemem wartości;
 – umiejętność tworzenia spójnej i zintegrowanej historii życia;
 – klarowna i stabilna tożsamość;
 – jasne określenie sensu życia. 

Straś-Romanowska, analizując rozwojowy aspekt mądrości, podkreśla jej 
duchowy charakter, którego znaczenie wzrasta wraz z wiekiem „dzięki słab-
nącemu zainteresowaniu światem materialnym przy równoczesnej reorientacji 
w kierunku rzeczywistości pozazmysłowej, transcendentnej” (2019, s. 229). 
Oznacza to, że zjawisko dojrzałej osobowości jest tak samo elitarne jak mą-
drość osobista i wyznacza raczej kierunek rozwoju człowieka niż statyczną 
granicę, której przekroczenie gwarantuje osiągnięcie mądrości. Jednocześnie 
tak mocne powiązane mądrości z dojrzałością osobowości, choć bliskie jest 
idei syntezy wiedzy psychologicznej i apologii tzw. „wielkich teorii”, generuje 
dodatkowe trudności metodologiczne (por. McAdams, Olson, 2010).

Bangen ze współpracownikami (2013) na podstawie analizy psycholo-
gicznych modeli mądrości opartych na filozofii Zachodu (zgoła odmiennie 
prezentowałaby się psychologia mądrości Wschodu) przygotowali zestawie-
nie komponentów mądrości (tabela 1). Pokazuje ono różnorodność ujęć tego 
konstruktu, choć, aby odpowiedzieć na pytanie: „czym jest mądrość?”, należy 
odwołać się do konkretnej koncepcji (a nie traktować podanych komponentów 
na zasadzie koniunkcji).
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Tabela 1
Komponenty mądrości w kulturze Zachodu (Bangen i in., 2013, s. 1260–1266)

Komponent opis

Społeczne podejmowanie decyzji i  pragmatyczna wiedza 
o życiu 

Zdolność rozumowania społecznego i umiejętność udziela-
nia dobrych rad w  zależności od rozwoju wiedzy życiowej 
i umiejętności życiowych

Prospołeczne postawy i zachowania Obejmuje takie cechy jak: empatia, współczucie, ciepło, al-
truizm i poczucie sprawiedliwości

Refleksja i samorozumienie Zdolność do introspekcji, wglądu i intuicji, rozwijanie samo-
wiedzy i świadomości

Akceptacja i radzenie sobie z niepewnością Tolerancja wieloznaczności i niepewności zarówno na pozio-
mie poznawczym, jak i emocjonalno-społecznym

Emocjonalna równowaga Kontrola emocji, sprawne zarządzanie emocjami

Relatywizm aksjologiczny i  tolerancja (akceptacja plurali-
zmu) 

Kształtowanie postawy nieosądzenia innych i rozumienia ich 
prawa do prezentacji własnego stanowiska, światopoglądu

Otwartość na nowe doświadczenia Bycie otwartym na nowe idee, poglądy, informacje, relacje 
społeczne

Duchowość Prowadzenie bogatego życia duchowego i bliskość z Bogiem 
(absolutem)

Poczucie humoru Potencjalny mechanizm wzmacniający postawę radzenia 
sobie z niepewnością poprzez ironię, dystans i humor

2. mądrość jako sztuka życia – w stronę psychologii pozytywnej

Choć większość psychologicznych koncepcji mądrości osadzona jest w pa-
radygmacie psychologii pozytywnej, co każe szukać dodatnich związków 
mądrości i dobrostanu, teoretyczna oczywistość tej współzależności nie jest 
w pełni potwierdzona w badaniach empirycznych. Znana myśl Johna Stuarta 
Milla: „Lepiej być smutnym Sokratesem niż zadowolonym głupcem” wskazuje 
na możliwe źródła obniżonej satysfakcji życiowej u osób o wysokim poziomie 
mądrości, m.in.: krytyczna postawa wobec siebie i otoczenia, wrażliwość na 
problemy, silne dążenie do poznania i wyjaśnienia zjawisk.

Glück i Bluck (2013) w modelu MORE opisują rozwój mądrości jako ciągły 
proces nabywania i analizowania doświadczeń życiowych (akronim MORE 
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pochodzi od anglojęzycznej wersji słów: opanowanie, otwartość, refleksja 
i kontrola emocji1). Poczucie opanowania oznacza, że mądre jednostki są świa-
dome – prawdopodobnie bardziej niż inne – braku posiadania pełnej kontroli 
nad większością zdarzeń (co chwilowo może przyczyniać się do obniżenia 
zadowolenia z własnego życia), ale nie reagują na to bezradnością, wiedząc 
na podstawie wcześniejszych doświadczeń, że będą w stanie poradzić sobie 
z tym, co się stanie w ich życiu. Otwartość na doświadczenie to uogólniona 
ciekawość i zainteresowanie nowymi perspektywami i doświadczeniami. Re-
fleksyjna postawa, również kluczowy czynnik w większości koncepcji osobistej 
mądrości, podkreśla motywację do pogłębionego myślenia i uwzględniania 
różnych perspektyw ujmowania doświadczenia i określania własnej roli w nim. 
Empatia i kontrola emocji odnosi się do kształtowania konstruktywnych 
relacji ze światem, angażowania się na jego rzecz i efektywnej komunikacji 
z otoczeniem.

Ardelt (1997) zwraca uwagę na wysoki związek mądrości i satysfakcji ży-
ciowej u osób starszych oraz redukowanie przez mądrość ujemnej korelacji 
między wiekiem a dobrostanem. Okazuje się, że wyższy poziom mądrości 
związany jest z  akceptacją upływającego czasu, w  tym zmian w zakresie 
wyglądu i zdrowia. Inne badania (Staudinger, 2010) nie wskazują istotnych 
różnic w zakresie pozytywnych związków między mądrością a dobrostanem 
wśród grup zróżnicowanych wiekowo. Wynika z nich, że mądrość osobista bez 
względu na etap życia badanych osób, pełni podobną funkcję o charakterze 
przystosowawczym, pozwalając podmiotowi ocenić zakres działań, na które 
może wpływać, a które pozostają poza jego kontrolą.

Badania dowodzą, że mądrość osobista seniorów wykazuje znacznie 
mniejszy związek niż ogólna mądrość (wiedza mądrościowa) ze wskaźnikami 
subiektywnego dobrostanu (Staudinger, Kessler, 2009). Autorefleksja i samo-
krytycyzm oraz stawianie czoła negatywnym stanom emocjonalnym, które są 
niezbędnymi krokami na drodze do osobistej mądrości, nie służą wzrostowi 
zadowolenia (hedonistyczne miary dobrostanu). Procesy te przyczyniają się 
jednak do wzrostu dobrostanu eudajmonicznego silnie skorelowanego z mia-
rami osobistej mądrości (Waterman, 1993).

Interesujące wnioski na temat związków narracyjnego przetwarzania do-
świadczeń z mądrością płyną z badań Weststrate’a i Glück (2017). Wskazują one 

1 Sense of Mastery, Openness, Reflectivity, and Emotion Regulation and Empathy – MORE 
(Glück, Bluck, 2013).
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na dwie odrębne strategie narracyjnego przetwarzania własnych doświadczeń. 
Pierwsza strategia, tzw. eksploracyjne przetwarzanie doświadczeń, obejmuje 
dwa procesy: nadawanie doświadczeniom nowych znaczeń (włączanie nowych 
wydarzeń w obręb już istniejących powoduje przeformułowanie autobiografii, 
ujęcie jej w nowej perspektywie, przewartościowanie dotychczasowych sądów 
na temat siebie samego i swoich relacji z otoczeniem) oraz odczuwanie zmiany 
i  rozwój osobisty. Nowe doświadczenie włączone w struktury autobiografii 
może być odbierane przez podmiot jako szansa na zmianę i progres – źró-
dłem zmiany jest z jednej strony nowa jakość, z drugiej zaś – rekonstrukcja 
pod wpływem tej nowej jakości funkcjonującego do tej pory systemu znaczeń 
odnoszących się do własnej historii życiowej.

Kolejna strategia, określana jako tzw. strategia zbawienna (redemptive strategy), 
składa się z dwóch komponentów: pozytywnego emocjonalnego przekształ-
cenia doświadczeń oraz poczucia rozwiązania trudności i przystosowania. Jej 
głównym zadaniem jest emocjonalne domknięcie zdarzenia i podtrzymanie 
dobrego samopoczucia osoby. W tym sensie strategia ta ukierunkowana jest na 
wzrost dobrostanu rozumianego hedonistycznie (aktualny stan przyjemności). 

Eksploracyjne przetwarzanie doświadczeń wymaga od podmiotu przepra-
cowania trudnych doświadczeń, a także przeformułowania dotychczasowego 
systemu narracji autobiograficznych, których efektem, ale odłożonym w czasie, 
jest wzrostu osobowego i emocjonalnego przepływu (flow; McAdams i in., 
2001). Jest więc procesem odpowiedzialnym za dojrzewanie psychiczne pod-
miotu i wypracowywanie mądrości osobistej, choć nie przekłada się w krót-
kiej perspektywie na dobrostan psychiczny. Prawdopodobnie przetwarzanie 
typu wybawczego jest szybszą i bardziej bezpośrednią drogą do osiągania 
dobrostanu, ale o charakterze efemerycznym (dobrostan typu hedonistycz-
nego). Natomiast eksploracyjne formy przetwarzania narracyjnego związane 
z mądrością osobistą, odnoszące się do trudnych doświadczeń, prowadzą 
do dobrostanu eudajmonicznego opartego na analizie zrealizowanych przez 
podmiot celów i wartości.

Wyniki badań Staudinger i współpracowników (1997) pokazały, że tylko 
wzrost osobisty (jako jeden z sześciu czynników jakości życia) był pozytywnie 
związany z mądrością ogólną. Kunzmann i Baltes (2003) stwierdzili, że osoby 
osiągające wysokie wyniki w próbach identyfikujących myślenie promądrościowe 
mają bardziej realistyczne poglądy na temat życia, a także posiadają większe 
umiejętności regulacji emocji. Ponadto miały wyższy stopień afektywnego 
zaangażowania, co wiąże się z doświadczeniem bycia zainteresowanym i za-
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inspirowanym, a także z wartościami ukierunkowanymi na rozwój osobisty, 
społeczne zaangażowanie, dobre samopoczucie innych i troskę o środowisko. 

Dokonany przez Zicher i Staudinger (2018) przegląd badań dotyczących 
związku między mądrością a dobrostanem pozwala na sformułowanie kilku 
wniosków ogólnych:

1. Zidentifikowano słabsze związki między mądrością osobistą i dobrosta-
nem (rozumianym jako SWB – subjective well-being) niż mądrością ogólną 
i SWB. Prawdopodobnie lepiej rozwinięty wgląd i bardziej rozwinięte 
myślenie krytyczne obniżają poziom SWB. W tym sensie można stwier-
dzić, że dojrzały dobrostan psychiczny (o zupełnie innym charakterze niż 
hedonistyczny SWB) jest silniej związany z mądrością osobistą niż ogólną.

2. Mądrość mierzona kwestionariuszami samoopisowymi wykazuje wyż-
szy związek z dobrostanem niż mądrość identyfikowana za pomocą 
prób zachowania (np. technika głośnego myślenia). Większość badań 
wykorzystujących kwestionariusze w celu oceny mądrości wykazała 
umiarkowane do silnych dodatnie związki z SWB. 

3. Rozróżnienie między dojrzewaniem osobowości w kierunku dostoso-
wania lub wzrostu (Staudinger, Kunzmann, 2005) może być użyteczne 
do wyjaśnienia pozornie sprzecznych ustaleń dotyczących mądrości 
i SWB. Niektórzy badacze twierdzili, że miary mądrości powinny być 
silniej związane ze wzrostem niż dostosowaniem osobowości, a dostoso-
wanie osobowości może być tylko koniecznym, ale niewystarczającym 
warunkiem wstępnym dla rozwoju mądrości (Staudinger, Glück, 2011; 
Sternberg, Jordan, 2005). Zgodnie z tym założeniem Wink i Staudinger 
(2015) odkryli, że wzrost osobowości pośredniczy w związku między 
dostosowaniem osobowości a ogólną mądrością. 

4. Stwierdzono problematyczność metodologiczną czystości i niezależno-
ści konstruktów mądrości i SWB. Wiele narzędzi pomiaru mądrości 
(szczególnie kwestionariusze samoopisowe) opartych jest na założeniu 
o istotnej roli równowagi w wyjaśnianiu tego zjawiska, podobnie jak 
w przypadku dobrostanu. Ta zbieżność może częściowo wyjaśniać 
zidentyfikowane silniejsze miary związków między SWB a mądrością 
szacowaną samoopisem niż próbami zachowania (wykonania).

Należy podkreślić, że sugerowane zbieżności między pomiarem mądrości 
osobistej i pomiarem mądrości za pomocą kwestionariuszy samoopisowych 
oraz między pomiarem mądrości ogólnej i pomiarem za pomocą prób wyko-
nawczych (np. rozwiązywanie dylematów) nie mają potwierdzenia w dotych-
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czas przeprowadzonych badaniach. Przegląd badań dokonany przez Zacher 
i Staudinger (2018) raczej pozwala wnioskować o czterech różnych „typach” 
mądrości: ogólnej, osobistej, mierzonej kwestionariuszami samoopisowymi 
oraz testami wykonawczymi. Fakt ten uzupełniony stwierdzeniem o braku 
spójności w zakresie definiowania dobrostanu (stosowane zarówno eudajmo-
nistyczne, jak i hedonistyczne miary) w pełni wyjaśnia nakreślone paradoksy 
dotyczące związków SWB i mądrości.

Przytoczone wyniki badań wskazują, że poszukiwanie bezpośrednich 
związków między mądrością a  subiektywnym dobrostanem jest znacznym 
uproszczeniem rzeczywistości. Konieczne jest uwzględnienie czynników 
osobowościowych, a  także samych sposobów przetwarzania doświadczeń, 
gdyż to właśnie wówczas ujawnia się w całej okazałości poziom mistrzostwa 
podmiotu w zakresie pragmatyki życiowej.

3. mądrość jako sztuka rozumienia życia – w stronę psychologii narracyjnej 

Narracyjny tryb przetwarzania informacji (tzw. narrative mode) opisany 
został przez Brunera (2004) jako jeden z dwu podstawowych rodzajów myślenia 
ludzkiego (obok paradigmatic mode). Polega on na konstruowaniu opowiadań 
lub narracji, dzięki którym podmiot porządkuje własne doświadczenia i nadaje 
im znaczenia. Myślenie typu narracyjnego jest procesem heurystycznym, ro-
dzajem myślenia przyczynowego zakorzenionego w specyficznych schematach 
poznawczych, tzw. schematach autonarracyjnych.

Według Trzebińskiego (2002) schematy autonarracyjne odpowiedzialne są 
za rozumienie zdarzeń jako historii o określonych treściach wyznaczających 
charakterystyczne sposoby myślenia o sobie i świecie, co ma przełożenie na 
podejmowane następnie decyzje i działania. Oznacza to, że mądrość pojmowa-
na przez Baltesa i współpracowników (1990) jako metaheurystyka poznawcza 
ukierunkowująca sądy na temat świata i siebie w nim osadzonym może mieć 
charakter narracyjny (autonarracyjny). Takie podejście pozwala poszukiwać 
wskaźników mądrości w tworzonych przez ludzi autentycznych opowieściach 
na temat własnego życia, a nie w wymyślonych dylematach oderwanych od 
konkretnej osoby. Mądrość może znajdować wyraz w narracyjnym opracowaniu 
całościowej historii życia – w jej specyficznych właściwościach strukturalnych, 
treściowych i procesualnych. Tak ujmowaną mądrość można określić jako 
mądrość narracyjną.
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Odwołując się do idei człowieka rozumianego jako „byt hermeneutyczny”, auto-
rzy niniejszego tekstu wprowadzili w swojej konceptualizacji mądrości narracyjnej 
dwa kluczowe pojęcia: (1) texistence oraz (2) przetwarzanie hipertekstowe. Pojęcie 
texistence (Randall, McKim, 2008) wskazuje na sposób ujmowania własnego życia 
jako tekstu, który wciąż na nowo jest przez osobę „pisany”, „czytany” i interpre-
towany, a jednostka występuje tu w kilku rolach jednocześnie – autora tekstu, 
jego narratora, bohatera i czytelnika. Mądrość narracyjna wyrażałaby się zatem 
tendencją do „tekstualizacji życia”: ujmowania doświadczenia życiowego w ramach 
różnorodnych opowieści (strukturalny wymiar mądrości narracyjnej) uwzględ-
niających egzystencjalny wymiar ludzkiego życia (przez odniesienia do uniwersal-
nych tematów organizujących opowieść o życiu, np. miłości, cierpienia, śmierci).

Drugim przywołanym pojęciem jest tzw. przetwarzanie hipertekstowe, 
które wskazuje na procesualny charakter mądrości narracyjnej. Zgodnie 
z nim konstrukcja i rekonstrukcja opowieści o życiu może przebiegać z wy-
korzystaniem klasycznych linearnych strategii narracyjnych, jak również 
przyjmować formę procesu o charakterze hipertekstowym: nielinearnym 
i  fragmentarycznym. Kombinacja tekstualnego i egzystencjalnego wymiaru 
autonarracji i hipertekstowego przetwarzania biograficznego doświadczenia 
stanowi istotę mądrości narracyjnej i podkreśla konieczność aktywnego 
i  twórczego zaangażowania podmiotu w  tworzenie nasyconej indywidu-
alnym sensem opowieści o życiu. W tym ujęciu włączanie do własnej au-
tonarracji promądrościowych narracji kulturowych (np. dotyczących bio-
grafii znanych ludzi) pozwala na pogodzenie mądrości osobistej i ogólnej.

Mądrość w  ujęciu narracyjnym wyraża się w  specyficznym sposobie 
ujmowania własnego doświadczenia w  ramach różnorodnych opowieści 
prowadzącym do konstruowania zintegrowanej, a zarazem otwartej na nowe 
interpretacje całościowej historii życia. U podstaw mądrości narracyjnej leży 
zdolność podmiotu do: (a) dystansowania się wobec historii własnego życia, 
(b) ujmowania poszczególnych doświadczeń w kontekście całego życia, (c) utrzy-
mywania dynamicznej równowagi pomiędzy potrzebą spójności opowieści 
o  życiu a otwartością na wielość możliwych sposobów jej konstruowania 
i interpretacji, (d) transformacyjnego przekształcania trudnych doświadczeń 
i (e) rozumienia własnego życia w kontekście egzystencjalnym (np. obecność 
wątków odnoszących się do celu i sensu życia). Historia życia spełniająca kry-
teria mądrości narracyjnej uruchamiałaby w podmiocie poczucie sprawstwa 
i autorstwa własnej historii oraz wspierała jego przystosowanie egzystencjalne 
(Straś-Romanowska, 2005). Dla jej rozwoju potrzebny jest odpowiedni poziom 
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kompetencji biograficznej (Pietrasiński, 1990) oraz tzw. inklinacji autonarracyj-
nej (Soroko, 2013) – tendencji do narracyjnej strukturalizacji doświadczenia, 
zarówno na poziomie jego poznawczego opracowania, jak i werbalizacji. 

4. mądrość narracyjna – szanse i wyzwania

Proponowana konceptualizacja mądrości narracyjnej stanowi próbę przewar-
tościowania dwu paradygmatów, w jakich ujmowany jest fenomen mądrości na 
gruncie współczesnej psychologii (wyjaśniania zmieniających się problemów ko-
lejnych generacji) oraz odniesienia go do codziennej pragmatyki życiowej. Autorzy 
postulują możliwość dokonania syntezy zarówno na poziomie koncepcji mądrości, 
jak i metod jej pomiaru, co stwarza szansę na redukcję rozbieżności w zakresie 
oceny tak fundamentalnego dla psychologii pozytywnej związku mądrości i dobro-
stanu. Potencjalne korzyści z implementacji mądrości narracyjnej do psychologii 
zarówno w perspektywie badawczej, jak i profilaktycznej zaprezentowano poniżej.

a) Operacjonalizacja wskaźników mądrości 

Opisywana przez autorów mądrość narracyjna dostarcza na poziomie teo-
retycznym nie tylko okazji do wyjaśnienia różnic indywidualnych w zakresie 
konstruowania przez ludzi swoich opowieści o życiu, ale daje podstawę do opra-
cowania kryteriów oceny stopnia nasycenia danej narracji mądrością. W tym 
celu opracowano autorski system kategoryzacyjny. Uwzględnia on następujące 
elementy (tabela 2): (1) wykorzystanie pełnego schematu autonarracyjnego 
(reprezentacja bohatera, jego celów, sposobów radzenia sobie z przeszkodami), 
(2) tryb tekstu (opis/monolog/narracja), (3) postawa wobec języka (syntetyczna/
instrumentalna/metajęzykowa), (4) kody językowe (zdawanie sprawy/wyjaśnianie/
rozumienie), (5) spójność opowieści, (6) relacja między spójnością i otwartością 
opowieści, (7) kompetencja biograficzna (ujmowanie osobistych doświadczeń 
w kontekście całej historii życia powiązane z jednoczesną zdolnością ich esen-
cjalizacji), (8) przekształcanie trudnych doświadczeń oraz (9) kontekst egzy-
stencjalny (identyfikowanie w life story kategorii, które w sposób całościowy 
nadają mu sens i ukierunkowanie, np. rozumienie osobistych doświadczeń 
i historii życia jako daru i/lub obecność wątków tematycznych, które świadczą 
o przekraczaniu egocentrycznych interesów, np. generacyjność/ transcendencja).
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Tabela 2
Autorski Arkusz Kategoryzacyjny zawierający treściowe, strukturalne i procesualne wskaźniki narracyjnych 
sposobów konstrukcji pełnych narracji autobiograficznych 

Formalne i treściowe właściwości autonarracji
Kategoria ocena nasilenia wymiaru

Długość wypowiedzi Liczba użytych słów

Tryb tekstu 
(opis/monolog/narracja)

1 – 2 – 3

Typ narracji
(ipsocentryczna/mieszana/allocentryczna)
(defensywna/mieszana/proaktywna)

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3

Wiodąca postawa językowa  
(syntetyczna/instrumentalna/metajęzykowa)

1 – 2 – 3

Typ opisu 
(zdawanie sprawy/wyjaśnianie/rozumienie)

1 – 2 – 3

Spójność opowieści
(niska/średnia/wysoka)

1 – 2 – 3

Postawa wobec języka
(syntetyczna/instrumentalna/metajęzykowa)

1 – 2 – 3

Typ opisu
(zdawanie sprawy/wyjaśnianie/rozumienie)

1 – 2 – 3

Spójność opowieści
(niska/średnia/wysoka)

1 – 2 – 3

Dystans do własnej historii
(aktor/obserwator/autor)

1 – 2 – 3

autorstwo historii własnego życia
Wyrazistość bohatera 
(niska/średnia/wysoka)

1 – 2 – 3

Świadomość własnych dążeń
(niska/średnia/wysoka)

1 – 2 – 3

Poczucie zasobów wspierających
(niskie/średnie/wysokie)

1 – 2 – 3

Poczucie sprawstwa
(niska/średnia/wysoka)

1 – 2 – 3

mądrość narracyjna
Relacja między spójnością i otwartością opowieści 0 1 2 3

Kompetencja biograficzna 0 1 2 3

Kontekst egzystencjalny 0 1 2 3

 Obecność wątku przekształcania trudnych doświadczeń 0 1 2 3
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b) Próba podejścia jakościowo-ilościowego do badania mądrości

Zaproponowany sposób kategoryzacji pozwala na szczegółową jakościową 
analizę mądrości narracyjnej, nie pozbawiając jej jednak waloru charakterystyki 
ilościowej poprzez przyjęcie założenia o  istnieniu teoretycznych kontinuów 
dla każdego ocenianego kryterium (Żurawska-Żyła, Tokarska, Knopik, 2021). 
Oczywiście dokonywane analizy statystyczne mogą odbywać się na poziomie 
co najwyżej skali porządkowej (Francuz, Mackiewicz, 2007) i wymagają do-
precyzowania znaczenia poszczególnych rang podczas oceny tak, aby spełnić 
warunek równości odstępów na skali. 

c) Konstruowanie pozytywnego bilansu życia

Dzięki wykorzystaniu narracyjnych technik wspierających metapoznawczą 
refleksję nad życiem można pomóc ludziom w konstruowaniu pozytywnego 
i otwartego bilansu życia, chroniąc ich w ten sposób przed skutkami nega-
tywnego rozrachunku z przeszłością (Wright i  in., 2017). Poprzez uczenie 
całościowego myślenia o życiu, uwzględniania różnych perspektyw czaso-
wych, odmiennych kryteriów wartościowania (Oleś, 2011) oraz korygowania 
popełnianych najczęściej zniekształceń poznawczych można wspierać ich na 
drodze ku mądrości. Taka metaheurystyka przyczyni się nie tylko do bardziej 
konstruktywnej oceny osobistych dokonań podmiotu, ale również otworzy 
go na problemy, poglądy i potrzeby innych ludzi. W tym znaczeniu mądrość 
narracyjna wpisuje się w ideę Sternberga równoważenia interesów własnych 
i innych ludzi i osadza się, choć częściowo, w kontekście etycznym.

Warto spojrzeć na mądrość narracyjną jako mechanizm tworzący zaso-
by odpornościowe podmiotu zgodnie z  założeniami koncepcji rezyliencji. 
Dojrzewanie do tworzenia ustrukturyzowanej, „usensownionej” i  ciągle 
„usensawnianej” autonarracji życiowej zmniejsza ryzyko społecznej anomii 
i nieprzystosowania. Włączenie elementów edukacji ku mądrości narracyjnej 
(na wzór amerykańskiego programu Sternberga) do programów nauczania 
z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na rozwój kompetencji intrapersonalnych, 
przy okazji wzmacniając konstruktywne strategie radzenia sobie z chaosem 
informacji i dynamiką zmian (por. Domagała-Zyśk, Knopik, Oszwa, 2017; 
Henderson, Milstein, 2003).
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Zrównoważona ocena konstruktu mądrości narracyjnej wymusza rów-
nież zwrócenie uwagi na możliwe trudności, jakie pojawiają się w zakresie 
jego operacjonalizacji, technik pomiaru i aplikacji w obszarze poradnictwa 
psychologicznego i profilaktyki:

a) Problem autorstwa własnej historii

Autorstwo własnej historii może być postrzegane dwojako. Z jednej strony 
dotyczy autorstwa realnych życiowych wyborów i działań (i wówczas można 
by je określić jako sprawstwo), z drugiej zaś odnosi się do samodzielnego 
konstruowania narracji na temat własnego życia. Autorstwo rozpatrywane 
jest zatem na dwóch poziomach: językowym (odnosi się wówczas do realnych 
działań, które są opisywane przez podmiot) oraz metajęzykowym (odnosi się 
do świadomej kontroli sposobu tworzenia opowieści o  swoich doświadcze-
niach). Ta kategoria zatem powinna być dookreślona podczas kategoryzacji 
wywiadów autonarracyjnych tak, aby z punktu widzenia istoty mądrości 
narracyjnej te dwa poziomy były bardziej rozróżnialne, co przełoży się na 
zwiększenie trafności pomiaru.

b) Elitarność tego konstruktu 

Badania prowadzone przez autorów w grupie osób w wieku senioralnym 
wskazują, że mądrość narracyjna ma wybitnie elitarny charakter. Dotyczy 
maksymalnie 10% populacji (Żurawska-Żyła, Knopik, Tokarska, 2020), co 
wskazuje na jej ograniczony potencjał w zakresie tworzenia uniwersalnych 
programów psychoprofilaktycznych. Oczywiście takie maksymalistyczne po-
dejście, wskazujące na mądrość narracyjną jako w pełni ukształtowany sposób 
narracyjnego ujmowania własnego życia, powinno raczej stanowić punkt dojścia 
w dojrzewaniu osobowym podmiotu, a nie jakąś statyczną (znormalizowaną) 
miarę, która przekrojowo opisuje dane kompetencje w populacji. W takim 
ujęciu ważniejsza jest sama ścieżka rozwijania mądrości narracyjnej i podej-
mowane w tym zakresie wysiłki dotyczyć mogą większej liczby podmiotów.
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c) Rola pozajęzykowych czynników w kształtowaniu mądrości narracyjnej

Eksplikowanie mądrości narracyjnej głównie jako językowego fenomenu 
nie oznacza, że autorzy nie biorą pod uwagę pozostałych czynników wyja-
śniających wariancję tego zjawiska w populacji, takich jak np. typ prezento-
wanej przez osoby badane „filozofii życia” (np. realistyczna/idealistyczna) czy 
dyspozycji osobowościowych (np. orientacja optymistyczna/pesymistyczna, 
przekonanie co do stałości/ zmienności natury ludzkiej). Rola tych zmien-
nych wymaga jednak pogłębionych badań, choć można założyć, że również 
te aspekty intraindywidualne powinny ujawnić się autonarracjach i być może 
rozbudowanie procedury kodowania jest jedną ze strategii dającej szanse na 
zebranie brakujących danych. Z drugiej zaś strony niski stopień rozwinięcia 
inklinacji narracyjnej i kompetencji językowych uniemożliwia pełny opis pejzażu 
świadomości badanych osób i wymaga zastosowania innych metod i technik.

d) (Nie)współmierność fenomenu mądrości narracyjnej do kultury życia homo digitalis

Narracyjny sposób przekształcania własnych doświadczeń może okazać 
się strategią niewspółmierną wobec migotliwej rzeczywistości nowych cyber-
generacji, które zamiast poczucia ciągłości będą potrzebowały kognitywnego 
usankcjonowania ciągłej zmiany. Jest to z pewnością trudność, co do której 
autorzy, dysponując na razie wynikami badań dotyczącymi adaptacyjnego 
znaczenia mądrości narracyjnej tylko w odniesieniu do osób w okresie se-
nioralnym, nie mogą się jednoznacznie odnieść. Wydaje się jednak, że hiper-
tekstowy charakter opowieści mądrościowych paradoksalnie może pełnić 
funkcję adaptacyjną w środowisku chronicznej zmiany. Głównym założeniem 
koncepcji mądrości narracyjnej jest bowiem otwartość na reinterpretacje i włą-
czanie nowych, często zupełnie niepowiązanych wątków i epizodów do ciągle 
konstruowanej na nowo, ale jednocześnie wciąż tej samej opowieści życiowej 
(stąd kryterium spójności). Można hipotetycznie określić, że tożsamość homo 
digitalis (Montag, Diefenbach, 2018) wymaga właśnie jakiejś dominującej 
osnowy, która byłaby platformą absorpcji nowych doświadczeń osobistych 
i społecznych o wciąż wzrastającej dynamice, które jednak muszą zostać, choć 
częściowo, uporządkowane (dywersyfikacja ryzyka chaosu poznawczego i eg-
zystencjalnego). W tym ujęciu dynamiczny i procesualny charakter mądrości 
narracyjnej odpowiada wręcz na wyzwania jutra, przy czym, co należy raz 
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jeszcze podkreślić, nie ma on charakteru egalitarnego. Mądrość narracyjna nie 
jest zatem uniwersalnym remedium na bolączki przyszłości – stanowi raczej 
elitarny sposób konceptualizacji własnych doświadczeń, przy czym istotne jest, 
aby osoby dysponujące odpowiednimi kompetencjami poznawczymi mogły 
(i wiedziały jak) taką mądrość w sobie rozwijać. 

e) Jedna mądrość czy wiele typów mądrości

Wyjaśnienia wymaga również kwestia związków mądrości narracyjnej 
z innymi typami mądrości rozpoznanymi w psychologii. Nasuwają się zatem 
pytania: czy ludzie mogą być mądrzy na różne sposoby? Czy te ewentualne 
różne sposoby są przejawem partycypacji w tym samym (jednym) fenomenie 
mądrości? Jakie są ewentualne związki między typami mądrości? Co stanowi 
rdzeń tych typów, co pozwala jeszcze traktować je jako przynależne do tego 
samego genus proximum?

zakończenie

Psychologia mądrości jako subdyscyplina mieszcząca się na pograniczu psy-
chologii poznawczej i osobowości stoi przed wieloma wyzwaniami teoretycznymi 
i metodologicznymi. Implementacja stricte filozoficznego konstruktu (o bardzo 
złożonej konotacji na gruncie samej epistemologii i etyki) wymaga stworzenia 
spójnego i precyzyjnego systemu terminologicznego tak, aby zminimalizować 
ryzyko traktowania mądrości w psychologii jako „pojemnego worka”, do którego 
można wrzucić wszystko to, co wymyka się prostym pomiarom i przybiera 
postać zjawiska „na pograniczu” (Ledzińska, 2004; Sękowski, Knopik, 2011). 
Jednym z pomysłów uporządkowania i  jednocześnie przewartościowania 
dotychczasowych ujęć jest zaprezentowany w niniejszym rozdziale autorski 
konstrukt mądrości narracyjnej, w którym starano się znaleźć i zdefiniować 
wspólny rdzeń mądrości ogólnej i osobistej. Koncept ten, co zostało szczegó-
łowo opisane, ma również istotne walory aplikacyjne w zakresie kształtowania 
dojrzałej umiejętności narracyjnego ujmowania własnego doświadczenia. Po-
zwala to umieścić go w obszarze psychoprofilaktyki i zyskujących w ostatniej 
dekadzie na popularności koncepcji rezyliencji zorientowanych na wzmacnianie 
zasobów podmiotu. Warto podkreślić, że w przypadku mądrości narracyjnej 
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dotyczy to głównie zasobów kognitywnych, stąd – w nawiązaniu do tytułu 
artykułu – bliższa jest ona sztuce rozumienia i konstruowania własnego życia 
niż jego przeżywania (jedynie na poziomie afektu).

Zakres możliwości wykorzystania mądrości narracyjnej w psychologii, za-
równo w aspekcie badawczym, jak i pomocowym, zależny jest od rozwiązania 
kluczowych trudności, które już dziś zostały przez autorów zidentyfikowane 
jako wyzwania kształtujące ich działania naukowe w najbliższym czasie. Należą 
do nich w pierwszej kolejności: niewyjaśniony związek między kompetencjami 
językowymi i inklinacją narracyjną a poziomem mądrości narracyjnej; ade-
kwatność prezentowanego konceptu do zmieniającej się mentalności i osobo-
wości homo digitalis oraz trudność standaryzacji kryteriów oceny materiału 
autonarracyjnego. Istotą jednak rozwoju każdego nowego paradygmatu jest 
świadomość jego słabości, która z jednej strony (zgodnie z falsyfikacjonizmem 
Karla Poppera) dostarcza argumentu na rzecz jego naukowości, z drugiej 
zaś strony rodzi nowe pytania, które utrzymują go (zgodnie z imperatywem 
Martina Heideggera) przy przytomności Bycia.
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Wisdom is a  concept that can seem familiar because of its presence 
throughout historical and spiritual texts, yet complex in its illusiveness when 
applied to ordinary persons, especially older people. In fact, although wisdom 
is a quality that may apply to older persons indiscriminately, thereby equating 
years lived with wisdom gained, we could certainly agree that not all older 
people are wise, even if we lack precision in being able to say why this is so 
or in what ways they do not display wisdom.

For this paper, I will draw primarily from sociologist Monika Ardelt and 
psychologist Jeffrey Dean Webster’s concepts of wisdom to explore what small 
parts comprise the whole of what it means to be wise. I will then use a broad, 
working definition of wisdom to explore the autobiographical writings of 
older persons who were enrolled in an 8-week writing workshop. I will offer 
an overview of the demographic characteristics of the participants, and take 
a closer examination of stories where pieces of wisdom seem to appear. Overall, 
I will suggest a way of further exploring wisdom constructs in various forms 
of writing by older persons.

definitions of wisdom. As Ardelt (2003) argues (on page 277 of the empi-
rical..), “Wisdom is a multifaceted and multi-dimensional concept and that 
the multiple facets and dimensions reinforce each other. …Wisdom has been 
defined as ‘a form of advanced cognitive functioning,’ ‘expertise in conduct 
and meaning of life, the art of questioning, the awareness of ignorance, the 
transformation of interpersonal, and transpersonal experiences in the domains 
of personality, cognition and conation” (p. 277). In addition, she argues that 
wisdom has three constructs – the cognitive, the reflective, and the affective.

The cognitive dimensions speak to (p. 278) “a person’s ability to under-
stand life. That is, to comprehend the significance and deeper meaning of 
phenomena and events, particularly in regard to interpersonal and personal 
matters” (Ardelt, 2003, p. 278). The reflective dimension (p. 278) suggest that 
“a deeper understanding of life is only possible if one can perceive reality as it 
is without many major distortions” (p. 278). This reflective dimension therefore 
is concerned with stepping out of one’s own situation or subjectivity to try to 
look at a circumstance from a more distanced, objective perspective. The third 
dimension, the affective, involves behavior towards others such as sympathy 
and compassion as well as the lack of negative emotions. 

In addition, wisdom isn’t a personality characteristic instead is a type of 
performance. In other words, wisdom is not an innate and unalterable part 
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of who the person or something that only exists in the mind but is something 
that a person performs through actions. As such, we could expect wisdom 
performance might be something that could be seen in reflective writing by 
older persons.

Since I will focus on autobiographical writing which is closely related to 
work on reminiscence, I also draw on work by psychologist Jeffrey Dean Web-
ster to consider wisdom in light of reminiscence or actively thinking about 
the past. Webster (2007) defines wisdom as “the competence in, intention to, 
and application of, critical life experiences to facilitate the optimal develop-
ment of self and others.” (p. 164). For Webster, properties of wisdom include: 
1) “Competence in decision making, problem solving, and other forms of in-
tellectual abilities” (p. 165); 2) Mindful or intentional decision. In other words, 
decisions are not accidental but are made with the full expectation of their 
expected result; 3) Wisdom is applied or grounded in real, critical life events 
as opposed to imagined or as applied to trivial matters, which is similar to 
Ardelt’s “affective” dimension; and 4) wisdom requires engaging with others or 
showing concern for others. Also important for wisdom, according to Webster, 
is emotional emotional regulation, or “recognizing, embracing and employ-
ing emotions in a constructive and creative way is a benchmark of wisdom” 
(p. 166); humor; critical life experience; and reminiscence and reflectiveness. 

It is important to note that both Ardelt and Webster have developed 
wisdom scales are a means to both operationalize what it means to be wise 
and to measure levels of wisdom. Both have done this through a  series of 
questionnaires where the responder indicates his or her disagreement with 
statements such as “Before criticizing someone, I usually try to imagine myself 
in their place” (Ardelt, 2003, p. 318); or “I often have comforted another when 
he or she needed it” (Ardelt, 2003, p. 318). Neither have looked at how wisdom 
might occur in the daily lives of people or in the way they talk about their 
past. Bringing the key concepts behind Ardelt and Webster’s work together, 
I am using the following definition of wisdom to explore displays of wisdom 
the writings of older adults enrolled in an 8-week autobiographical writing 
workshop. Wisdom, therefore, is displayed in statements that reflect positive 
selflessness and empathy toward others, a clear understanding of a grave or 
serious situation and the reflective ability to make an appropriate decision, 
demonstrated application of problem solving and/or empathy, and having 
a reflective component that demonstrates the person is somehow changed or 
has experienced personal growth. 
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1. method

Written stories, poems and letters were obtained from one site that partic-
ipated in a larger randomized control study on the effects of autobiographical 
writing on autobiographical memory and self-concept in older adults who were 
living in a retirement community in the United States. In the original study, 
participants age 65 and over were recruited for the study, completed a battery of 
memory, and related assessments (e.g., depression, personality), and then were 
randomized to one of three conditions: 1) an 8-week autobiographical writing 
workshop (the intervention), 2) an 8-week oral reminiscence group (the active 
control) and a wait-list group who did not participate in any intervention. For 
the writing workshop participants, who are the focus of the current analysis, 
each was asked to spend a week writing a story about his or her past using 
an assigned literary genre. For example, the assignment for week two was to 
write a short memoir about something from their past. The assignment for 
week four was to write a letter to someone, living or dead, about something 
from their past. For week five, they were asked to write about something from 
their past from another person’s perspective. In the final weeks, participants 
could chose what form to write in. I note that participants had complete con-
trol over the topics they chose to write about. Many also chose to read their 
works aloud during the workshop meeting for input from other participants. 
At least one person kept his writing private from the others although he did 
share his work with the workshop facilitator (me.)

For this paper, I analyzed the written pieces for “wisdom” content using my 
working definition provided earlier in this piece. I read through each piece, 
eliminating text that was autobiographical without any reflective elements. 
For texts that were reflective (e.g., had something explicit written about the 
writer’s reaction to the event or people described), I looked for further evidence 
that reflection went beyond the “surface” and instead pointed to some greater 
sense of purpose, empathy, discovery or growth. Since this is an exploratory 
study, there is much room to refine this definition, especially as applied to 
this type of writing.
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2. results

11 people participated in writing workshop at the reported in this paper. 
Their demographic characteristics are as follows:

Age range: 67 to 88 years old; mean age = 81,7 years, standard deviation 
= 6,38 years.

Years of education for all participants ranged from 11 years (which is less 
than secondary or high school) to 18 years (which would be a doctoral degree). 
The mean years of education was 16 years which is equivalent to a college degree. 
Of the participants, 5 were currently married, 6 were widowed; 7 were wom-
en, 5 were men. One woman only participated for two weeks then withdrew. 

Table 1 
Demographic data

Name Sex age years of 
education

marital  
status

Number  
of pieces written

Number  
pieces with wisdom 

Ann Female 83 18 married 6 0

Robert Male 86 11 Married 7 0

Carol Male 83 16 Widowed 7 0

Diane . Female 88 12 Widowed 2 (withdrew) 0

Ruth Female 88 16 Widowed 5 1

Jane Female 79 18 Widowed 5 2

Alice Female 75 17 Married 6 1

Harold Male 75 18 Married 6 4

John Male 83 17 Widowed 5 0

Mary Female 80 13 Widowed 6 0

Shirley Female 67 18 Married 7 1

Of the 62 pieces written, I found 8 (or around 13%) with elements of wis-
dom. In addition, 5 (nearly half) of the participants had written something that 
I classified as “wisdom”. One person had four pieces with wisdom elements.

As mentioned in Methods, people were asked to write in different literary 
genres over the course of the 8 weeks. Following are examples of wisdom 
excerpts by person and genre.

Discerning wisdom elements in autobiographical writing of older persons: An exploratory analysis 55



Memoir. Memoir describes a first-person account of the past. Three of the 
wisdom excerpts were in the memoir form. Alice wrote an account of expe-
riencing racism as a young married worker and the empathy she had for the 
African American woman who was being refused service at a bank. Harold 
had two memoir pieces with wisdom elements. One described a near-death 
encounter as a child, which led him to belief that his life was spared by God 
for a greater purpose. The second described a  time when, as an Episcopal 
priest, he convinced a parishioner who had broken the law to turn himself 
in. Because of this action, the person received a greatly reduced sentence. Un-
like other memoirs written in the workshop, these featured particular moral 
turning points or “awakenings” that speak to reflection, empathy, awareness 
of consequences, and selflessness.

Letters. Harold also wrote a letter to a former colleague, describing a time 
when he coincidentally encountered several people who independently told 
him, “You have not failed”. Later, when he learned he needed to retire from his 
parish, he found solace in those words, something he shared with his colleague. 
The letter was personal, reflective, and pointed to a deep personal growth.

Poems. Poems included anything written using figurative language and 
form. Three people with wisdom elements did write rhyming poetry. Harold 
described a  tragic series of events that shaped the lives of his family. Jane 
wrote a reflective poem about her life, including the life, “Time for me to be 
aware, life is fleeing. I know not where. It’s a benefit to be here”. Ruth wrote 
a poem about surviving stroke, celebrating her continued abilities despite new 
challenges with speech and function. 

Third-person stories. These are stories told from another person’s point of 
view. Shirley’s third-person story described an experience while a nursing stu-
dent when she was asked to lie to a patient about her terminal condition, telling 
her instead that her health was improving. Shirley later left nursing school, 
and reflects on the moral challenge embedded in truths and lies in medicine. 

3. discussion

These brief vignettes are certainly not robust enough to suggest a direct 
approach to looking for wisdom in autobiographical writing, but it does 
point to the presence of wisdom elements and their potential usefulness in 
helping us better understand how wisdom is performed in later life. One 
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question that arose when I reviewed the excerpts was, 1) does there need to 
be a narrative resolution for wisdom to be present? For example, Many of the 
excerpts I presented described a sort of resolution such as Shirley’s decision 
to leave nursing school or Harold’s counseling the person to turn himself in. 
It does make me wonder, though, if a story that reflects wisdom have to be 
one in which the protagonist prevails or can wisdom speak to a higher form 
of uncertainty, such as describing a situation when one was not wise and, by 
doing so, express wisdom nonetheless. This is something that will need to be 
addressed in future research. 

Another consideration is whether certain narrative genres are more suited 
to wisdom elements than others. In this paper, poetry had the most wisdom 
elements of the pieces labeled as having wisdom despite the memoir format 
being the form used most often. It could be that memoirs are viewed as partic-
ipants as a way to simply convey pleasant memories whereby poetry might be 
viewed as something that must have greater emotional or intellectual weight. 
Poetry, and even third-person stories, may also be able to better allow people to 
step outside of their experiences to take a more reflective stance on their past.

Overall, this exploratory study suggests that there is great value in looking 
beyond wisdom assessments and instead looking into how wisdom is expressed 
in everyday situations such as through reflections on the past. 
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Old age is often viewed as a  time of reflection, an opportunity to look 
backward on one’s life as a whole, to make peace with the past, and to leave 
a legacy for the future. Consequently, activities such as reminiscence, life story 
writing, and life histories have long held a place within gerontological prac-
tice and theory. Surprisingly, despite wide and growing interest in narrative 
approaches to understanding old age, many inquiries stop at the point of the 
story’s creation without considering the larger world of meaning and action 
in which the story is situated or how the story’s power can build in the space 
following its telling. The purpose of my paper is to closely examine how life 
stories are constructed and shared in a structured autobiographical writing 
workshop for older adults living in a retirement community. During the course 
of eight weeks, nine participants, all novice writers, were introduced to various 
literary genres, such as memoirs, poetry, letters and third-person stories (which 
are stories whereby the person tries to write about themselves through another 
person’s perspective), as vehicles through which to narrate moments from their 
lives. Each week, the participants in the group were invited to read their works 
aloud for comments and feedback and were assigned a literary genre through 
which to create a story for the next workshop meeting. Participants chose their 
own topics as long as they wrote about something from their own lives. What 
emerged from the group was the creation of public, shared intimacies through 
the vulnerability they felt through writing and reading their stories and finding 
a sense of understanding from the other group members. Public intimacies is 
therefore an important yet virtually unexplored area of narrative gerontology.

Narrative gerontology is based on the idea that we age biographically as 
much as we age chronologically and physically. As such, the passage of time 
that results in what we call “old age” is rich with experiences and meanings 
built over days and decades that continue to shape the individual.

An underlying assumption in many approaches in narrative gerontology is that 
people each have a life story or a grand narrative that can answer the question, 
“Who am I?” Although many acknowledge that this life story is shaped by the 
cultural context for that individual, the individual, rather than the people with 
whom the individual interacts, is viewed as the “author” of his or her life story. 
Instead, I argue that who we are not limited to a grand narrative but instead 
are composed of infinite combinations of reinterpretations of the past based on 
the types of stories that are made available to use. Also important to shaping 
our stories are the people (real or imagined) who listen to and react to those 
stories. We are therefore not so much authors of our stories, but co-authors.
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In this paper, I first consider what we mean by “life stories” in narrative 
work on aging. I then describe a writing workshop for older person whereby 
participants created autobiographical pieces which they read aloud to other 
group members for feedback. As a large body of work on writing groups for 
younger participants (college students, aspiring writers) has established, there 
are social implications of bringing one’s writing to others. In the case of novice 
older writers, I will argue that the social implications go beyond the immediacy 
of response and instead creates a social bond through the disclosure of personal 
events – something that I am calling public intimacies – which in turn can 
have positive effects in other aspects of the participant’s life. The concept of 
public intimacies allows a new way to explore “co-authorship” in life story work.

1. Life Stories and the “Self Stories” workshop

In gerontology, the term “life story” describes any story a person tells or 
writes about his or her own life. The most common literary genre or form used 
in life story work is the memoir, although other genres such as poems or letters 
could also be used. An important feature of the memoir is it’s use of a narrating 
“I” which puts the author at the front and center of his/her story. I have argued 
elsewhere that this use of “I” leads to the misleading assumption that the nar-
rating “I” is the same as the person. Instead, I suggest that the narrating “I” in 
the memoir is just one of many possible “I’s” and that many possible I’s exist. 

Also often overlooked in first-person approaches to life story work is the 
way that pre-established plots, or cultural narratives, influence what is revealed 
and what is silences through a story. Because memoirs were developed around 
public accomplishments, they often feature events or experiences that are 
shared and recognized in a public way by a given culture, such as marriage, 
career, or birth of children. A concern in narrative gerontology is therefore 
that experiences that one has that is not a publically identifiable achievement 
might be left out. The consequence for research is that we may only know 
a small fraction about the possibilities of stories.

To address the shortcoming of limited genres available for telling about 
one’s past, I created “self stories.” “Self Stories” is an 8-week writing workshop 
that introduces participants to four literary genres through which to write 
about whatever they would like from their past. The name “self story” is used 
instead of “life story” to suggest that what is being created in not a grand 
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narrative but rather small moments from the past. In addition, the stories 
created by a person in “Self Stories” do not need to connect with each other 
in any type of clear or linear way. Instead, the various stories exists as a type 
of an abstract mosaic – part of a larger whole (the person) but not necessarily 
with an overarching theme or easy-to-identify shape or purpose. 

The work highlighted in this paper was part of a larger randomized control 
trial of autobiographical memory in people age 65 and over. Participants in the 
self-stories workshops were randomly assigned. They agreed to meet weekly 
for eight weeks, 90 minutes per meeting. To be eligible, the person needed to 
be 65 or older, no diagnosis of dementia, and ability to either physically write 
or dictate stories. No previous writing experience was needed. 

The workshop was structured to allow 50 to 60 minutes for participants 
to read aloud their pieces (if they so choose) and to receive comments and 
feed-back from other participants. We also spent approximately 15 minutes 
discussing the next week’s assignment, including a brief overview of the literary 
concepts related to the genre for that week. Participants were free to choose their 
topic but were asked to write in the assigned genre: memoirs, letters, poems 
or third-person stories. First-person memoirs included any story about a past 
event told from the perspective of the author using the first-person pronoun 
“I”. I defined letters as any piece addressed to a defined audience through the 
salutation. Participants could write to someone living or dead, someone they 
knew or would like to know, about something from their past. I loosely defined 
poems as “a collection of thoughts on a given topic.” Poems didn’t need to have 
rhythm, meter, or rhyme. I suggested that people having trouble writing a poem 
could simply use a repetitive phrase such as “I remember” to help shape their 
thoughts. I defined third-person stories as an autobiographical story about 
the subject, written by the subject, but told from someone else’s point of view.

2. examples

On the very first workshop meeting, I asked participants to write five sen-
tences of introduction about themselves. Most responded with a brief description 
of their families and accomplishments, introductions such as: Date of birth, 
national origin, education, marital status, career and children were details that 
were included in the majority of introductions. For example, “Mary” wrote: 
I have been a resident at this retirement home since November, 2000, after the 
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death of my husband. I was a resident of California for 50 years. My career was 
50 years in active nursing. On October 22, 2005, I married another resident 
who was a widower. We are very happy.” This introduction features a brief 
history of the participant’s past and current marriage, where she lived, and her 
occupation. As mentioned, most introductions followed this format. There were, 
however, some notable exceptions. For example, Alice, wrote the following: 

I remember a kindergarten experience quite vividly. The school was a few 
blocks from home – within walking distance. I was 5 years old and my first 
time away from my mom. Even though it was a short distance away from 
home, I was terrified to go, and really put up a fuss. My dad was designated 
to walk that first few blocks with his screaming kid. When we arrived, he 
took me (still screaming) to the class room, handed me to the teacher, and 
said, “I’ll be back to get her at the designated time, but just be sure to keep 
her in here.” Then he left. I soon calmed down and enjoyed kindergarten from 
then on.

This example speaks more to a small but important moment rather than 
something linked with a recognizable plot, as in the first example of an in-
troduction.

Following are examples of the from one participant, Ruth, 

First-person memoir. Springfield, the small college town in the Blue Ridge 
mountains of Virginia, was a wonderful place to grow up. I felt safe among 
friends and educated, interesting people. The university had a lot of concrete 
sidewalks where we could roller skate, and there were two (not the usual one) 
movie theaters. My father was in charge of physical education and my mother 
gets an “A” from me for the job she did raising me.

The story goes on to describe the house where her paternal grandfather 
lived, the times she spent there, and her subsequent wedding at that house.

Letters. Ruth addressed her letter to her brother. She wrote:

Dear Joe,

You may remember that 11 years ago, while living at home, I had a stroke and 
landed in the hospital. My three-year granddaughter came to visit with her 
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family and said to the doctor, “I see you are taking good care of my grand-
mother, but what caused her stroke?” He said, “I wish I knew.” I learned that 
my brain was greatly damaged, wiping out a lot of things I’d have remembe-
red otherwise.” She then goes on to talk about her brother’s stroke and recal-
led some memories the two shared. For example, she wrote, “Do you remem-
ber delivering to three neighbors a newspaper I published (hand written)? 
One news article I particularly remembered concerned baby pigs belonging 
to the neighbors. I wrote, ‘They are now big enough to eat slop.’” In fact, her 
closing line of the letter was one word: Remember?

Poems. Ruth wrote a poem about her stroke called “My Brain.” The poem 
begins: 

Congratulations to my brain.
For eighty-eight years it has worked a main.
Through thick and through thin.
Doing the job God ordained.
I never gave it too much heed
Until twelve years ago.
Then WHAM!
A stroke laid me low.

She continues to describe the challenges of speech and physical rehabilitation 
and how, although she can no longer sing, she can now clap. She concludes by 
listing the many things she can remember, such as the names of elementary 
school teachers and lyrics to hymns. The final stanza begins with the lines: “So 
hats off to my stroke-struck brain / Now it hasn’t an ache or a pain.” Claire’s 
poem is about a meeting personal challenge – recovering from a stroke. The 
topic itself is not typical for life.

Third-Person or Outsider Stories
The purpose of outsider stories was to give the participants a chance to gain 

some narrative distance from their experiences, especially from memories or 
events that may otherwise be too difficult, either emotionally or artistically, 
to tell. Ruth did not turn in a third-person story, but others did. For example, 
Shirley wrote:
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Shirley surprised her head mistress upon telling her that she had applied to 
college nursing programs. The head mistress, a small-framed, gray-haired 
woman exclaimed, “I thought you would major in something having to do 
with mathematics. Are you sure you want to become a nurse?” Shirley nodded 
affirmatively and replied, “Yes, that is what I’ve always wanted.

The story goes on to describe how Shirley was unhappy in nursing school and 
later left school to pursue a different career. While Shirley could have written 
the story as a first-person memoir, the third-person narrative allowed her to 
include details about what “Shirley” was thinking without having to directly 
explain herself in the text. For example, Shirley write, “The next assignment, 
a dying woman with numerous bedsores that needed suctioning, really upset 
Shirley… Shirley decided, after the first day, that if she were given the same 
assignment the following day, she would feign illness.” 

Overall, the different literary genres provided different levels of narrative 
distancing form the speaker to the listener, which allowed certain types of 
stories to be told that may not have been told using the first-person memoir 
format alone.

3. public intimacies

Perhaps even more important to the work than the genres used was the 
public presentation of the stories through readings in the group; One of the 
most profound outcomes of meaning was in the group process. I note that 
the choice to read was voluntary. No one was required to read. The act of 
reading, though, created a sense of vulnerability for the person reading. This 
also gave the group the opportunity to respond to and support the person 
reading, thereby creating a  stronger bond. Ruth Ray (2000), in her book 
“Beyond Nostalgia,” describes how a writing group effectively negotiates and 
creates a group identity through the joint creation of a story. In the Self Stories 
group, there was not so much of a “group” identity as there was individual 
identities being created, claimed, and/or reclaimed through the context of the 
group – through the performance of reading their written pieces and receiving 
affirmation from the others.

This idea of “laying oneself bare” in front of others through writing speaks 
to the many levels on which narrative can work. It can allow people to es-
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sentially craft their many identities through using several types of literary 
genres through which to narrate their stories. It allows them to share these 
stories with others to receive input or even simply acknowledgement. Most 
importantly, it allows people to come together as a community whereby they 
can react to each other’s similarities and differences.

In relation to narrative gerontology, more attention should be paid not 
just to the writing that was produced, but the context through which stories 
are written and shared. We should work on developing ways to better gauge 
the larger community, to acknowledge and account for public intimacies, and 
to consider vulnerability and its resolution in light of the story. Having such 
a multiple perspective could therefore help us better understand how to use 
narrative in more social intervention settings, such as story groups to reduce 
loneliness in later life.
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1. The layers of narratives – some theoretical thoughts

The word narrative means an “account of a series of events (story, narration)” 
and is found long ago in the 16th century in the Oxford English Dictionary (OED). 
Otherwise the narration is a form of speech wherein someone brings proceedings 
to the mind of someone else. Narratives collect a lot of elements from stories 
and traditions as sayings, idioms, proverbs and maxims into a thick netting.

Later in postmodern era Lyotard predicted the end of the “grand narratives” 
(the macro-récits) because of their authoritative legitimations. Henceforth the 
recourse on the great narratives remains excluded; to value the postmodern 
scientific discourse in words of Lyotard we cannot refer anymore to dialectics 
of mind nor to emancipation of mankind. Only the petit récit, the small nar-
rative is useful for imagination and creations for science. The only criterion for 
validation of truth is the dialogue where humans intelligence is recognizing 
concordance when persons intercommunicate (Lyotard, 1979, p. 145). Imma-
nuel Kant would say that they coincide in sanity. But the great authoritarian 
concepts of knowing or explanation of world have been obsolete because of 
their legitimations of force and domination.

However I see an overwhelming concept that is free of force and that is 
the universal. If one is searching the congruence in the narratives of different 
cultures one will find the congruence in the essentials of mankind and will 
understand the particularities as local or temporary, they adhere on place and 
time. In such a high level of spirit the narrative content of stories or sagas is 
thinning out or volatilises. Then the narrative exists only in an attribute or 
a virtue which is bearing the dynamics of history in a hint. The way goes from 
saga to abstraction. Thus we can say that in the narrative inheres a movement 
from concrete and substantially contents to abstract and virtuous topics. People 
represent their narratives normally verbal in forms we know linguistically as 
indicative, imperative, conjunctive or as a dictum. 

In consolidation of previous ideas I will connect own scientific work to con-
ceptualise the structure of narratives in our linguistic world order as following: 

The ground of being of man is formed by the micro narratives (petit récits) 
in which themes of being are appearing and mirroring whereas every individual 
is narratively connected with the world. Themes of being are current concerns, 
goals, orientations and needs as well as values that go beyond a normal level of 
dealing with life. They describe the overall life task and the overall attitude of 
the individual. In the Themes of being the interaction between biography on the 
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one hand and the current situation on the other hand is expressed (Kruse et al., 
2014, Thomae, 1996). But through novel societal thinking patterns brought in 
by the youth and every new generation, there emerge new narratives not shared 
by the old. Mannheim wrote about the inherent tendency of the generation 
storage (Mannheim, 1928). An actual example for difference in youth and older 
narratives is the gender question where young and old talk at cross-purposes. On 
a further stage there arise the generation-narratives. However they don’t repeat 
in every generation. Mannheim would conceptualise this phenomenon with 
generation emergences. An actual example for this layer is the unity of young 
and old about disarmament to stabilize peace or perhaps climate protection. 

This was not always so and may change in future again. And another point 
is important: the generation narratives are cultural variant. In contrast are 
universal narratives forever valid, for example the narrative of hope or the 
narrative of confidence in the bearing powers of life. The layers can merge 
into each other within dialogical processes of consciousness. As well from 
the individual themes of being exist a way or lane to the universal spirit as 
from the universal is a wire to the individual to plant sanity and wisdom in 
the human. This model is intercultural valid, too.

From Karl Jaspers we learn more:
While all former turning times were locally in the world and an amendment 

or rescue of man through other movements were possible, now it is absolute. 
There is no outside more. We live in the era of real technical and political 
transfiguration but not yet in the era of eternal spiritual creations. The deep 
ground from whom we come should be self-documenting again. (Jaspers, 
1963). The era of the universal narratives have to begin. 

 

Universal Narratives 

Generation-Narrative Generation-Narrative 

Youth-Narrative Youth-Narrative Olders-Narrative Olders-Narrative 

MN*
** 

MN MN MN MN MN MN MN 

Figure 1. Layers theory of narratives . MN – micro-narrative; Red frames –  
layers in which the intergenerational dialogue produces outcomes .
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2. intergenerative Narratives 

Intergenerative narratives are overarching and at the same time subjective 
concepts of knowledge, experience, of reason and mind or spirit, serving for 
explanation of the world and endowing sense. They are arising within the 
intergenerative dialogue in an intergenerative reading of the world with the 
aim to interpret contexts out of several perspectives.

Because of a special affinity and symmetry between young and old the inter-
generative narrative is more pure and often universal. Some of his components 
are values, whose utterances are often imperatives. Symmetry is a basic of all 
nature, generating harmony and beauty which enjoys the eyes. Sokrates knew 
that symmetry is a source of beauty, virtue and truth. Symmetry in philos-
ophy is defined “that an abstract form doesn’t only repeat themselves but do 
this with another form of same nature [young and old], held against the first 
indeed unlike, but in deep the same, is brought in connection. Through this 
connection must a new, further determined and in depth manifold equity and 
holiness come about” (Hegel, 1970, p. 180). Therefore there is a strong attraction 
between young and old which produces moral symmetry and identity. Because 
of the adolescents need for supplementation the old man is the Alter Ego of 
the young (Ehret, 2016). For this reason understanding between young and old 
succeed very easy if suitable environments are available where young and old 
can meet. Another point is very important. There is a curvilinear relation from 
youth to age in propulsion. It is a concept of non-determination, formability 
and non-predictability (Ehret, 2019) In this state the person feels initiative and 
freedom. The indicators are spontaneous actions, feeling of values (Scheler), 
merging with somewhat, flow or very often the dialogical situation. Children 
are firmly situated in the propulsive sphere with impulsive excess energy. In the 
course of life personality solidifies and changes in more cognitive-prospective 
orientation while the impulsive expresses themselves more or less due to the 
individual character. The propulsive element in human recedes in the middle 
age and appears only in moments of happiness, desire, flow or agency. In the 
process of aging the propulsive can become the only orientation of being again. 
If now young and old meet together they are quickly close-by because of the 
propulsive sphere provided there are no detaining conditions existent. Hence 
there results an exuberant creativity sometimes. The dialogue is a facility for it. 

Intergenerational narratives emerge on the level of generation-narrative. 
Ahead is going on a dialogue which arises out from a conversation. This 
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conversation can have many forms, for example eristic, agonal, didactic or 
synergistic or other forms. From time to time young and old enter suddenly 
in dialogue and find an universal element, at least a generative concordance 
which often includes a narrative. 

How do the intergenerative narratives look like? How are they built? Let 
us look on some examples. All dialogue sequences are products of the in-
tergenerational studying with the oldest old at university of Heidelberg. All 
sequences are tone-transcribed. 

The family-narrative we find in the dialogue between Mrs. H. (91) and 
student Mrs. B:

Stud. B.: Montessori, probably she is right. Neglected children lack val ues. 
Values are conveyed in families. 
Mrs. H.: If there are no families, then there is a lack of values. 

Many dialogues include logical utterances as we can see here assumption 
and conclusion in a harmonic completion of young and old. Family is an 
universal narrative. We find it in all cultures and times. 

The human-narrative is strong connected with the wonder-narrative, both 
universal, but the human-robot-narrative is a temporary one and in fact more 
a generation-narrative because it is not a theme of all generations in time. 

Stud. E.: I don’t think, that one can transmit consciousness. The man is 
simply too perfect. One cannot design a machine so perfectly. 
Mrs. F. (90): The robots are quite far, already. But they don’t approach 
human. The human is a wonder of nature, really. So far ahead, I don’t 
believe. 
Stud. E.: I don’t believe, also. 
Mrs. F.: It had been often tried. Already Goethe has concerned himself to 
create the artificial man in Hoffmanns Narrations, an opera from Offen-
bach, where a doll, a dancer, dances – and then it is over again. The 
robots are far ahead, but they are no human. 
Stud. E.: The robot is no human.

We can see how words chained and repeated, strong advices for dialogue 
and understanding. Both persons are in concordance. Mrs. F. makes a gimmick, 
she is embedding from literature the Hoffmanns Narrations. It is a fantastic 
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example for a dialogue which alternates between the two spheres of speech 
and art. 

The hope-narrative arises during a short dialogical sequence in a conver-
sation between a student and two women in third age (62 and 76 years old). 
They had to deal with the following question: What potentials do have world 
peace organizations? How could these work even better? First the trio tries to 
collect knowledge to be able for utterances. They collect more particularities. 
Then emerges a hint of dialogue:

Mrs. S (76): Disarmament conferences there were any. In Helsinki there 
was one before. 
Stud. K.: I imagine this as very difficult.
Mrs. E. (62): Gandhi is coming on my mind, a position as Gandhi has 
teached.
Mrs. S. (76): There is still much happen. Perhaps there is a new movement 
soon. 

The spirit of Ghandi is one of prophetical dimension and is woven with 
history and mind. Thus he is available for the intergenerative brain and for 
narratives as this hope-narrative. 

Dialogical understanding creates something new. We take a  look on the 
following homeland-dialogue (Heimat-Dialogue) between Mrs. K. (87) and 
student F. 

Mrs. K: I suppose the concept Heimat will be connoted in a completely 
other form because the pre experience is another in today’s generations.
Stud.F.: In our generation Heimat is a subjective and self constructed 
reality […] and I combine Heimat with somewhat universal. Do you think 
one can be homelessly?
Mrs. K.: Homelessness is a fate of our time. 
Stud. F.: Hastening, restlessness, stress. Today we cannot predict the in-
fluence on the family culture. Perhaps there was this wave once before, 
the separation from the homeland. 
Mrs. K.: Separation is compulsion, so final. It is a cut which is not to 
repair anymore. 
Stud. F.: In G. villages had been shovelled away. Is then Heimat dug away? 
There was a big resistance.
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Mrs. K.: This I would equalize with the war experience of flight and dis-
placement. They can go back now, but in another environment. 
Stud. F.: Then there are still displaced people today. Because of the greed 
for brown coal. That I haven’t never asked myself. Only the portal of 
church, the altar and the font were left over. 
Mrs. K.: Heimat – a very fragile concept.
Stud. F.: Why we need it then?
Mrs.K.: Perhaps because every man needs an orientation. When I have 
a point A, I can connect it with point B. 
Stud. F.: That it is. Otherwise I cannot understand Heimat, when I don’t 
know where I come from. 

In this logic constructed dialogue we recognize the logical conclusions again 
and we get a new knowledge about the theoretical equivalent of displacement 
in war and in resettlement. Young and old are aware that uproot or digging 
up the homeland earth in both cases has a destructive effect on the identity. 
Finally Mrs. K. inspires the dialogue through a component of Gestalt psy-
chology, the continuous line. As a result, the place of origin and destination 
in the life of man become existential. 

3. a human basic condition: The dialogue

A lot of thinkers have written about dialogue. Martin Buber described 
the sphere of The Between which is far beyond the pure social dimension. It 
is beyond sympathy, too. The only thing being important is, that both of two 
persons represent one another in a life process, often only a short time period, 
and each of the partners become aware of the other. The unfolding in this 
sphere mentions Buber as the Dialogical (Buber, 1994). 

Gadamer, the Great German philosopher continued his reflections with 
the Heidegger’s existential, the speech. To understand what some one says, 
means to agree in the speech. Being, which could be understand, is speech. 
Speaking is essentially absent-mindedness. Understanding is the universality 
of speech. If one has recognized the revealing nature of being, one can advance 
to broader horizons. There is the place where the dialogue is open (Gadamer, 
1986).In Hannah Arendt’s thinking is the position of speaking and acting in 
a sphere which lies between the humans a central statement. She unfolds the 
Between of Buber once more and in a broader perspective. She assumes that 
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this Between is from a second Between intermingled and overgrown, which 
is a reference system arising through words and acts, through lively speaking 
and acting as people speak or appeal to each other. This second Between in the 
interspace of our world one cannot reify: the verbal processes have at first no 
tangible outcomes. (Arendt, 2002, p. 225). Insofar as the narratives or utter-
ances effect a linguistic education and change of experience in the individuals, 
they are to be regarded as a products or outcomes of the dialogue. This also 
applies to their culture-affecting effect.

An excellent kind of speech which happens in Between is dialogue. What 
is its purpose?

„But the primary purpose of dialogue is not to communicate. It is much 
deeper. It addresses the blocks in communication, not merely to understand 
them, but to meet them directly. In dialogue we are ready to raise topics se-
rious enough to cause trouble. But while we are talking we are interested in 
being aware of whats going on inside us and between us. […] In fact, dialogue 
is something new to our culture. We believe that it is an activity that might 
well prove vital to the future health of our civilization” (Bohm et al., 1991). 

In every conversation we find an interplay between monologically and 
dialogically sequences whereas the monologs are often narrative. When two 
persons turn in a dialogue they change in a secure relation but it is fragile, 
because of words can bring to naught the secure relation again or can bring it 
to a good end. The latter is more often the case. There are opening and closing 
situations of dialogue. 

First own studies about the morphology of dialogue show an Infinite rich-
ness of forms, generating continuously universal elements with spontaneous 
beginning and ending. There is a basic structure existing, „but nothing could 
be arranged, the motion is of mind, and someone discovers what he has to 
say not before he hears the call of the mind“ (Buber, 1994).

Factors facilitating the beginning are mutual respect, pure cordiality and the 
affinity of themes of being, all strong indicators, that a speech could transform 
into a dialogue. Also coherent, conjunctive or synchronous speaking carries 
the partners of conversation in the dialogical modus. 

Examples for good endings are Imperatives as demands, warnings, as often 
proverbs and sayings, saws or poems or universal truths. Sometimes one or 
both persons switches in the sphere of art which also makes a dialogue eternal. 
Look at one example:
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Mrs. K. (87): Sense is for me something which happens in this moment. 
The sense was to make this experience.
Stud. J.: To collect experiences and then to find another sense for whom 
one collect experiences again. This suits me very good. Do you know the 
book: “The café at the end of the world”? I feel as I am in this book”. 

One example for ending because of the responsibility of closing words is 
the following situation, where Mr. M. (87) and a  student are in a dialogue 
about nature. Then the moderator comes in the room and says that time is 
over. Mr. M. says to the student: “We will break off our tents.” Stud. F. agrees: 
“This is quickly done.”

Contents of dialogues are in my investigations universal linguistic entities, 
whose contents are categorized. Spheres of arts and aesthetics, of logic and 
maths, of symbolic and religion, of nature and fate emerge. They are often, 
but not always brought out of the individual themes of being. When a per-
son is reflecting after dialogue, her understanding of the leading of thoughts 
will be easier. During dialogue is a  reflexion about own leading of thought 
scarcely possible (perhaps sometimes). The emerging of thoughts is mostly 
propulsive. Propulsion is along striving orientation regarding the own central 
idea (task of life) in creative quality. In childhood and age it is strongest (see 
above, Ehret, 2019).

4. potentials of the young-old-dialogue 

There is a big potential that lies in the young-old-dialogue. Firstly nar-
rative material is in both generations very welcome and serves as a medium 
to stimulate the narrations and conversations. When children listen to elder 
and old people they can develop narrative competence because narrating is 
life-necessary to satisfy the cognitive, social and cultural needs of human. 
Young people profit immensely from listening to the narrating person and the 
interpreting is a central cognitive act for the mental development. When the 
children get older and are able to ask questions and to deal with arguments 
the potentials grow. I would say that creativity is a highest level in interper-
sonal exchange between generations.

Let us take a look on a very creative dialogue where both, young and old 
create a dialogical space with a multiple set of ideas and metaphors:
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It was a session about emotions and young and old had the task to describe 
their emotions in a metaphor. As we can see now, Mrs. H. (91) had an inspi-
ration, a creative intuition, she recognized herself and her inner life.

Stud. K.: As I was child it was a wildflower meadow, because one goes so 
free and easy through life. Now it is more regulated and some negative 
also, the half of meadow is brown.
Mrs. H. (91): In oldest age you have seen a lot of flower meadows. There-
fore it don’t feel the joy as in youngest years. 
Stud. K.: And you have met some dirt in earth already over your life 
course.
Mrs. H.: I go in a museum und – chop, chop that was it !! [Eureka!)
Stud. K.: I go in a museum and the one artwork represents my fear and 
the other my happiness.
Mrs. H.: (laughing) Right! Yes, yes. 
Stud. K.: An inner museum. 

The female student learns a lot about emotions in old age and over the life 
course and she produces actively the wisdom in dialogue together with her 
older counterpart. Young and old are able to influence each other in their be-
ing, rather than just in their intellects, so that they can develop both. Student 
F. brings it to the point: 

Stud. F.: The experience is the big advantage of the older generation. But 
how can you contribute with this theme? 
Mr. M. (87): By informing the youth so that a real information, a honest 
information comes over and no controlled.
Stud. F.: So the purpose of the generational gap is to bring the unimpor-
tant aside and get to the core.
Mr. M.: Right. 

What a profound dialogue! In conversations and dialogues we find never-ending 
chains of words, every word we speak is connected with words that were spoken 
before. “Any utterance is a link in a very complexly organized chain of other ut-
terances.” (Bakhtin, 1986, p. 68–69) I think that most is unexplored and we should 
begin to enhance this treasure scientifically and pass the knowledge to society. 

Besides the narrative-linguistic field there is another main focus on life 
long development. The dialogue is a good intervention method for studying 
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the intergenerational development niche. It is a concept in the interplay of 
child and culture defining development environments where humans and 
generations can grow up. 

5. discussion

Every dialogue is unique and every conversation is new. You do not climb 
into the same river of speech twice. In dialogues we share our unique inner 
lives with others, our themes of being. 

Bakhtin spoke from the “unfinalizability” of the world, everything (even 
a bad thing) can change and in the process it gives birth to something new 
(Bakhtin, 1984). In the dialogues lies the truth, the oldest old teach us that: 
Mr. M. (87) told to a student: “Negative thoughts about death and illness are 
the serious ones. You can best overcome them by turning things around, 
trying to find something positive.”

Dialogue is more than mere talk. It is not the social fact of people exchanging 
words as it is the idea that each word contains within itself diverse, discrimi-
nating, often contradictory talking components. The more often a word is used 
in speech acts, the more contexts it accumulates and the more its meanings 
proliferate. Utterances do not forget.” (Emerson, 1997)

Dialogue becomes a model for the creative process between humans. The 
intergenerative narrative which emerges between young and old is an universal 
form serving for sanity of together-being of man. 

This article deals with the interaction of intergenerative narratives and 
dialogue in development accelerating environments. The key is the intergener-
ational orientation and the fine adjustment of thinking, speaking and acting. 

It can be created in a  lot of different formats but the key element is the 
dialogue between one young person and one old person. Thereby age phase 
has to be pay attention carefully because of brain status and psychosocial 
development phase, both in young and old. There are also wins of brain in 
old age, which evoke more closeness in thinking (Pöppel 2013). The narrative 
is a key element in this context. 
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wprowadzenie

Bezpośrednia transmisja międzypokoleniowa treści kultury jest bardzo ważna 
dla trwania społeczeństw – nie wszystkiego można się nauczyć w szkole. Bliski 
kontakt i obcowanie przedstawicieli różnych generacji zapewnia zachowywa-
nie podstawowych wartości i kontynuowanie przez młode pokolenia dorobku 
mądrościowego starszych (wisdom legacy, por. Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019). 
Liczne badania z zakresu psychologii rozwojowej w biegu życia czy gerontologii 
narracyjnej (np. de Medeiros, 2014; Randall, McKim, 2008) wskazują ponadto, 
że opowiadanie o własnym życiu, doświadczeniach i wnioskach, jakie z owych 
doświadczeń wynikają, korzystnie wpływa na dobrostan seniorów, zwłaszcza  
gdy odbiorcami przekazu są wnuki. Nie do przecenienia jest także znaczenie 
wiedzy na temat przeszłych pokoleń własnej rodziny dla kształtowania się 
tożsamości młodych (intergenerational self – Fivush, Bohanek, Duke, 2008; 
Fivush, Bohanek, Zaman, 2011). 

W związku z powyższym istotne staje się pytanie, co sprzyja dobrej ko-
munikacji pomiędzy pokoleniami. Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi 
cykl badań pod wspólnym tytułem „List do wnuka”. Celem pierwszego z nich 
(Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019) – eksploracyjnego, było sprawdzenie metody 
listu jako narzędzia diagnozującego zawartość treściową przekazu mądrościo-
wego starszego pokolenia, jak również poznanie form najchętniej stosowanych 
do wyrażenia tego przekazu. W kolejnych analizowane były zależności treści 
i formalnych cech „listu do wnuka” od wybranych zmiennych demograficz-
nych (wiek, płeć, wykształcenie, sytuacja rodzinna respondentów, posiadanie 
dzieci, wnuków i prawnuków; Dryll, Tokarska, Cierpka, 2016), ich powiązanie 
z wartościami (wg Schwartza – Dryll, Cierpka, Tokarska, 2019), dominującą 
perspektywą czasową (Dryll, Tokarska, Cierpka, 2017) i poczuciem jakości 
życia (Cierpka, Dryll, Tokarska, 2017). W opracowaniu są wyniki badania 
porównującego listy do wnuków pisane przez Polaków, Czechów, Niemców, 
Włochów i Brazylijczyków. 

Na podstawie analizy treści 206 tekstów napisanych przez polskich seniorów 
można stwierdzić, że dominującym tematem ich przekazu jest miłość i troska, 
ważność życia rodzinnego, lojalność wzajemna, uczciwość, zaufanie. W wielu 
wypowiedziach znajdują się opisy dzieciństwa dziadków w czasie wojny i tuż 
po niej, porównywane ze współczesnością. Wynika z tego apel o mądre ko-
rzystanie z istniejących możliwości – przede wszystkim zdobywanie wiedzy 
i jej sensowne wykorzystywanie w pracy. Jest także dużo wspomnień okresu, 
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w którym dziadkowie intensywnie opiekowali się wnukami, kiedy te były 
małe – nieco nostalgicznych, ale i wyrażających dumę z tego, kim są obecnie. 
Czasami własne życie podawane było jako przykład do naśladowania, czasa-
mi przeciwnie – autorzy omawiali swoje błędy „ku przestrodze”. Wiele było 
wspomnień osadzonych w kontekście wydarzeń historycznych. Towarzyszyło 
im wezwanie dla wnuka do troski o pokój na świecie, wolność i dobrobyt 
Ojczyzny. Uzasadnienia poglądów i rad mogły mieć charakter egocentrycz-
ny („zachowuj się przyzwoicie, to będziesz lubiany”) albo altruistyczny – ze 
względu na drugiego człowieka, grupę ludzi, dobro powszechne, Boga. 

Na podstawie badania formy literackiej wypowiedzi seniorów (de Medeiros, 
2014) wiadomo, że do pewnego (znacznego) stopnia determinuje ona charak-
ter treści, czyli płaszczyznę, na której autor tekstu proponuje jego odbiorcy 
porozumienie. Co innego można wyrazić, pisząc narrację fabularną – epicki 
opis minionego czasu, którego przesłanie zawiera się w perypetiach bohaterów 
i cechach świata przedstawionego. Co innego przekazuje poezja – ustosunko-
wania, emocje, doznania estetyczne, wartościowanie zjawisk, osób, abstrakcji. 
Co innego też można osiągnąć, pisząc list w formie tekstu argumentacyjnego, 
obwieszczającego treści ogólne odnoszące się do wartości lub właściwych 
sposobów życia czy też zawierającego serię przestróg i „dobrych rad”. 

W naszym badaniu (Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019) pod względem for-
malnym „listy do wnuka” miały charakter narracji fabularnej, tekstu argu-
mentacyjnego lub stanowiły dwojakiego rodzaju mieszankę tych trybów: albo 
narrację podsumowaną uogólniającym „morałem”, albo serię abstrakcyjnie 
formułowanych porad ilustrowanych zwięzłymi opisami zdarzeń z własnego 
życia. Narracja fabularna (w czystej postaci i w mieszankach) miała zróżni-
cowany zakres czasowy – od sagi prezentującej dzieje kilku pokoleń, poprzez 
pełną autobiografię, charakterystykę wybranego okresu własnego życia, po 
dokładny opis jednego, wyrazistego i  znaczącego zdarzenia. Abstrakcyjne 
porady mogły mieć formę zaleceń, przestróg, wskazywania wartości lub ży-
czeń czy błogosławieństw. 

Pod względem frekwencji zaskakująca jest niewielka liczba listów w postaci 
„czystej” narracji, spora liczba mieszanych i duża takich, które zawierają same 
abstrakcyjnie formułowane porady („to rób, tego unikaj, a najważniejsze jest…”). 
Z badań nad perswazyjnością przekazów (Green, Brock, 2005; Trzebiński, 
Antczak, 2006) wynika, że opowiadanie historii, czyli tekst narracyjny, ma 
przewagę nad treściami abstrakcyjnymi wyrażanymi w trybie argumentacyj-
nym. W badaniach tych jednak chodziło o przekonanie odbiorcy do podjęcia 
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jakiegoś konkretnego działania (np. wpłaty na fundusz rehabilitacyjny dla 
chorej osoby). Nie każdy tekst perswazyjny ma tak konkretny cel. W  liście 
zawierającym osobiste przemyślenia jego autor – senior piszący do wnuka, nie 
namawia go do żadnej jednorazowej akcji. Raczej chce zacieśnić (lub nawiązać) 
kontakt, pokazać, do czego doszedł, dumając nad własnym doświadczeniem, 
powiedzieć, co jego zdaniem jest wartościowe. Zatem odpowiedź na pytanie 
o stopień perswazyjności tekstu (narracyjnego czy argumentacyjnego) nie jest 
w tym przypadku oczywista. Najlepszym sposobem zbadania znaczenia formy 
takiego przekazu ze względu na jego skuteczność jest bezpośrednie sprawdzenie, 
jak treści prezentowane przy pomocy różnych trybów tekstowych (gatunków 
literackich) odbierane są przez adresatów – wnuków, młode pokolenie. 

1. problem 

Celem prezentowanego badania było stwierdzenie, czy forma wypowiedzi 
tekstowej zawierającej przesłanie mądrościowe dziadków adresowane do wnu-
ków odgrywa znaczącą rolę w zakresie recepcji jego treści. Mówiąc o „dobrej” 
lub „lepszej” recepcji, należy rozważyć, jakie funkcje taki przekaz ma speł-
nić. Nie chodzi przecież o to, aby młode pokolenie w sposób bezrefleksyjny 
naśladowało to starsze. Nie chodzi także o  to, żeby w całości akceptowało 
wnioski wypływające z prezentowanych doświadczeń autora (są subiektywne, 
a kontekst zmienny – „dziadku, czasy się zmieniły”). Chodzi raczej o spro-
wokowanie refleksji, dyskusji, pobudzenie do wymiany poglądów, wywołanie 
emocji, które sprawią, że temat „jak żyć” stanie się aktualny. Recepcja tekstu, 
o której można powiedzieć, że spełnia cel międzypokoleniowego porozumienia 
w sprawach zasadniczych, wyrażać się będzie w ustosunkowaniu do treści, 
które znalazły się w „liście od dziadka” (warstwa świadomych deklaracji), 
jak również pogłębionej i wyczerpującej odpowiedzi na „list” (warstwa mniej 
kontrolowana). Wtórnym, acz także ważnym celem przekazu międzypokole-
niowego jest pogłębienie kontaktu. Starsze pokolenie może zyskać poczucie, że 
życiowe „lekcje”, z których się osobiście już być może nie skorzysta, przydadzą 
się komuś, kto właśnie wchodzi w dorosłe życie. Młodsze pokolenie może 
zyskać wsparcie w swoich poszukiwaniach sensu, „szerszy oddech” – dystans 
do bieżącej chwili i związanych z nią trudów budowania własnej tożsamości. 
Zatem recepcja, którą można określić jako dobrą, zawierać będzie również 
wątki związane z kontaktem dziadek (lub babcia) – wnuk. 
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Rozważając, jakie właściwości formalne „listu” mogą mieć wpływ na jego 
odbiór, należy mieć na uwadze przede wszystkim tryb – narracyjny (opowiadanie 
historii) lub argumentacyjny (abstrakcyjne porady). Zgodnie z przytaczanymi 
wcześniej badaniami (Green, Brock, 2005; Trzebiński, Antczak, 2006) można 
się spodziewać, że w porównaniu z trybem argumentacyjnym, lepiej zostanie 
odebrany tekst „listu od dziadka” w  formie narracji, zawierający opowieść 
z własnego życia. Historia osobista może zostać przyjęta jak zwierzenie kogoś, 
kto przeżył, przemyślał i wyciągnął wnioski ze zdarzeń rzeczywiście będących 
jego udziałem. Ta sama treść podana w formie gotowego credo, bez wskaza-
nia, jakie doświadczenia za nim stoją, może z kolei być odebrana jako puste 
„moralizowanie”, „prawienie kazań” – formułki powszechnie powtarzane, ale 
nie zawsze praktykowane we własnym postępowaniu. Mając jednak na uwadze 
szczególny cel listu mądrościowego, można oczekiwać, że najlepiej przyjęty 
będzie tekst ze zdecydowaną przewagą narracji, ale zawierający podsumowanie 
opowiedzianego doświadczenia i, tym samym, uzasadnienie jego przytoczenia. 
Dodatkowym argumentem w  tej sprawie może być wynik wspomnianego 
wcześniej badania (Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019) zawierającego analizy 
autentycznych listów pisanych przez seniorów. Seniorzy, którzy sformułowali 
przekaz mądrościowy, spontanicznie wybierają przede wszystkim tryb mieszany 
ze znaczną przewagą narracji (82 teksty) i tryb argumentacyjny (81 tekstów). 

W tekstach narracyjnych drugą cechą, która zdaje się mieć znaczenie, jest 
odwoływanie do pozytywnych albo negatywnych przykładów z własnej bio-
grafii (sukcesy, dobre decyzje, cechy godne naśladowania albo błędy, porażki, 
życiowe „lekcje”). Trudno formułować jednoznaczne oczekiwania w odnie-
sieniu do ewaluacji obrazu własnej osoby przedstawianego dla przykładu lub 
przestrogi. Mając na uwadze zjawisko torowania, należałoby się spodziewać, 
że skierowanie uwagi na to, do czego chce się przekonać, jest korzystniejsze, 
ponieważ przykład negatywny aktywuje schemat, który właśnie chciałoby 
się wyeliminować z repertuaru zachowań. Niemniej nie sposób nie brać pod 
uwagę kontekstu, w  jakim złe i dobre własne poczynania są prezentowane. 
Kreowanie się na „chodzący ideał” może nie przemawiać do młodego odbiorcy, 
a przeciwnie – wzbudzi podejrzliwość co do prawdziwości opisu i szczerości 
autora. W przeciwieństwie do tego prezentacja własnych błędów może zbliżać. 
Zwłaszcza, gdy podaje się przy tym, jakie nauki można z nich wyprowadzić 
i jak autor do tego doszedł. W przeanalizowanym materiale (Tokarska, Dryll, 
Cierpka, 2019) nawoływania do korzystania z przykładu własnej osoby było 
więcej (37 tekstów narracyjnych) niż przyznawania się do błędów (20). Ponadto 
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w 11 listach autorzy wskazywali inne osoby, na których adresat powinien się 
wzorować. 

W zakresie tekstów argumentacyjnych istotne wydają się uzasadnienia 
formułowanych porad – czy zalecane postępowanie ma przynieść korzyść 
adresatowi, czy też powinno być realizowane ze względów altruistycznych 
(dobro drugiego człowieka, dobro powszechne). Jeszcze mniej przesłanek można 
znaleźć, formułując oczekiwania co do perswazyjności tekstu argumentacyjne-
go w zależności od stosowanych uzasadnień o charakterze egoistycznym lub 
altruistycznym, niemniej zbadanie tego aspektu wydaje się ważne i potrzebne. 
To właśnie argumenty uzasadniające treść powinny skłaniać do przyjęcia lub 
odrzucenia przesłania. Czy w  tym przypadku mają znaczenie? Uzasadnień 
egoistycznych w zabranym materiale (Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019) było 
znacznie więcej. Spośród 117 listów, w których w ogóle jakieś uzasadnienia 
formułowanych porad można było znaleźć, 81 odnosiło się do własnego do-
brostanu podmiotu (będziesz szczęśliwy, będziesz lubiany, „dobro powraca”, 
nie pójdziesz do więzienia itp.). Zaledwie 36 wskazywało dobro innego czło-
wieka lub ogółu. W dodatku często uzasadnienia altruistyczne pojawiały się 
w listach obszerniejszych jako dodatkowe, obok egoistycznych. 

Na to, jak „list od dziadka” zostanie odebrany przez młodych dorosłych, 
może mieć wpływ szereg czynników niebezpośrednio związanych z  formą 
tekstu, a odnoszących się do sytuacji i właściwości odbiorcy. Będą to zmienne 
demograficzne, relacje z własnymi dziadkami (babciami) i  zainteresowanie 
dla przeszłych pokoleń rodziny oraz preferencje w zakresie wartości. Ważne 
może się okazać posiadanie aktualnie żyjących dziadków oraz relacje z nimi 
obecnie i w przeszłości (bycie wychowywanym, wspólne mieszkanie). Wśród 
zmiennych demograficznych może mieć znaczenie miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie rodziców, struktura rodziny (pełna lub z problemowa, rodzeństwo), 
typ szkoły (liceum, technikum).

2. metoda

Referowane badanie miało charakter eksperymentu. Uczestnicy – pełno-
letni uczniowie liceum lub technikum, otrzymywali teksty „listu od dziadka”, 
które różniły się pod względem trzech zmiennych niezależnych. Były to: tryb 
(mieszany z przewagą narracyjnego lub argumentacyjny), pozytywny lub ne-
gatywny przykład własny (w narracjach) i typ uzasadniania formułowanych 
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porad (w tekstach argumentacyjnych – własne dobro lub dobro powszechne). 
Pod względem treści przesłania listy nie różniły się, dotyczyły tego samego 
tematu – miłości. Zostały utworzone osobne wersje dla kobiet (list od babci) 
i dla mężczyzn (list od dziadka), analogicznie pod względem treści i zmiennych. 

Teksty wykorzystane jako materiał bodźcowy w całości lub częściach 
pochodziły z materiału uzyskanego w badaniu z udziałem seniorów (Tokar-
ska, Dryll, Cierpka, 2019). List w  trybie narracyjnym, będący pozytywnym 
przykładem, stanowił nieco tylko skróconą wypowiedź jednego z badanych, 
który opowiada o ukochanej żonie. Narracja zawierająca przykład negatywny 
została zredagowana na tej podstawie, poprzez wskazywanie błędów narratora 
(zdrada i brak woli pojednania), które zniszczyły miłość. List w trybie argu-
mentacyjnym został skompilowany z kilku fragmentów wypowiedzi na temat 
tego, jak ważna jest miłość i rodzina. Sformułowania uzasadniające ważność 
miłości, wierności, szacunku także zostały zaczerpnięte z autentycznych wy-
powiedzi seniorów. Poniżej list w trybie narracyjnym (oryginalny – napisany 
przez jednego z seniorów) podający własny pozytywny przykład i list w trybie 
argumentacyjnym z uzasadnieniem altruistycznym (dobro powszechne) – 
kompilacja kilku oryginalnych listów uzyskanych w poprzednich badaniach. 

Kochany Wnuku Krystianie!

W ostatnim liście opisałem Ci dość wyczerpująco moje i babci losy wojenne 
i powojenne. Dziś chciałem troszkę, hmm…, no właśnie. Pewno pomyślisz, 
że mnie starego wzięło na wspominki o ,,amorach”… Otóż, gdy dziś wycho-
dzę na spacer do parku, usiądę na ławeczce i zaczynam się przyglądać ludziom, 
myślę sobie – dokąd wy wszyscy tak pędzicie, czemu ta młoda mama wlecze 
za rękę płaczącego malucha, który koniecznie chciał podnieść piórko ptaka, 
a ci młodzi, którzy tak bezceremonialnie obcałowują się i obmacują w pu-
blicznym miejscu… Ktoś powie – dziadku, jesteś staroświecki, weź se różaniec 
i idź do kościółka klepać zdrowaśki… Gdyby moja Róża żyła… Jak myśmy 
się kochali, wnuczku, jak myśmy się kochali! Każdy dzień i noc z nią był 
wypełniony miłością. No, nie myśl sobie tylko i wyłącznie o tej miłości 
cielesnej. Jesteśmy dorośli wnuku, ja też byłem młody, więc piszę jak mężczyzna 
do mężczyzny, ot co.

Kiedy Twoja babcia była piękną młodą kobietą, długo zabiegałem o jej 
względy. Wreszcie odwzajemniła uczucia. Szturmem zdobyłem serce przyszłej 
teściowej i teścia, ma się rozumieć. Moją piękną Różę prowadził do ołtarza 
jej tato. W rękach trzymała bukiet białych róż. Uroczystość ślubna była prze-
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piękna. Oboje byliśmy oszołomieni naszym szczęściem. Zaczęły się dni, 
miesiące i lata we dwoje, troje, czworo i wreszcie pięcioro. Na świat przycho-
dzili kolejno Helenka, Lodzia i Kajetan – Twój tato. Helena obrała drogę 
primabaleriny i mieszka w Paryżu, zaś Leokadia związała swoje życie z ban-
kowością, no, głowę do interesów ma po prababci Leonii, tak… 

Ale wracając do mojej Róży – cóż to była za urocza i niezwykle roman-
tyczna kobieta. Wyobraź sobie, że Twoja babcia Róża pisała wiersze – tak, 
tak. A co najciekawsze, tworzyła nowe wyrazy, zaskakiwała ich brzmieniem, 
budową. Miałem wrażenie, że czytając je, dotknę i poczuję krzewy bzu, 
świeżość traw, brzęczenie owadów na rozgrzanej latem łące – to cała Róża, 
moja Róża. Choć muszę przyznać, że czasem w tej mojej spokojnej Róży ro-
dziła się niespodzianie dzikość nocy świętojańskiej. 

Stary egoista ze mnie, ale po śmierci Róży człowiek nie ma do kogo gęby 
otworzyć. Chociaż byłbym niesprawiedliwy, narzekając na Twoich rodziców – 
po ciężkiej pracy przez cały tydzień na uczelniach, są u mnie w każdy week-
end. Kochany Krystianie! Jeśli spotkasz tę, z którą dzielić zechcesz życie – 
szanuj ją i kochaj najmocniej, jak możesz, to właśnie z nią spędzisz 
najpiękniejsze lata. Chciałbym, żebyś skorzystał z mojego doświadczenia. 

Z serdecznym pozdrowieniem,  
dziadek Józef

Kochana Wnuczko Marysiu!

Na tym świecie możesz zobaczyć wiele bólu i cierpienia, ale też wiele dobra 
i miłości. Nie bój się! Tak musi być, zgodnie z tym, co powiedział ksiądz 
Twardowski. Musi być dobrze i niedobrze, żeby było dobrze. Szanuj ludzi, bo 
każdy człowiek ma swoją opowieść. Ucz się, nie tylko w szkole, ale i w życiu. 
Pracuj, bo praca tworzy wartości. Troszcz się o słabszych, a jeśli spotkasz tego, 
z którym dzielić zechcesz życie – szanuj go i kochaj najmocniej jak możesz, 
spraw aby był z Tobą szczęśliwy – to właśnie z nim możesz spędzić najpięk-
niejsze lata swojego życia. 

 W życiu najważniejsza jest miłość. Nigdzie jej nie kupisz, za żadne pie-
niądze. Albo się ją dostaje i się ma, albo szuka całe życie, bo bez miłości 
człowiek ma puste serce.

Miłość dwojga ludzi polega na wzajemnym zaufaniu, a nie zauroczeniu 
i seksie. Nie rozdawaj pochopnie darów miłości, bo seks może zasłonić to, co 
w związku najważniejsze. Liczy się ciepło rodzinne, wierność i pomaganie 
sobie. Dotyczy to głównie narzeczeństwa, bo wtedy trzeba nauczyć się wza-
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jemnego szacunku. Piszę Ci o takich sprawach, ale jesteś dorosła, wnuczko, 
a ja też kiedyś byłam młoda, więc piszę jak kobieta do kobiety.

Teraz, kiedy przyglądam się ludziom, to stwierdzam, że wszyscy się 
niepotrzebnie gdzieś spieszą. Szczególnie mnie razi, jak jacyś młodzi ludzie 
obcałowują się i obściskują w miejscu publicznym. Powiesz, że jestem staro-
świecka – być może, ale bywałam w różnych sytuacjach i życie wiele mnie 
nauczyło. Postępowałam różnie – i dobrze, i źle. Na podstawie doświadczenia 
na wiele spraw wyrobiłam sobie pogląd i znacznie więcej wiem teraz niż 
wtedy, kiedy byłam w Twoim wieku. Skorzystaj z mojego doświadczenia. Bądź 
dobrym człowiekiem i pamiętaj: żyjemy na Ziemi – małej wysepce wśród 
ogromu kosmosu. Jesteśmy złączeni wspólnym losem istot śmiertelnych 
i dziećmi jedynego Boga, więc musimy odnosić się do siebie z miłością. 
Cieszmy się życiem i starajmy się czynić je lepszym i piękniejszym.

Z serdecznym pozdrowieniem,  
babcia Zofia

Zmienna zależna – odbiór tekstu, wyrażała się zarówno w sposobie napisania 
odpowiedzi na „list od dziadka” (por. Drężek, Dryll, w tym tomie, s. 101–118), 
jak i w ocenach na skalach. Skale odnosiły się do emocji wywołanych tekstem 
(„Czy ten list Cię wzruszył?”), ustosunkowania do przesłania („Czy ten list 
«przemawia» do Ciebie?”), możliwego wpływu na własne postępowanie („Czy 
ten lis mógłby wpłynąć na Twoje postępowanie?”) oraz akceptacji dla poglądów 
w nim wyrażonych („Czy zgadzasz się z tym, co myśli o życiu Twój dziadek/
babcia?”). Odpowiedzi były wyrażane za pomocą 7-punktowej skali. 

W badaniu były ponadto kontrolowane następujące zmienne: miejsce 
zamieszkania (duże miasto lub małe miasto i  wieś), typ szkoły (liceum, 
technikum), struktura rodziny (pełna, problemowa), liczba rodzeństwa, 
zamieszkiwanie wspólnie z dziadkami (liczba lat), ocena aktualnych relacji 
z żyjącymi dziadkami – osobno matka matki, ojciec matki, matka ojca, ojciec 
ojca (na skali 7-punktowej z możliwością zaznaczenia, że dana osoba już nie 
żyje, chociaż była znana uczestnikowi badania, lub w ogóle nie była znana), 
zainteresowanie i wynikająca z niego znajomość przeszłych pokoleń własnej 
rodziny (genogram, polecenie: narysuj swoje drzewo genealogiczne), dekla-
rowany system wartości (kwestionariusz portretowy Schwartza).

Uczestnikami badania (868 osób) byli uczniowie ostatniej klasy liceum 
ogólnokształcącego lub przedostatniej klasy technikum w Warszawie, Toruniu 
i kilkunastu małych miejscowościach na terenie całej Polski. Spośród kontro-
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lowanych zmiennych demograficznych najwyraźniej różnicujące okazało się, 
oprócz płci, ich miejsce zamieszkania związane z poziomem wykształcenia 
rodziców. Liczebności osób w poszczególnych grupach przedstawia tabela 1. 

Tabela 1
Liczebności uczestników badania w poszczególnych grupach

płeć Tryb Funkcja  
przykładu

Typ  
argumentacji

Liczebność  
grupy

Kobieta Narracja Pozytywny 117

Kobieta Narracja Negatywny 111

Kobieta Argumentacja Egoistyczne 95

Kobieta Argumentacja Altruistyczne 107

Kobieta ogółem 395

Kobieta Z dużych miast 123

Kobieta Z małych miast i wsi 272

Mężczyzna Narracja Pozytywny 121

Mężczyzna Narracja Negatywny 92

Mężczyzna Argumentacja Egoistyczne 113

Mężczyzna Argumentacja Altruistyczne 112

mężczyzna ogółem 473

Mężczyzna Z dużych miast 187

Mężczyzna Z małych miast i wsi 286

Badanie miało charakter grupowy, bezpośredni. W porozumieniu z władzami 
szkoły osoba badająca prezentowała uczniom instrukcję ogólną, zawierającą 
konieczne elementy (anonimowość, możliwość wycofania się, dostępność 
wyników zbiorczych i  inne). Podjęcie realizacji zadania oznaczało zgodę na 
wzięcie w nim udziału (uczniowie byli pełnoletni, w przypadku osób młodszych 
proponowano zadania tylko tym, których rodzice wyrazili zgodę). Zaintereso-
wanym zostały rozdane materiały („papier, ołówek”, odpowiednie wersje dla 
kobiet i dla mężczyzn, różne wartości zmiennej niezależnej w ramach jednej 
klasy losowo, ale w równej liczbie). Były w nich zawarte następujące zadania: 

– wpisanie danych metryczkowych (wiek w latach i miesiącach, wykształcenie 
matki, wykształcenie ojca), wpisanie wszystkich osób, z którymi się aktualnie 
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mieszka (dla zbadania struktury rodziny), odpowiedź na pytanie o wspólne 
zamieszkiwanie z dziadkami (jak długo, w jakim wieku), 

 – ocena na czterech skalach jakości aktualnych relacji z dziadkami (mat-
ką matki, ojcem matki, matką ojca, ojcem ojca) – wartość 1 oznacza 
„marnie, nie czuję się z nim związany”, zaś wartość 7 oznacza „bardzo 
dobrze, jest mi bardzo bliski”; przy każdej skali była też możliwość 
zaznaczenia odpowiedzi: „już nie żyje” lub „nie żył, jak się urodziłem”, 

 – przeczytanie tekstu „listu od dziadka” – mężczyźni, lub „listu od 
babci” – kobiety,

 – napisanie odpowiedzi na przeczytany list (jedna strona A4), 
 – kwestionariusz Schwartza z własną, standardową instrukcją (Cieciuch, 

Zaleski, 2011), 
 – narysowanie swojego drzewa genealogicznego, 
 – cztery skale z pytaniami odnoszącymi się do recepcji „listu”. 

Projekt opisanego badania został zaakceptowany przez Komisję Etyki 
Badań Naukowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(BST 18140/2017). 

3. wyniki 

W tym rozdziale zaprezentowane będą tylko wyniki obrazujące recepcję „listu” 
wyrażoną na skalach, a spośród zmiennych kontrolowanych płeć, miejsce zamiesz-
kania i relacje uczestników z własnymi dziadkami. W rozdziale następnym (por. 
Drężek, Dryll, w tym tomie, s. 101–118) przedstawiona będzie analiza wybranych 
aspektów tekstów pisanych w odpowiedzi na „list od dziadka” (lub „list od babci”). 

Wyniki oszacowań na czterech skalach zawierających pytania o usto-
sunkowanie wobec otrzymanego tekstu były pomiędzy sobą skorelowane 
(tabela 2). Można było w związku z tym utworzyć dwa wskaźniki (też ze sobą 
blisko związane). Jeden z nich – średnie z trzech pierwszych pytań, obrazował 
ustosunkowanie do samego „listu”, uwzględniające przede wszystkim formę 
przekazu, drugi – średnie z czterech pytań – w większym stopniu odnoszące 
się do jego treści. Z odpowiedziami na pytania skorelowana była również 
długość „odpowiedzi na list” (mierzona liczbą słów). Osoby, które odpowie-
dzi nie napisały, a było ich 149 (17%), w odpowiedziach na pytania oceniły 
„list” istotnie niżej na wszystkich skalach. Wskazuje to, że dodatkową miarą 
ustosunkowania do treści przekazu może być długość (lub brak) odpowiedzi. 
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Tabela 2
Korelacje pomiędzy czterema pytaniami o ustosunkowanie do tekstu „listu od dziadka” oraz liczba słów 
w „odpowiedzi na list”

pytanie 1 pytanie 2 pytanie 3 pytanie 4 

Pytanie 2 r = 0,789; p < 0,001

Pytanie 3 r = 0,703; p < 0,001 r = 0,781; p <0,001

Pytanie 4 r = 0,476; p <0,001 r = 0,592; p < 0,001 r = 0,562; p < 0,001

Liczba słów r = 0,223; p < 0,001 r = 0,203; p < 0,001 r = 0,180; p < 0,001 r = 0,105; p = 0,006

Oceny na skalach okazały się zróżnicowane ze względu na warunek ekspe-
rymentalny (osiem grup osób) zgodnie z przewidywaniem w zakresie trybu, 
częściowo zgodnie w zakresie funkcji przykładu własnego i  zaskakujące ze 
względu na typ uzasadnienia (tabela 3). 

Tabela 3
Średnie odpowiedzi na pytania w ośmiu grupach zróżnicowanych ze względu na warunek eksperymentalny 
i płeć uczestników

warunek pytania 1–3 pytanie 4 pytania 1–4 

Narracja, przykład pozytywny, kobieta 13,94 5,30 19,19

Narracja, przykład negatywny, kobieta 12,99 4,86 17,90

Argumentacja, uzasadnienia egocentryczne, kobieta 12,85 5,21 18,06

Argumentacja, uzasadnienia altruistyczne, kobieta 12,11 4,95 16,99

Narracja, przykład pozytywny, mężczyzna 11,98 4,88 16,83

Narracja, przykład negatywny, mężczyzna 12,33 5,00 17,45

Argumentacja, uzasadnienia egoistycznego, mężczyzna 12,08 4,92 17,00

Argumentacja, uzasadnienia altruistycznego, mężczyzna 11,62 4,64 16,25

Zróżnicowanie w zakresie wskaźnika stanowiącego sumę z trzech pierw-
szych pytań – wskaźnik odbioru tekstu, jest istotne statystycznie (F = 2,492; 
p = 0,015). Podobnie wskaźnik całościowy – suma odpowiedzi na wszystkie 
cztery pytania (F = 2,526; p = 0,014), chociaż w ramach samego pytania 4 
zróżnicowanie osiąga poziom słabej tendencji statystycznej (F = 1,731; p = 
0,098). Wśród kobiet najlepiej został odebrany przekaz narracyjny z przykła-
dem pozytywnym. Wśród mężczyzn odmiennie – najbardziej „przemawiał” 
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tekst narracyjny z przykładem negatywnym („nie popełnij moich błędów”). 
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, spośród dwóch przekazów argumenta-
cyjnych lepiej zareagowali na ten, w którym autor odwołuje się do własnego 
dobra osoby postępującej we wskazywany sposób (uzasadnienia egoistyczne). 

Porównanie odbioru tekstów różniących się trybem (łącznie z jednej strony 
przekaz z pozytywnym i negatywnym przykładam, a z drugiej łącznie uzasadnie-
nie egoistyczne i altruistyczne) w całej grupie oraz osobno u kobiet i u mężczyzn 
przedstawia tabela 4, porównanie funkcji przykładu (pozytywny lub negatyw-
ny) w przekazach narracyjnych – tabela 5, a porównanie typu uzasadniania 
(egoistyczny lub altruistyczny) w przekazach argumentacyjnych – tabela 6.

Tabela 4
Zróżnicowanie odbioru tekstu ze względu na jego tryb

pytanie cała grupa Kobiety mężczyźni

Pytanie 4 n .i . n .i . n .i .

Pytania 1–3 F = 3,923; p = 0,048 F = 5,109; p =0,024 n .i .

Pytania 1–4 F = 3,766; p =0,053 F = 3,704; p = 0,050 n .i .

Tabela 5
Zróżnicowanie odbioru tekstu narracyjnego ze względu na funkcję przykładu (pozytywny lub negatywny)

pytanie cała grupa Kobiety mężczyźni

Pytanie 4 n .i . F = 4,190; p = 0,042 n .i .

Pytania 1–3 n .i . n .i . n .i .

Pytania 1–4 n .i . n .i . n .i .

Tabela 6
Zróżnicowanie odbioru tekstu argumentacyjnego ze względu na typ uzasadniania (egoistyczny lub altruistyczny)

pytanie cała grupa Kobiety mężczyźni

Pytanie 4 n .i . n .i . n .i .

Pytania 1–3 n .i . F = 4,474; p = 0,036 n .i .

Pytania 1–4 n .i . F = 4,599; p = 0,033 n .i .

Jak pokazuje tabela, zróżnicowanie ze względu na tryb zaznacza się w całej 
grupie, ale szczególnie wśród kobiet. Lepsze oceny (tabela 3) uzyskują teksty 

List od dziadka – recepcja przekazu mądrościowego  seniorów (wstępna analiza ilościowa) 91



„listów” napisane w  trybie narracyjnym. Poczucie podobieństwa własnych 
poglądów do tych, które zostały w nim przedstawione, nie pozostaje w związku 
z trybem. Funkcja przykładu własnego (negatywny lub pozytywny) nie róż-
nicuje odbioru w sposób zasadniczy, wpływa jednak na ocenę podobieństwa 
poglądów. Co interesujące, kobiety lepiej oceniają podobieństwo, gdy narrator 
podaje siebie jako przykład pozytywny, mężczyźni przeciwnie, chociaż tu 
zróżnicowanie nie osiągnęło poziomu istotności statystycznej. Kobiety również 
odmiennie odbierają przekaz uzasadniany egoistycznie i altruistycznie. Bardziej 
„przemawia” do kobiet uzasadnienie egoistyczne („postępuj tak, jak ci radzę, 
a zyskasz dla siebie…”). U mężczyzn kierunek zależności jest podobny, choć 
zróżnicowanie mniejsze, nieistotne statystycznie. 

Obok płci uczestników badania, zmienną różnicującą ustosunkowanie do 
tekstu „listu od dziadka” lub „listu od babci” okazało się miejsce zamieszkania 
oraz związany z tym poziom wykształcenia matek (chi2 = 53,987; p < 0,001) i, 
w jeszcze większym stopniu, wykształcenia ojców (chi2 = 102,266; p < 0,001). 
Tabele 7 i 8 przedstawiają średnie odpowiedzi osób różniących się miejscem 
zamieszkania i poziomem wykształcenia ojca. Co zaskakujące, zróżnicowania 
ze względu na poziom wykształcenia matki nie obserwuje się. 

Tabela 7
Odbiór tekstów „listu” osób różniących się miejscem zamieszkania 

pytanie
miejsce zamieszkania (średnie) Statystyki

duże miasto małe miasto i wieś F p

Pytanie 4 4,98 5,07 F = 6,054 p = 0,014

Pytania 1–3 11,99 12,77 F = 4,777 p = 0, 029

Pytania 1–4 16,78 17,85 F = 6,040 p = 0,014

Tabela 8
Odbiór tekstów „listu” osób różniących się poziomem wykształcenia ojca

pytanie
wykształcenie ojca (średnie) Statystyki

Niskie średnie wyższe F p

Pytanie 4 5,14 5,14 4,82 F = 3,658 p = 0,026

Pytania 1–3 12,87 13,05 11,97 F = 4,020 p = 0,018

Pytania 1–4 17,92 18,24 16,79 F = 4,787 p =0,009
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Zarówno osoby mieszkające w dużych miastach, jak i te, których ojcowie mają 
wyższe wykształcenie, deklarują mniejsze podobieństwo swoich poglądów do 
poglądów dziadka lub babci. Te same osoby również gorzej oceniają wrażenie, 
jakie na nich zrobił „list” – mniej emocji, mniejszy potencjał wpłynięcia na 
własne postępowanie. Należy jednak zauważyć, że wszystkie uzyskane średnie 
są wyższe niż 3,5, co stanowi środek 7-punktowej skali – oceny mieszczą się 
w jej górnej, pozytywnej połowie.

Oprócz tego w dużych miastach, w porównaniu z małymi miastami i wsią, 
inaczej kształtują się zależności odbioru tekstu od trybu, funkcji własnego 
przykładu i sposobu uzasadnienia formułowanych porad (tabele 9–11). 

Tabela 9
Zróżnicowanie odbioru „listu” ze względu na tryb w dużym lub małym mieście

pytania
duże miasto małe miasto i wieś

Narracja argumentacja Statystyki Narracja argumentacja Statystyki

Pytanie 4 4,77 4,79 n .i . 5,15 4,99 n .i .

Pytania 1–3 12,23 11,74 n .i . 13,16 12,37 F = 3,324; p = 0,069

Pytania 1–4 17,01 16,53 n .i . 18,35 17,33 F = 3,735; p = 0,054

Tabela 10
Zróżnicowanie odbioru „listu” w trybie narracyjnym ze względu na funkcje przykładu własnego w dużym 
lub małym mieście

pytania
duże miasto małe miasto i wieś

pozytywne Negatywne Statystyki pozytywne Negatywne Statystyki

Pytanie 4 5,06 4,58 F = 2,959; p = 0,087 5,16 5,17 n .i .

Pytania 1–3 13,13 11,65 F = 3,955; p = 0,048 12,99 13,48 n .i .

Pytania 1–4 18,19 16,3 F = 4,202; p = 0,042 18,85 17,33 n .i .
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Tabela 11
Zróżnicowanie odbioru „listu” argumentacyjnego ze względu na sposób uzasadniania porad w dużym 
lub małym mieście

pytania
duże miasto małe miasto i wieś

egoistyczne altruistyczne Statystyki egoistyczne altruistyczne Statystyki

Pytanie 4 4,79 4,80 n .i . 5,25 4,79
F = 4,903;  
p = 0,028 

Pytania 1–3 11,23 12,34 n .i . 13,40 11,60
F = 8,483;  
p = 0,004

Pytania 1–4 16,07 17,14 n .i . 18,65 16,33
F = 9,055;  
p = 0,003

W dużym mieście tryb tekstu okazuje się nieważny, natomiast ważne jest, 
czy mówiąc o  sobie, narrator wskazuje na dobre czy na złe postępowanie. 
Wbrew oczekiwaniom lepiej odbierany jest przykład pozytywny. W małych 
miastach i na wsi tryb ma znaczenie – bardziej „przemawia” narracja, nieza-
leżnie od tego, czy podaje wprost jak postępować, czy wskazuje, czego unikać. 
Ale w przypadku trybu argumentacyjnego wyższe oceny na skalach otrzymują 
porady uzasadniane egoistycznie – przez odwołanie do osobistego interesu. 

Do interpretacji powyższych wyników przyczynić się może badanie wpły-
wu zmiennej opisującej bliskość z własnymi dziadkami. W małych miastach 
i na wsi młodzi ludzie częściej żyją w rodzinach wielopokoleniowych, a we 
wcześniejszym dzieciństwie pozostawali pod stałą opieką babci i dziadka 
(F = 71,30; p < 0,001), chociaż deklarowane aktualne ustosunkowanie do 
nich nie różni obydwu środowisk. Odpowiedź na pytanie 4 o podobieństwo 
własnych poglądów do tych prezentowanych w „liście do wnuka” pozostaje 
w związku z liczbą lat wspólnego zamieszkiwania (r = 0,76; p = 0,013), co nie 
pozostaje bez wpływu na ogólne ustosunkowanie do „listu” (pytania 1–4: 
r = 0, 66; p = 0,027) ze względu na korelację wszystkich wymiarów ustosun-
kowania (tabela 1). 

Ustosunkowanie do przekazywanych treści pozostaje w związku z oceną 
relacji z własnymi żyjącymi dziadkami. Tabela 12 przedstawia liczebności 
żyjących przedstawicieli najstarszego pokolenia i średnie ustosunkowania do 
nich w całej grupie uczestników badania.
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Tabela 12
Liczebność żyjących babć i dziadków uczestników badania oraz średnie oceny relacji

matka mamy ojciec mamy matka taty ojciec taty

Żyjący 688 488 638 424

Ocena relacji 5,46 5,09 4,87 4,68

Żyjących babć jest znacznie więcej niż dziadków, co odzwierciedla strukturę 
demograficzną starszego pokolenia. Babcie także otrzymują wyższe oceny 
jakości relacji (wszystkie babcie – 5,16, wszyscy dziadkowie – 4,98). Poza tym 
wyższe oceny otrzymują oboje dziadkowie ze strony matki (5,28), podczas gdy 
dziadkowie ze strony ojca – 4,77. Korelacje ocen relacji z własnymi dziadkami 
z ustosunkowaniem do „listu” przedstawia tabela 13. 

Tabela 13
Korelacje ustosunkowania do „listu” z ocena relacji z własnymi dziadkami 

pytania matka mamy ojciec mamy matka taty ojciec taty

Pytanie 4
r = 0,074
p = 0,029

r = 0,066
p =0,076

r = 0,013
p = 0,002

r = 0,126
p = 0,005

Pytania 1–3
r = 0,093
p = 0,008

r = 0,090
p =0,026

r = 0,147
p < 0,001

r = 0,203
p < 0,001

Pytania 1–4
r = 0,08–93

p = 0,008
r = 0,087
p = 0,030

r = 0,151
p < 0,001

r = 0,202
p < 0,001

Jak wskazują wartości w  tabeli, relacje z własnymi dziadkami pozostają 
w związku z ocenami przekazu zawartego w „liście do wnuka”. Im lepsze 
relacje, tym lepiej odebrany przekaz. Na uwagę zasługuje fakt, że silniejsze 
związki łączą odbiór przesłania tekstu z deklarowanymi relacjami z dziadkami 
ze strony ojca (szczególnie z ojcem ojca). Dotyczy to zarówno podobieństwa 
poglądów, jak i ogólnego ustosunkowania (emocji doświadczanych w kontakcie 
z tekstem i możliwego wpływu treści na własne postępowanie). 
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4. dyskusja

Przedstawione powyżej wstępne analizy recepcji przekazu mądrościowego 
starszego pokolenia przez młodych dorosłych wskazują na szereg interesujących 
zależności, które jednak wymagają dalszych analiz. Tryb tekstu, tak jak należało 
się spodziewać na podstawie badań przytaczanych wcześniej (Green, Brock, 
2005; Trzebiński, Antczak, 2006), ma znaczenie dla odbioru przekazu. Przy 
bliższym opisie okazuje się jednak, że ma on znaczenie dla kobiet, szczególnie 
tych, które mieszkają w małych miastach lub wsiach. 

Materiał bodźcowy, jak było powiedziane wcześniej, został opracowany tak, 
że skonfrontowane były z jednej strony teksty opowiadające historię babci lub 
dziadka, ale także zawierające kilka zdań podsumowujących – tryb mieszany 
z przewagą narracji, z drugiej zaś same abstrakcyjne zalecenia, przestrogi 
i wskazania, co jest w życiu ważne. To, że nie było warunku, w którym wy-
stąpiłaby „czysta” narracja (bez żadnego podsumowania), podyktowane było 
przekonaniem, że przekaz mądrościowy nie może się obyć bez pewnej dozy 
sformułowań uogólniających. Jak pokazują wyniki, tryb tekstu ma dość duże 
znaczenie, ale nie przesądza całkowicie o odbiorze treści. Prawdopodobnie 
należy to przypisać tematyce, jaka stanowi przekaz mądrościowy. 

Oczekiwania co do recepcji listów narracyjnych opowiadających o własnym 
życiu babci lub dziadka, przedstawiające jego blaski lub cienie („rób tak jak ja” 
lub „unikaj moich błędów”) szły w kierunku lepszego odbioru tych drugich. 
Opierało się to na przypuszczeniu, że młodzi ludzie docenią zaufanie, jakim 
autor darzy odbiorcę, mówiąc o tym, co zrobił źle. Jednocześnie można było 
się spodziewać, że podawanie siebie jako przykładu do naśladowania powo-
dować będzie niechęć i dystans. Tu jednak opowieść szczęśliwa dotyczyła 
miłości i powodzenie nie wynikało wyłącznie z osobistych zasług narratora. 
Nie narzucało się wrażenie, że autor „przechwala się”, pisze list, aby uzyskać 
podziw. W tym wypadku „bierz ze mnie przykład” znaczyło bardziej „niech 
ci się zdarzy takie samo szczęście jak mnie”. W przeciwieństwie do tego, 
opowieść o błędach to zwierzenie ze zdrady, przed którą narrator przestrzega, 
pokazując, że stracił najcenniejszą rzecz. Tu można powiedzieć, że „sam był 
sobie winien”. 

Wyniki w tym aspekcie pokazują, że wprawdzie funkcja przykładu własnego 
różnicuje odbiór listu, ale zupełnie inaczej reagują kobiety, a inaczej mężczyźni. 
Kobiety zdecydowanie wolą „piękną bajkę” – opowieść o szczęściu. Mężczyźni 
zdają się przejmować przestrogami dziadka, chociaż wielu mówi (co wiadomo 
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na podstawie analizy jakościowej), że „czasy się zmieniły”, „teraz miłość to 
co innego” itd. Można na tej podstawie sformułować przypuszczenie, że dla 
młodych mężczyzn problem zdrady jest aktualny, ważny, podlegający dyskusji. 
Dla kobiet nie – w analizie jakościowej często pojawia się oburzenie, że babcia 
dopuściła się zdrady („ja bym nigdy!”) i całkowite odrzucenie jej pouczeń. Być 
może temat miłości był zbyt centralny i ważny dla osób w wieku uczestników 
tego badania (zadanie rozwojowe okresu wczesnej dorosłości, aktualne wczesne 
doświadczenia – dobre i bolesne), aby względy formalne w znacznym stopniu 
przesądzały o recepcji treści.

Oczekiwania odnoszące się do uzasadnień nie były formułowane kierunkowo. 
Można było się spodziewać, że ich typ odgrywa swoją rolę w procesie perswazji 
(tezy zwykle argumentuje się i dobiera argumentację tak, żeby przekonać). Czy 
jednak ważniejsze są argumenty wskazujące na osobistą korzyść, czy na dobro 
powszechne? Badania pokazały, że do adresatów bardziej trafia uzasadnienie 
egoistyczne. Dotyczy to szczególnie kobiet, zwłaszcza tych, które mieszkają 
w małych miejscowościach. Mężczyźni także nieco lepiej oceniają zalecenia 
uzasadniane interesem osobistym, chociaż różnice nie osiągają poziomu 
istotności statystycznej. Inaczej osoby mieszkające w dużych miastach (bez 
podziału ze względu na płeć). Te osoby nieco lepiej reagują na uzasadnienia 
altruistyczne, chociaż nie jest to wystarczająco wyraziste. 

Dlaczego tak jest? Argumenty egoistyczne, które słyszy się potocznie, 
w wielu przypadkach są absurdalne („nie bij dziewczynki, bo się spocisz”). 
Dziadkowie w swoich „listach do wnuka” (Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019) 
bezapelacyjnie częściej odnosili się do takich właśnie, zwłaszcza pisząc teksty 
lakoniczne. W tych dłuższych i bardziej pogłębionych autorzy nie ograniczali 
się do powoływania na własne dobro adresata, a podawali też inne, altruistycz-
ne uzasadnienia (drugi człowiek, ojczyzna, rodzina, dobro powszechne, Bóg). 
Czy większość polskich seniorów tak myśli (po przeżyciu trudnego i długiego 
życia pełnego różnych „lekcji”)? A może podawali uzasadnienia egoistyczne, 
bo myśleli, że tak rozumuje „dzisiejsza młodzież”? To fakt, że w ramach ide-
ologii wybujałego indywidualizmu osobą najważniejszą na świecie jest własna 
osoba. Nie znaczy to jednak, że w przekazie dydaktycznym tylko do własnego 
dobrostanu można się odwoływać. 

Możliwym wyjaśnieniem zróżnicowania recepcji przekazu mądrościowego 
w środowisku wielkomiejskim i wiejskim jest być może odmienny stosunek do 
starszego pokolenia osób z obydwu grup. Na wsi i w małych miejscowościach 
przeważają rodziny wielopokoleniowe, co umożliwia lepszą komunikację, 
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wzajemne zaufanie, poszanowanie najstarszych i najmłodszych. Tu na ogół 
dziadkowie opiekowali się wnukami, teraz nierzadko wnuki opiekują się nimi. 
To zbliża w sferze poglądów, a takie zbliżenie pociąga za sobą bardziej życzliwe 
przyjmowanie przekazu – zachęca do dyskutowania z przedstawionym po-
glądem, opowiadania o sobie, podsyca kontakt. „List od dziadka” (lub babci) 
staje się zaproszeniem do refleksji nad najbardziej istotnymi zagadnieniami 
egzystencjalnymi – tym, co wynika z bilansu życia starych ludzi i tym, co jawi 
się jako problemowe młodym. 

Ocena recepcji tekstu dokonana przy pomocy prostego oszacowania 
punktowego według kilku wymiarów zadanych przez badacza jest dość pry-
mitywnym narzędziem diagnozy ustosunkowania do przekazu. Na wynik 
składa się wiele czynników zaburzających, które zwykle towarzyszą pomiarom 
przy pomocy skal: zmienna aprobaty społecznej i swego rodzaju dążenie do 
poprawności, tendencja do wydawania bądź skrajnych bądź uśrednionych 
ocen, subiektywne rozumienie kryterium (niekoniecznie tak samo, jak chciał 
badacz) i kilka innych, nie mówiąc o świadomej chęci zafałszowania wyniku, 
znużeniu itd. Dlatego więcej wiarygodnych informacji będzie można zdobyć, 
przeprowadzając żmudną analizę jakościowo-frekwencyjną tekstów pisanych 
przez osoby badane jako odpowiedzi na „list od dziadka” (por. Drężek, Dryll, 
w tym tomie, s. 101–118).
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wprowadzenie

Komunikacja pomiędzy pokoleniami to proces niezbędny dla trwania 
i  rozwijania się społeczeństw. Nie zdarza się wprawdzie (i nie o  to chodzi), 
aby młodzi bezrefleksyjnie naśladowali sposób życia starszych – zmieniają 
się konteksty, tworzą nowe idee, zamierają stare. Ale dorobek ludzi podlega 
kumulacji, a poza tym wartości podstawowe trwają niezmiennie poprzez 
wiele pokoleń.

Na etapie życia dobiegającego kresu ludzie mają skłonność do dokonywania 
podsumowań (bilans życia, np. Oleś, 2011). Doświadczenie zdobyte w ciągu 
przeżytych lat skłania do formułowania ogólnych „lekcji” – można mieć 
poczucie, że wie się więcej niż w młodości. Niestety w wielu dziedzinach nie 
można już tej wiedzy wykorzystać. Pokrzepiająca bywa wobec tego, możli-
wość podzielenia się nią z kimś, kto dopiero wchodzi w dorosłe życie. Tym 
kimś może być własny wnuk albo – ogólnie – pokolenie wnuków. Biografie 
dziadków przekazywane wnukom dostarczają im nie tylko „recept na życie”. 
Bardzo często więź pomiędzy tymi pokoleniami datuje się od najwcześniejszych 
momentów życia wnuków – babcia lub dziadek spędzali z nimi więcej czasu 
niż zapracowani rodzice, dostarczali poczucia zakorzenienia, zaszczepiali 
wartości, budowali zręby tożsamości (intergenerational self; Fivush, Bohanek, 
Duke, 2008; Fivush, Bohanek, Zaman, 2011). I z tego względu także badanie 
procesu transmisji międzypokoleniowej doświadczenia i mądrości życiowej 
seniorów okazuje się ważne. 

Omawiane badanie jest kolejnym z serii „list do wnuka”. Wcześniejsze (Cierp-
ka, Dryll, Tokarska, 2017; Dryll, Tokarska, Cierpka, 2016; 2017; Dryll, Cierpka, 
Tokarska, 2019; Tokarska, Dryll, Cierpka, 2019; por. także Dryll, w tym tomie 
s. 79–99) były skoncentrowane na poznawaniu, jakie treści i w jakiej formie 
bywają przekazywane przez współczesnych seniorów młodemu pokoleniu. 
Na ich podstawie w kolejnym etapie skonstruowany został model czynników 
formalnych, które oprócz treści, mogą wpływać na odbiór takiego przesłania. 

1. problem 

Jak wynika z  literatury na temat perswazyjności przekazów tekstowych 
(Green, Brock, 2005; Trzebiński, Antczak, 2006), lepiej przetwarzane są i mają 
większy wpływ na działanie przekazy w formie narracji fabularnej, opowiadające 
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o konkretnych osobach i zdarzeniach. W przeciwieństwie do nich przekazy 
zawierające treści abstrakcyjne mają mniejszą moc oddziaływania. Powstaje 
w związku z tym pytanie, jakie znaczenie ma tryb tekstu (narracyjny lub ar-
gumentacyjny) w przypadku przekazu zawierającego przesłanie mądrościowe 
seniorów skierowane do młodego pokolenia (własnych wnuków, ale nie tylko). 
Analizy ilościowe (por. Dryll, w  tym tomie, s. 79–99) wskazują, że odbiór 
„listów od dziadka” pisanych w trybie narracyjnym i argumentacyjnym różni 
się. Młodzi dorośli teksty narracyjne oceniają wyżej na skalach wyrażających 
ogólne ustosunkowanie. Dotyczy to szczególnie kobiet oraz osób mieszkających 
w małych miastach i na wsiach. 

Na podstawie wspomnianych wcześniej badań z udziałem polskich seniorów 
stwierdzono, że ich „listy do wnuka” różnią się poza trybem także innymi 
cechami o charakterze formalnym, które wydają się istotne. W przypadku 
tekstów napisanych w  trybie narracyjnym jedne zawierają opisy własnego 
życia autorów, prezentując ich w roli modela (przykładu do naśladowania), 
inne zaś przedstawiają błędy życiowe, porażki i ich konsekwencje, a pisane są 
„ku przestrodze”. Według analiz ilościowych (Dryll, w tym tomie, s. 79–99) ta 
cecha tekstów narracyjnych ma pewne znaczenie, chociaż ogólne ustosunko-
wanie do tekstu różnicuje tylko wśród uczestników mieszkających w dużych 
miastach, natomiast u wszystkich osób badanych różnicuje poczucie podo-
bieństwa własnych poglądów do tych wyrażonych w „liście” (wskazuje na to 
odpowiedź na jedno z czterech pytań). 

„Listy do wnuka” pisane w  trybie argumentacyjnym różniły się między 
innymi sposobem uzasadniania formułowanych zaleceń i przestróg. Ta cecha 
wydaje się również ważna, chociaż trudno formułować jednoznaczne ocze-
kiwania, jakie uzasadnienia będą lepiej odbierane. Oceny na skalach (Dryll, 
w tym tomie, s. 79–99) wskazują, że do adresatów porad życiowych najbardziej 
„przemawiają” uzasadnienia egoistyczne („stosuj się do moich rad dla własnego 
dobra”) w przeciwieństwie do altruistycznych (w imię dobra powszechnego, 
dobra drugiego człowieka, grupy – np. ojczyzny czy własnej rodziny). 

W ramach przytaczanych tutaj analiz ilościowych (por. Dryll, w tym tomie, 
s. 79–99) stwierdzono również, że oceny otrzymanych tekstów „listu od dziad-
ka” (lub babci) na skalach pozostają w związku z liczbą słów w napisanej przez 
uczestnika badania „odpowiedzi na list” (wszystkie współczynniki korelacji 
liczby słów z poszczególnymi pytaniami są istotne na poziomie p < 0,001). 
Jednocześnie, osoby, które nie napisały „odpowiedzi”, chociaż zrealizowały 
pozostałe zadania procedury badawczej, oceniły „listy” istotnie gorzej. Wskazuje 
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to na fakt, że jakość „odpowiedzi na list” pozostaje w związku z wyrażonym 
na skalach ustosunkowaniem do otrzymanego tekstu. Mając na uwadze, że 
oceny na skalach, choć prostsze w interpretacji, charakteryzują się ograniczoną 
wiarygodnością, dla zbadania perswazyjności przekazu w zależności od wy-
mienionych wyżej cech formalnych, należy przeprowadzić analizę jakościową 
napisanych przez odbiorców odpowiedzi na „list od dziadka”. 

2. metoda

Badanie miało charakter eksperymentu z trzema zmiennymi niezależnymi 
(tryb, funkcja przykładu w tekstach narracyjnych, typ uzasadnień w tekstach 
argumentacyjnych). Zmienna zależna – recepcja przesłania mądrościowego 
seniorów była wyrażona na skalach i poprzez tekst „odpowiedzi na list od 
dziadka” poddanej analizie jakościowej z elementami analizy frekwencyjnej. 
Do zmiennych kontrolowanych należały: płeć, miejsce zamieszkania, wykształ-
cenie rodziców, stan rodzinny osób badanych (zmienne demograficzne), bycie 
wychowywanym przez dziadków i wspólne zamieszkiwanie z nimi, zaintere-
sowanie historią rodzinną wyrażone w znajomości przeszłych pokoleń (geno-
gram), ocena aktualnych relacji z własnymi babciami i dziadkami (jeśli żyją) 
oraz deklarowany system wartości (skala Schwartza; Cieciuch, Zaleski, 2011). 

3. osoby badane i narzędzia

W badaniu wzięło udział 868 uczestników w wieku od 17 do 20 lat, w tym 
430 kobiet i 438 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 17,11. 

Badanie było prowadzone przez uczestników seminarium badawczego na 
Wydziale Psychologii UW „Dziadkowie, babcie i wnuki”. Studenci-ankieterzy po 
uzyskaniu pozwoleń dyrektorów szkół udali się do liceów lub techników w 2 dużych 
miastach i 17 mniejszych miejscowościach. Uczniowie byli zapraszani do dobro-
wolnego wzięcia udziału w badaniu w ramach jednej z ich lekcji (45 min.). Ucznio-
wie niepełnoletni byli proszeni o przedstawienie zgody opiekunów prawnych. 

Uczniowie, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, wykonywali na-
stępujące zadania:

 – wypełnienie metryczki demograficznej (w tym czy i jak długo mieszkają 
lub mieszkali z dziadkami);
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 – dokonanie oceny relacji z dziadkami na skali od 1 („marnie, nie czuję 
się z nim/nią związany”) do 7 („bardzo dobrze, jest mi bardzo bliski/
bliska”). Możliwa była również opcja zaznaczenia, że dziadek/babcia 
już nie żyje lub nie żyli przed narodzinami badanego;

 – po przeczytaniu tekstu „Listu od dziadka/babci” napisanie Odpowiedzi 
na list (opis metody poniżej);

 – wypełnienie Portretowego kwestionariusza wartości Schwartza; 
 – narysowanie własnego drzewa genealogicznego;
 – cztery pytania oceniające perswazyjność listu (czy wzrusza? czy przekonuje? 

czy wpływa na postępowanie? czy wnuk zgadza się z dziadkiem/babcią?) 
na skali od 1 – „wcale” do 7 – „bardzo” (por. Dryll w tym tomie, s. 79–99). 

Materiał stymulujący (listy dziadków) został przygotowany na podstawie 
listów seniorów zebranych i przeanalizowanych w poprzednim etapie projek-
tu badawczego (Dryll, Cierpka, Tokarska, 2019). Listy zostały przygotowane 
w czterech wersjach (a ponadto w podziale na płeć badanego – kobiety odpi-
sywały babci, mężczyźni dziadkowi):

 – tryb narracyjny, zawierający element argumentacji (krótkie podsumo-
wanie listu madrościowego), dla uproszczenia dalej nazywany trybem 
narracyjnym typu „bierz ze mnie przykład” – pozytywna historia 
o  szczęśliwym życiu i udanym związku małżeńskim dziadka/babci 
zakończona morałem „miłość jest ważna”;

 – tryb narracyjny, zawierający element argumentacji (krótkie podsumo-
wanie listu madrościowego), dla uproszczenia dalej nazywany trybem 
narracyjnym typu „nie bierz ze mnie przykładu” – historia dziadka/
babci, którzy mieli miłość, jednak stracili ją w wyniku własnego błędu, 
również zakończona morałem, że „miłość jest ważna”; 

 – tryb argumentacyjny z przesłaniem „miłość jest ważna” i wyjaśnie-
niem egocentrycznym (własne dobro) – zbiór porad i zasad życiowych, 
którymi wnuk ma się kierować w życiu z wyjaśnieniem, że może mieć 
z tego tytułu osobiste korzyści (szacunek ludzi, dobro, które powraca);

 – tryb argumentacyjny z przesłaniem „miłość jest ważna” i wyjaśnieniem 
altruistycznym (dobro powszechne) – zbiór porad i zasad życiowych, 
którymi wnuk ma się kierować w życiu z wyjaśnieniem, że wszyscy 
jesteśmy częścią większej całości (kosmos, Bóg) i dlatego należy po-
stępować dobrze i szlachetnie.

Poniższa tabela ilustruje liczebności badanych, odpowiadających na po-
szczególne warianty listu:
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Tabela 1
N badanych, odpowiadających na poszczególne warianty listów

wariant Kobiety mężczyźni
Tryb narracyjny typu „bierz ze mnie przykład” 117 121

Tryb narracyjny typu „nie bierz ze mnie przykładu” 111 92

Tryb argumentacyjny z wyjaśnieniem egocentrycznym 95 113

Tryb argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym 107 112

W poniższym omówieniu zostanie przedstawiona metoda ilościowo-jakościowej 
analizy odpowiedzi napisanych przez uczniów, którzy mieli sobie wyobrazić, że to 
ich dziadek lub babcia zwrócił się do nich w formie listu. Badaczy interesowało, jakie 
reakcje, emocje, tematy wywołuje list pisany w trybie narracyjnym lub argumenta-
cyjnym, co miało wskazywać na sposób recepcji tekstu mądrościowego. Chodziło 
szczególnie o skonfrontowanie tekstów w trybie narracyjnym i argumentacyjnym.

4. metoda analizy

Analiza listów (N = 868) zaczęła się od zero-jedynkowego zakodowania 
przez sędziów kompetentnych pojawiających się w każdym liście tematów, które 
stały się zmiennymi tej części badania. Zmienne określono w dwóch krokach:

 – krok pierwszy – sformułowanie założeń na podstawie wstępnego zapoznania 
się z materiałem badawczym, np. jeśli w każdym liście występuje odniesienie 
do wartości miłości w życiu, można przyjąć, że jest to ważna kategoria tre-
ściowa, temat, który badani będą poruszać w swoich odpowiedziach na list.

 – krok drugi – wyłanianie kategorii treściowych na podstawie szczegó-
łowej lektury kolejnych listów, np. jeśli wielu badanych wyrażało swoje 
wzruszenie w związku z otrzymaniem listu od dziadka/babci, sędziowie 
kompetentni dodawali taką kategorię („wzruszenie”), co wiązało się 
z poszukiwaniem jej we wszystkich tekstach. 

Tak przygotowane zmienne zostały pogrupowane w pięć kategorii, które 
przedstawia tabela 2. Zmienne zapisane kursywą w kategorii „Tematy z listu, 
do których się odnosi” nie zostały uwzględnione w poniższym omówieniu 
różnic w odbiorze trybu narracyjnego i  argumentacyjnego, ponieważ wy-
stępowały tylko lub zdecydowanie silniej w jednym trybie, przez co różnice 
w częstotliwości poruszania tych tematów w obu warunkach są oczywiste. 
Ich przedstawienie w tabeli ma charakter poglądowy.
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Następnie na podstawie zakodowanych zmiennych przeprowadzono test 
niezależności kategorii chi2, pozwalający określić, czy jakiś temat/motyw/emocja 
istotnie częściej pojawiał się wśród tekstów odpowiedzi na list od dziadka/babci 
w trybie narracyjnym czy argumentacyjnym. Ilościowy wynik z kolei nadawał 
kierunek analizie jakościowej, która miała pogłębić zrozumienie powstałej różnicy.

5. wyniki

5.1. Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym pod względem 
stosunku do udzielanych rad

Tabela 3
Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym pod względem stosunku do udzielanych rad

wymiary chi2 p V-cramera

Akceptacja radzenia 0,59 0,44 0,03

Szkoda, że nie wcześniej 4,99 0,02 0,1

Szanuję, ale robię swoje 7,6 0,00 0,13

Popełnię własne błędy 6,03 0,01 0,12

Czasy się zmieniły 6,47 0,01 0,12

Jak pokazuje tabela 3, stosunek do udzielanych przez babcię lub dziadka rad 
bywa dość różny w zależności od tego, czy mądrość jest „podana” w formie 
zbioru reguł do przestrzegania (w trybie argumentacyjnym) czy zostaje zilu-
strowana osobistą historią (w trybie narracyjnym). Niezależnie od tego jednak 
wnuki raczej akceptują radzenie – żaden tryb nie prowokuje do jednoznacznego 
odrzucania dialogu ze starszym pokoleniem. Przeciwnie, młodzi ludzie często 
ciepło dziękowali dziadkom za troskę, chęć nawiązania kontaktu i dzielenia 
się swoją mądrością, szczególnie w kryzysowym momencie ich życia, jakim 
jest wchodzenie w dorosłość i podejmowanie pierwszych wiążących decyzji. 
Poniżej przykłady ich wypowiedzi:

Bardzo dziękuję Ci za ten piękny list. Całkowicie się zgadzam z tym, co 
napisałaś. Uważam, że z pewnością przyda mi się to szczególnie teraz, 
gdy przede mną wiele wyborów. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, OB 571, Warszawa)

108 Paulina Drężek, Elżbieta Dryll



Bardzo zaciekawiła mnie twoja historia i to co w życiu przeżyłeś. Dzię-
kuję za wszystko, a w szczególności za rady, których mi udzieliłeś. W przy-
szłości postaram się stosować do tego, co napisałeś w tym liście. Mam 
nadzieję, że w przyszłości nie popełnię tego samego błędu co ty, obecnie 
staram się jak mogę, ale tak jak w twoim przypadku to za mało. Dzięki 
twoim radom wiem, że trzeba dawać z siebie 100% i walczyć o to, do 
czego się dąży i nie poddawać się.

(t. narracyjny „nie bierz ze mnie przykładu”, OB 74, Jabłonowo  Pomorskie)

[…] skorzystam z Twoich rad, bo naprawdę trafiły do mnie, szczególnie 
o tym pośpiechu w życiu. Chyba będę musiał zatrzymać się na chwilę 
i spojrzeć na wszystko, co omijam. Wiem, że rzadko rozmawiamy i bardzo 
dziękuję Ci za ten list. Pomógł mi przemyśleć parę spraw, nadal nie wiem, 
co robić, czy to co zaplanowałem, ma przyszłość, jest dobrym wyborem.

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, 796, Iława)

Uczniowie, odpowiadający na list w trybie argumentacyjnym, częściej wy-
rażali żal, że takie rozmowy o wartościach i sposobie postępowania w życiu nie 
miały miejsca wcześniej – wtedy być może inaczej pokierowaliby niektórymi 
swoimi decyzjami, jak np. w wypowiedzi poniżej:

Ja już czuję pustkę w sercu, bo straciłam taką osobę, którą, jak mówisz, 
najmocniej kochałam. Człowiek teraz rozumie swoje błędy, ale jest już 
za późno. Mogłam szybciej przeczytać twoje rady, może inaczej byłoby 
teraz. Czasu nikt nie cofnie niestety. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, OB. 91, Jabłono-
wo Pomorskie)

Różnica może wynikać z tego, że w trybie argumentacyjnym wartości i za-
sady zdecydowanie mocniej wybrzmiewają, co skłania do refleksji nad nimi 
w kontekście własnego życia oraz tego, czy i w  jaki sposób były omawiane 
w domu rodzinnym. W trybie narracyjnym duża część uwagi odbiorcy skupia 
się na opowiadanej historii, list jest bardziej o życiu dziadka niż o wyznawa-
nych przez niego wartościach, przez co przemycane w niej morały schodzą na 
dalszy plan, są rzadziej dyskutowane lub odrzucane przez wnuka.

Tryb argumentacyjny jest trudniejszy do przyjęcia i bardziej prowokuje do 
częściowej negacji wartości dziadka. Odpowiadające na ten zbiór zasad życiowych 
wnuki częściej mówią, że mimo szacunku dla dziadka będą postępowały po 
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swojemu i popełniały własne błędy, bo tylko w ten sposób można wypracować 
własną mądrość. Częściej też pojawia się argument, że mądrość dziadka jest 
już nieaktualna w dzisiejszym świecie, bardzo różnym m.in. pod względem 
relacji społecznych i tempa życia od tego, w którym wychował się dziadek.

Prawda dziadku jest taka, że jestem jeszcze zbyt młody, żeby zrozumieć 
morały, które napisałeś w liście. Jeżeli kiedyś będę na tyle dorosły, żeby 
zrozumieć, jak jest to ważne, na pewno będę wdzięczny. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, OB. 785, Iława)

Chciałabym Ci móc obiecać, że zgodnie postąpię z Twymi mądrymi 
radami, aczkolwiek nie mogę tego zrobić. Każdy człowiek się uczy na 
własnych błędach, to dzięki nim wie, jak należy postępować, zdobywać 
doświadczenie. Dlatego też zamierzam podążać własną drogą, kierować 
się swym sercem i uczuciami. Prawdopodobnie przyjdą momenty, w któ-
rych będę żałować swych niektórych decyzji, ale czy na tym właśnie nie 
polega życie? Na wysnuwaniu wniosków z własnych popełnionych błędów? 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem egoistycznym, OB. 404, Łomża) 

Nie zgadzam się we wszystkim, o czym piszesz. Każdy powinien przeżyć 
życie na swój sposób, a nie według typowego schematu. Są inne czasy 
i życie nie będzie wyglądać jak za Twoich czasów. Mimo wszystko dzię-
kuję, że podzieliłaś się tym, co sądzisz na ten temat. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem egoistycznym, 408, Łomża)

5.2. Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym pod względem 
wywołanych przez list emocji

Tabela 4
Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym pod względem wywołanych przez list emocji

wymiary chi2 p V-cramera

Wzruszenie 7,4 0,00 0,13

Akceptacja (nie za gorąca) 8,34 0,04 0,11

Szok 5,77 0,01 0,11

Poczucie wtajemniczenia 8,37 0,00 0,13
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Listy pisane w trybie narracyjnym z osobistą historią dziadka wywołują 
znacznie gorętsze emocje, podczas gdy tryb argumentacyjny częściej spotyka 
się z grzeczną, ale zdawkową odpowiedzią, jak np.:

Dziękuję za list. To bardzo miłe słowa. Zgadzam się z twoim stwierdze-
niem, że najważniejsza jest miłość. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, OB. 144, Łomża)

Dziękuję ci bardzo za rady, których mi udzieliłeś. Na pewno przydadzą 
mi się w życiu. Będę starał się pamiętać o tym, co napisałeś w tym liście. 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, OB 139, Łomża)

Tryb narracyjny wydaje się bardziej zbliżać do dziadka jako do człowieka, 
który wiele przeżył i którym również mogą targać różne emocje (osamotnienie, 
tęsknota, poczucie winy itd.). Jego historia wzrusza, a wnuk czuje się doceniony 
tym, że osoba znacznie od niego dojrzalsza decyduje się przed nim odsłonić.

Dziękuję za Babci list. Był naprawdę szczery i muszę przyznać, że mnie 
zaskoczył. Zawsze wydawała mi się Babcia osobą wyjątkowo stabilną, 
niewzruszoną, nieco niedostępną, z ogromnym poczuciem obowiązku, 
które zawsze podziwiałam. To naprawdę niezwykłe zobaczyć Babcię od 
tej zupełnie innej strony. Cieszę się, że Babcia do mnie napisała, bo 
bardzo rzadko rozmawiamy na takie tematy. 

(t. narracyjny „nie bierz ze mnie przykładu”, 301, Warszawa)

Wyjście z moralizatorskiego dystansu może mieć również swoje konse-
kwencje szczególnie, jeśli historia ukazuje słabości dziadka, w którym wnuki 
mogłyby chcieć widzieć nieskazitelny autorytet. Odczuwany wtedy szok czasem 
przechodzi w oskarżenia, a w konsekwencji w odrzucenie. 

Nie potrzebuję takich rad. Podejmowane decyzje zawsze będą miały 
swoje konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć i tyle. Twoja „wzrusza-
jąca” opowieść jest dowodem na to, że nie jesteś moją babcią. Wzbudza 
we mnie zażenowanie, bo jak widać pomimo twojego wieku, twoja 
wiedza o życiu jest na podobnym poziomie co moja, z tym wyjątkiem, 
że nie potrzebuję zdradzać i ulegać chwilowym przyjemnościom, by 
zdawać sobie sprawę z pewnych rzeczy. Ludzie popełniają błędy, więc 
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skoro zgotowałaś sobie taki los, to przynajmniej się nad sobą nie użalaj 
i przyjmij go z resztkami godności. 

(t. narracyjny „nie bierz ze mnie przykładu”, OB. 305, Warszawa)

5.3. Różnice w odbiorze listu w trybie argumentacyjnym i narracyjnym pod względem 
nawiązywania do różnych tematów z listu

W kwestii poruszanych tematów różnice między trybem argumentacyjnym 
a narracyjnym ujawniły się tylko w motywie cielesności i seksualności (𝑥𝑥2  = 7,69, 
p < 0,01, V = 0,13). Choć w obu trybach pojawiał się motyw zmiany obyczajów 
w przeżywaniu i manifestowaniu publicznie fizycznej strony związku dwojga 
osób (publiczne pocałunki, „obściskiwanie”), to w trybie argumentacyjnym 
temat ten zdecydowanie częściej wychodził na pierwszy plan, w niektórych 
wypadkach będąc jedyną kwestią poruszoną przez wnuka.

Temat cielesności i seksualności okazał się być antagonizujący – część wnu-
ków wytykała dziadkowi staroświeckość i pruderię, część w pełni podzielała 
jego poglądy, narzekając na zanik norm w tej sferze we współczesnym świecie. 
W  jednym i drugim wypadku temat wzbudzał silne emocje i pozostawiał 
niewiele miejsca dla pozostałych wartości, omówionych w liście dziadka.

Dziadku, seks może nie jest najważniejszy, ale w wieku 18 lat miłość 
cielesna też jest ważna.

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, 589, Warszawa) 

Na wstępie chciałam ci podziękować za ten list, zupełnie się go nie spo-
dziewałam. To, co napisałaś, dużo dla mnie znaczy. […] Zgadzam się 
z tobą, że coraz więcej młodych osób zupełnie zapomina o prawdziwej 
miłości. Ludzie skłaniają się ku fizyczności, a głębsze relacje przestają 
mieć znaczenie. To przykre, lecz prawda jest taka, że nie zmienimy ich 
postępowania. Osobiście, z czystym sercem mogę ci powiedzieć, że moje 
poglądy są bardzo podobne do twoich. […] 

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem altruistycznym, 837, Toruń)
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5.4. Różnice w pojawiających się treściach na własny (wnuka) temat pod wpływem listu 
w trybie argumentacyjnym lub narracyjnym 

Tabela 5
Różnice w pojawiających się treściach na własny (wnuka) temat pod wpływem listu w trybie argumen-
tacyjnym lub narracyjnym

wymiary chi2 p V-cramera

Czekam na miłość 6,9 0,00 0,12

Wnuki odpowiadające na list w trybie narracyjnym częściej wspominały 
o swoich marzeniach o znalezieniu miłości. Osobista historia dziadka, w której 
sam nadawca odsłaniał swoją historię i uczucia, bardziej zachęcała do otwo-
rzenia się przed dziadkiem jak przed starszym przyjacielem, który zna się 
nawet na „kwestiach sercowych”.

Wiesz dziadku, jeszcze nie miałem dziewczyny, co nie oznacza, że żad-
na mnie nie interesuje. Myślę już o takich związkach dosyć poważnie, 
dlatego proszę Cię o radę: jak poznałeś, że babcia to ta jedyna? 

(t. narracyjny „bierz ze mnie przykład”, OB 747, Mrągowo)

5.5. Różnice w nawiązywaniu do kontaktu z dziadkiem pod wpływem listu w trybie 
argumentacyjnym lub narracyjnym

Tabela 5
Różnice w nawiązywaniu do kontaktu z dziadkiem pod wpływem listu w trybie argumentacyjnym lub 
narracyjnym

wymiary chi2 p V-cramera

Oferowanie siebie 9,98 0,00 0,15

Masz nas – rodzinę 5,82 0,01 0,11

Osobista narracja częściej skłaniała wnuki do okazania dziadkowi wspar-
cia – częściej przypominały mu, że może liczyć na ich towarzystwo, a także 
troskę całej rodziny. Pokazanie się dziadka nie jako odległego autorytetu, który 
może udzielać rad z wyżyn swojego doświadczenia, ale jako człowieka z jego 
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(czasem trudną) historią i prawdziwymi emocjami (tu: tęsknota za zmarłym 
małżonkiem) wydaje się bardzo zbliżać do niego wnuki. Potraktowany jak 
partner do dzielenia się nawet intymnymi szczegółami z życia wnuk częściej 
wyraża gotowość podjęcia odpowiedzialności za dziadka, rewanżując mu się 
tym za jego troskę i opiekę, której sam doświadczył w dzieciństwie.

Przykro mi, że czujesz się samotnie, ale nie uważaj siebie za egoistkę. 
Prawda jest taka, że zasługujesz na to, by czuć się szczęśliwa i by żyć 
blisko nas – swojej rodziny. Dlatego postanowiłam, że postaram się 
odwiedzać Ciebie jak najczęściej. Myślę, że będziesz zadowolona i ja 
również. Mam nadzieję, że opowiesz mi więcej rodzinnych historii 
o dziadku Józefie, ale i nie tylko. 

(t. narracyjny „bierz ze mnie przykład”, OB. PA3, Podkowa Leśna)

Napisałaś, że jesteś „głupia” i zostałaś sama, ale to jest przecież nieprawda. 
Masz mnie, swoje wnuczęta i dzieci, którzy bardzo cię kochają i zawsze ci 
pomogą, i nie pozwolą, abyś czuła się samotnie. 

(t. narracyjny „nie bierz ze mnie przykładu”, OB 69, Jabłonowo 
 Pomorskie)

podsumowanie analiz ilościowo-jakościowych 

Studium „List od Dziadka”, przedstawione w dwóch artykułach w  tym 
tomie, objęło 868 osób. W badaniach jakościowych to liczba rzadko spotyka-
na – nawet jeśli nie wszyscy ostatecznie zdecydowali się napisać odpowiedź 
na list, zgromadzono łącznie 719 tekstów. Duża ich część to bardzo osobiste, 
pełne emocji wypowiedzi. Ze względu na dużą liczbę trudno byłoby (i chyba 
nie miałoby sensu) analizować je klasycznymi metodami jakościowymi. Z dru-
giej strony zwykła ocena na skali czy analiza frekwencyjna pojawiających się 
tematów wprawdzie pozwala zobaczyć istniejące tendencje, jednak gubi dużą 
część „ludzkiego pierwiastka”, który znajduje się w  tak bogatym materiale, 
i nie pozwala zrozumieć, jakie czynniki wpływały na uzyskane wyniki. Do 
tego potrzebna jest właśnie pogłębiona analiza jakościowa. 

Analiza ilościowa (por. Dryll, w tym tomie, s. 79–99) pozwoliła stwierdzić, 
że wnuki inaczej przyjmują listy dziadka/babci pisane w trybie narracyjnym 
i argumentacyjnym – listy z osobistą historią były oceniane wyżej pod względem 
poziomu wywoływanego wzruszenia, „przemawiania” listu i perswazyjności 
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(bez związku pozostawał aspekt generalnego zgadzania się z poglądami dziad-
ka – tu tryb nie grał roli). Analiza jakościowa (wsparta analizą frekwencyjną) 
pozwoliła stwierdzić, na czym ta różnica w odbiorze polega i z jakimi treściami 
się wiąże. Jak z niej wynika, wyższa ocena trybu narracyjnego może wiązać 
się z  tym, że opowiadana przez dziadka historia jego życia silniej wzrusza, 
daje poczucie wtajemniczenia, bycia potraktowanym jak równorzędny partner 
w rozmowie, czasem szokuje – czyli wywołuje znacznie więcej angażujących 
emocji. Tymczasem listy pisane w trybie argumentacyjnym częściej wywołują 
grzeczną, ale zdawkową odpowiedź, bez widocznego zabarwienia emocjonal-
nego. Widać również, że zainteresowany i poruszony opowiadaniem dziadka 
wnuk częściej chce się z nim dzielić własnymi marzeniami (tu: marzeniem 
o znalezieniu miłości romantycznej), traktuje go jak przyjaciela. Ta emocjonalna 
bliskość przekłada się także na poczucie więzi i odpowiedzialności za dziadka, 
któremu oferuje się wsparcie i towarzystwo swoje i rodziny, aby zniwelować 
jego poczucie osamotnienia. 

Z wywołanego poczucia emocjonalnej bliskości może wynikać ostatecznie 
wyższa ocena na skalach określających, na ile wnuk jest wzruszony listem 
dziadka, na ile list do niego „przemawia”, czy deklaruje wpływ jego rad na 
swoje życie oraz w jakim stopniu zgadza się z dziadkiem. Łatwiej przyznać 
rację lub przynajmniej zainteresować się opinią osoby, z którą czuje się bli-
skość. Nie dziwi również, że tendencję taką widać w analizie ilościowej przede 
wszystkim u kobiet, którym kulturowo bardziej „wolno” mówić o emocjach 
i poczuciu bliskości z kimś. Z kolei różnice w odbiorze trybu narracyjnego 
i argumentacyjnego u osób z małych miast mogą wynikać z tego, że mieszka-
jące tam wnuki częściej mieszkały i/lub były kiedyś pod stałą opieką dziad-
ków (por. Dryll, w tym tomie, s. 79–99), zatem tam ta bliskość emocjonalna 
z dziadkami już istniała i była zaktualizowana wpływem osobistej narracji, 
co przełożyło się na wyższe wyniki na skalach.

Analiza jakościowa listów pisanych w trybie argumentacyjnym pokazuje, 
że często spotykają się one z reakcją odrzucenia przez wnuka części lub całości 
systemu wartości, o którym mówi dziadek (stąd też niższe oceny tych listów na 
skalach). Wnuki częściej odrzucają mentorski ton, tłumacząc, że „każdy musi 
popełnić własne błędy” i „zrobią po swojemu”. Pojawia się też argument, że 
wartości dziadka są już nieprzystające do współczesnego świata, w którym żyją 
jego wnuki. Mimo to analiza frekwencyjna pozwoliła zauważyć, że nawet w wy-
padku mniej angażujących emocjonalnie listów argumentacyjnych, doceniana 
jest sama chęć nawiązania kontaktu i rozmowy o wartościach. Wnuki często 

List od dziadka – analiza jakościowa odpowiedzi na  przesłanie mądrościowe seniorów  115



wyrażają żal, że w ich domach nie mówiło się wprost na takie tematy, przez co 
czuły się zagubione i czasem podejmowały niewłaściwe decyzje. Każda forma 
(narracyjna czy argumentacyjna) komunikacji na temat wartości była przez 
wnuki przyjmowana z akceptacją i mniejszym lub większym zainteresowaniem.

Wyższe wyniki na skalach w przypadku trybu narracyjnego mogły wynikać 
też z pewnego „rozcieńczenia” przekazywanych rad życiowych w osobistej hi-
storii dziadka. Przedstawienie świata wartości jako części własnej historii, którą 
się przeżyło i z której wyciągnęło się wnioski, pozwala wnukowi spojrzeć na 
światopogląd dziadka bardziej całościowo, bez skupiania się na pojedynczych 
motywach, z którymi mógłby się nie zgadzać. Być może osobista historia lepiej 
unaocznia pozytywne lub negatywne skutki stosowania się lub niestosowania 
się do opisywanych zasad – np. cenienie wartości miłości i szacunku w związku 
poskutkowało w życiu dziadka udanym i szczęśliwym małżeństwem, a sprze-
niewierzenie się tym wartościom złamało jego życie. Dzięki temu wnuk mniej 
„kłóci się” z tak sprawdzonymi zasadami życiowymi i chętniej przyznaje, że 
zgadza się z dziadkiem i zamierza kierować się jego radami.

Tryb argumentacyjny sprzyja wyostrzeniu się tematów kontrowersyjnych, 
które zaczynają dominować nad całością przekazu. Tak było w przypadku 
różnic w światopoglądzie młodszego i starszego pokolenia w kwestii cielesności 
i seksualności. Tu często wychodziły one na pierwszy plan i stawały się głównym 
tematem listu-odpowiedzi. Część wnuków wyrażała nostalgię za dawnymi, 
„lepszymi” czasami młodości dziadka, gdy panowały restrykcyjniejsze zasady 
i ograniczenia w tej sferze, co zapewniało ludziom poczucie bezpieczeństwa 
i  stabilności. Część jednak zarzucała dziadkowi staroświeckość, wtrącanie 
się czy brak zrozumienia współczesnego świata, co w konsekwencji odsuwało 
ich od tak postrzeganego, niezdolnego ich zrozumieć starszego człowieka. 
Widoczne w analizie jakościowej kontrowersje ostatecznie przełożyły się na 
niższe wyniki na skalach oceny listu.

Podsumowując, tak jak wykazała zarówno analiza ilościowa, jak i jakościo-
wa, wydaje się, że narracja jest lepszym sposobem na nawiązanie osobistego, 
bliskiego kontaktu z wnukiem i zachęcenie go do podejmowania dalszego 
kontaktu. Poznanie nawet smutnej i wstydliwej historii dziadka pomaga zo-
baczyć w nim po prostu bliskiego człowieka, który chce podzielić się swoim 
doświadczeniem. Taki komunikat wywołuje też dojrzalsze reakcje samych 
wnuków, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za kogoś, kto odsłonił 
przed nimi nawet swoje słabe strony. Komunikacja w trybie argumentacyjnym, 
choć ma mniejszy potencjał wywołania poczucia bliskości, również niesie ze 
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sobą dużą wartość. Wnuki nie odrzucają jednoznacznie przyjmowania porad, 
niezależnie od sposobu, w jaki są one podane. Często wyrażana jest w listach 
wnuków wdzięczność za zainteresowanie i  troskę oraz potrzeba „azymutu 
moralnego” od starszego pokolenia, który byłby dla młodych wsparciem we 
wchodzeniu w dorosłe życie. 

[…] Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mam kogoś, kto dzieli się 
ze mną swoimi poglądami na życie. Dzięki tobie mam świadomość, że 
mogę się do ciebie zwrócić z każdym problemem.

(t. narracyjny, „bierz ze mnie przykład”, OB. 372, Łomża)

Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo wzruszył mnie Twój list! [...] 
Nawet nie wiesz, jak mi teraz trudno w życiu. Trafiłaś w idealnym mo-
mencie.

(t. argumentacyjny z wyjaśnieniem egoistycznym, 97, Jabłonowo)

Dziękuję, że pamiętasz o mnie i dajesz mi rady na przyszłe miłosne życie 
[…]. Doceniam Twoje starania i opiekę nad wnukami, jesteś bardzo 
kochana! 

(t. narracyjny, „bierz ze mnie przykład”, OB. 379, Łomża)

W badaniu ilościowym stwierdzono również wpływ cech formalnych listu 
(w narracji – wpływu pozytywnej historii, postępowania wartego naśladowania 
vs wariant „nie bierz ze mnie przykładu”, a w trybie argumentacyjnym – ego-
istycznym lub altruistycznym uzasadnieniom rad dziadka). W tym obszarze 
będzie jeszcze prowadzona dalsza analiza jakościowa.
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1. definiowanie mądrości

Sposób, w jaki Paul Baltes, Ursula Staudinger i Jacqui Smith definiowali 
mądrość, podlegał interesującej ewolucji. W początkowym etapie (lata 80. 
XX wieku) zespół skupiony wokół Berlin Wisdom Paradigm, z Max Planck 
Institute for Human Development, opisywał mądrość w kontekście skrystali-
zowanej inteligencji, wiedzy, wypracowanych strategii działania oraz intuicji, 
charakterystycznych dla seniorów, którzy „radzą sobie w życiu”, mimo mniej 
sprawnej pamięci oraz spadku wyników w testach inteligencji (Baltes, Smith, 
2008; Baltes, Staudinger, 1993). Mądrość miała więc być czymś w rodzaju 
„nagrody pocieszenia”: wprawdzie starszym osobom jest z wiekiem coraz 
trudniej, ale – jeśli będą korzystać z wiedzy nabytej kulturowo i przepracują 
doświadczenia – zneutralizują ubytki. 

Kolejnym etapem było przyjęcie, że mądrość to system wiedzy eks perc-
kiej (Baltes, Smith, 2008; Baltes, Staudinger, 2000). Mądrym jest ten, kto zna 
realia życia (posiada wiedzę) i dysponuje umiejętnościami, dzięki którym się 
doskonali (kontynuuje gromadzenie wiedzy). Hasło „realia życia” odnieść 
należy do podstawowych zagadnień praktycznych, choć w szerszym kontekście 
egzystencjalnym (fundamental pragmatics of life). Umiejętności osoby mądrej 
dotyczą planowania (np. wybór priorytetów długodystansowych), zarządzania 
(np. rozwiązywanie konfliktów) i porządkowania życia (life review, np. nadawanie 
sensu doświadczeniom). Uwaga zespołu przesunęła się z kwestii związanych 
z wiekiem, ku pytaniu o znaczenie wykonywanego zawodu. Czy ludzie, którzy 
przez dziesięciolecia pomagają w rozwiązywaniu problemów innych ludzi 
(terapeuci, prawnicy, opiekunowie socjalni), są mądrzejsi? Pomocne okazało 
się wprowadzenie kryteriów dzielących „wiedzę ekspercką” na deklaratywną 
i proceduralną. W zakres wiedzy deklaratywnej włączane są m.in. znajomość 
norm społecznych czy zawiłości relacji interpersonalnych. W zakres wiedzy 
proceduralnej wchodzi opracowanie (i  stosowanie!) skutecznych strategii 
działania.

Twórcy Berlin Wisdom Paradigm próbują tworzyć i podtrzymywać coraz 
szersze ramy konstruktu teoretycznego. Już w początkowych etapach prac 
widać, jak ogromny zakres ludzkiego funkcjonowania chcą zawrzeć w jednym 
modelu: „At the center are questions concerning the conduct, interpretation, 
and meaning of life. Furthermore, the body of knowledge and skills called 
wisdom involves a fine-tuned coordination of cognition, motivation, and emo-
tion” (Baltes, Staudinger, 1993, s. 77). W następnym tekście, tym z 2000 roku, 
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znajdziemy już inną definicję mądrości: „a cognitive and motivational me-
taheuristic (pragmatic) that organizes and orchestrates knowledge toward 
human excellence in mind and virtue, both individually and collectively” 
(Baltes, Staudinger, 2000, s. 122). Widać istotne przeniesienie uwagi zespołu: od 
jednostki, która ulega biologicznej degradacji, do jednostki, która reprezentuje 
i realizuje dorobek kulturowy wypracowany przez społeczność. „Our concep-
tion of wisdom entails more than the mind and personality of individuals. 
In our conception, wisdom is fundamentally a cultural and collective product 
in which individuals participate. Individuals are only some of the carriers and 
outcomes of wisdom” (Baltes, Staudinger, 2000, s. 127). To ujęcie przekłada 
się na zbiór 33 wskaźników osadzonych na styku inteligencji i osobowości. 
Zwiększa się znaczenie emocji oraz intencji (w porównaniu do pierwotnego 
modelu). W tym ujęciu mądrość rozwija się, gdy człowiek rezygnuje z kie-
rowania się pobudkami egocentrycznymi, zaczyna działać na rzecz innych 
(jednostek lub zbiorowości). Wprawdzie doskonałości nigdy nie osiągnie, ale 
zmierza ku niej, dzięki procesom selekcji, optymalizacji i kompensacji. Wy-
siłek ten wymaga, jak piszą autorzy w swoim specyficznym stylu, „skutecznej 
koordynacji umysłu i cnoty” (effective coordination of mind and virtue; Baltes, 
Staudinger, 2000, s. 127).

W tym samym tekście grupa berlińska zawiera też kilka uwag na temat 
potocznego rozumienia mądrości. Ich zdaniem mądrość rozumiana po-
tocznie: a) różni się od inteligencji, dojrzałości, twórczości; b) kojarzona jest 
z osiągnięciem perfekcji; c) wymaga zrównoważenia funkcji intelektualnych, 
emocjonalnych i motywacyjnych; d) łączona jest z umiejętnością słuchania, 
wydawania osądów, udzielania rad; e) zawiera w sobie dobre intencje, służy 
tworzeniu dobrostanu. Autorzy próbują zdystansować się wobec konstruktu, 
który uważają za laicki. Ich próby skazane są jednak na niepowodzenie.

W artykule z 2008 roku można doszukać się pewnej syntezy. Mądrość 
definiowana jest jako doskonałość umysłu i cnoty (virtue) oraz jako system 
wiedzy eksperckiej, mającej zastosowania pragmatyczne. Nacisk położony 
jest więc na rozumienie złożoności życia i na używanie wiedzy w działaniu. 
Powraca hasło fundamental pragmatics of life (Baltes, Smith, 2008). 

Już w tych kilku definicjach (wypracowanych przez jeden zespół) mamy 
więc pojęcia wiedzy, umysłu, cnoty, doskonałości, postępowania, rozumienia, 
pragmatyki, motywacji, emocji, intencji, organizacji, jednostki i zbiorowości. 
W dalszych fragmentach definicyjnych pojawiają się także: władza sądzenia, 
relatywizm, wgląd, niepewność, równowaga, słuchanie, udzielanie porad, bycie 
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ekspertem, planowanie, zarządzanie, selekcja, optymalizacja, kompensacja, 
osobisty i zbiorowy dobrostan (well-being). 

Zawarty w modelu element relatywizmu może skłaniać czytelników do 
prób uściślenia definicji. Przykładowo: mądrość wymaga działania na rzecz 
dobra większej zbiorowości. Czy kogoś, kto działa na rzecz swojej zbiorowości 
kosztem innej zbiorowości, uznamy za mądrego? Innymi słowy: czy tyran, 
dbający wyłącznie o interesy swoje oraz grupy wybrańców, jest mądry? Czy 
raczej pasowałyby tu określenia „bezwzględny”, „zdeterminowany”, „skutecz-
ny”? Tyran jest „cyniczny” czy „zaślepiony”? Na tym horyzoncie rysuje się 
paradoks. Jaki jest zakres relatywizmu wartości w teoretycznym konstrukcie 
mądrości? Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi do tekstu On defining „wisdom”: 
Baltes, Ardelt, Ryan, and Whitehead (Gugerell, Riffert, 2011). Jego autorzy 
podejmują próbę poprawienia definicji, wskazując, że relatywizm, owszem, 
jest w niej potrzebny, ale w okrojonym zakresie. Naprzeciw etycznego re-
latywizmu stawiają dobro uniwersalne, choć nie precyzują znaczenia tego 
ostatniego. Być może dochodzimy tu do pewnej praktycznej granicy procesu 
definiowania. Efektem końcowym tej pracy jest formuła: „osoba p jest mądra 
w czasie t wtedy i tylko wtedy, gdy p jest mądra w czasie t w odniesieniu do 
przynajmniej jednego systemu moralnego m, który zawiera sądy uniwersalne” 
(Gugerell, Riffert, 2011, s. 224). 

Inne podejście znajdziemy we wczesnych pracach Moniki Ardelt. Zgod-
nie z pierwszym z jej szeroko cytowanych tekstów (Ardelt, 2003) mądrość to 
połączenie trzech wymiarów cech osobowości: poznawczych, emocjonalnych 
i refleksyjnych. Wymiar poznawczy ma ujmować zdolność do rozumienia zna-
czenia zdarzeń, zwłaszcza tych, które mają związek z relacjami międzyludzkimi. 
Tu przynależy wiedza dotycząca m.in. pozytywnych i negatywnych aspektów 
ludzkiej natury, granicy poznania, nieprzewidywalności i niepewności. Wymiar 
emocjonalny obejmuje zdolność do empatii, do rozumienia ludzi na płaszczyźnie 
uczuciowej. Wymiar refleksyjny integruje i wzmacnia pozostałe dwa wymiary. 
Refleksyjność skłania do przyjmowania różnych punktów widzenia, zmusza 
do wyjścia poza perspektywę egocentryczną. W tym konstrukcie dotyczy to 
zarówno aspektów intelektualnych, jak i emocjonalnych. Co istotne, mądrość 
ma być cechą rozwijającej się jednostki. Innymi słowy: mądrym jest ten, kto 
nauczy się rozpoznawać odmienne od swoich wartości, zrozumie motywacje, 
przewidzi konsekwencje, a  jednocześnie osiągnie zdolność dystansowania 
się wobec własnego gniewu, zawiści lub smutku. Dopiero kiedy wymiary 
poznawczy, emocjonalny i refleksyjny uzupełniają się i współgrają, mówimy 
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o „mądrości”. Samo współczucie, bez zrozumienia, mądrością jeszcze nie 
jest. Tak samo znajomość przyczyn danego konfliktu nie jest mądrością, jeśli 
brakuje współczucia wobec osób w ten konflikt uwikłanych. 

Oczywiście, teorii mądrości jest znacznie więcej, a wnioski z nich płynące 
stanowiły i nadal stanowią wskazówki do dalszych prac. Dwie wspomniane 
wyżej są jednak do tej pory najczęściej cytowane. Jak zatem zdefiniować 
mądrość? Zdaniem Jeste i współpracowników (2010) optymalną metodą 
wypracowania wspólnej, współczesnej definicji było rozesłanie ekspertom 
kwestionariusza. Kryterium doboru do grupy eksperckiej stanowiło opubli-
kowanie co najmniej dwóch zrecenzowanych artykułów na temat mądrości. 
Na ankietę odpowiedziało 30 ekspertów (22 mieszkających w USA, 8 w Euro-
pie). Poproszono ich o ustosunkowanie się do zestawu stwierdzeń za pomocą 
skali Likerta. Efektem miało być rozgraniczenie pojęć mądrość, inteligencja 
i duchowość. Dwuetapowe badanie doprowadziło do następujących wniosków: 
mądrość jest cechą właściwą wyłącznie ludziom, a i wśród ludzi jest rzadka. 
Mądrość to zaawansowany rozwój poznawczy i emocjonalny. Mądrość może 
wzrastać z wiekiem, w wyniku uczenia się, pod wpływem doświadczeń. Po-
nieważ stanowi konstrukt teoretyczny, da się ją mierzyć. Nie da się, niestety, 
przymnożyć jej za pomocą medykamentów (Jeste i  in., 2010). Można mieć 
wrażenie, że ciekawsze niż wyniki tych kwestionariuszy są przytoczone 
w analizie jakościowej komentarze ekspertów. Większość miała zastrzeżenia 
do zaproponowanej metody. Jeden z nich (niestety, anonimowy) jako przejaw 
mądrości wskazał trafne korzystanie z anegdot i metafor. Radził użyć na-
rzędzia odwołującego się do tworzenia narracji i korzystania z narracyjnych 
dóbr kultury. Być może mądrość jest konstruktem, który opiera się próbom 
mierzenia kwestionariuszami.

2. próby mierzenia mądrości

Zespół z Max Planck wypracował metodę częściowo jakościową. Niestety, 
nawet ta metoda nie okazała się doskonała. Zespół przeprowadził serię badań, 
w których szacowano mądrość za pomocą narzędzia tak wyskalowanego, że nikt 
nie osiągał wyników sufitowych. Zadanie osób badanych polegało na rozważa-
niu na głos dylematów, np. „Piętnastoletnia dziewczyna upiera się, żeby wyjść 
za mąż – czy to dobrze?”. Odpowiedzi oceniali sędziowie kompetentni, przy 
użyciu skal skonstruowanych wokół kryteriów: bogata wiedza faktograficzna 

Metaforyczne charakterystyki mądrości 123



i proceduralna (rich factual and procedural knowledge), kontekstualizm biegu 
życia (lifespan contextualism), relatywizm wartości i priorytetów (relativism of 
values and life priorities), rozpoznanie i zarządzanie niepewnością (recognition 
and management of uncertainty). Wyżej punktowane były odpowiedzi wska-
zujące na uwzględnianie m.in. uwarunkowań kulturowych (może w kulturze, 
w której żyje ta dziewczyna, 15 lat to powszechny wiek zawierania małżeństw?) 
lub możliwych zmiennych sytuacyjnych (może któreś z nich jest śmiertelnie 
chore?). Niektóre grupy osób badanych wypadały lepiej, m.in. psychoterapeuci 
lub inni profesjonaliści z wieloletnim stażem w pracy z  ludźmi – prawnicy, 
pracownicy socjalni. Szczególnie interesujący jest raport z badań, w którym 
najlepsze wyniki osiągały te osoby, które po wysłuchaniu opisu dylematu miały 
kwadrans na przedyskutowanie go z kimś sobie bliskim, a następnie na samotne 
przemyślenie tej rozmowy (Baltes, Staudinger, Maercker, Smith, 1995). Nawet 
dialog wewnętrzny okazał się przydatny – jeśli ktoś bliski wcale nie był obecny, 
a osoba badana jedynie wyobrażała sobie rozmowę, sędziowie kompetentni 
oceniali jej odpowiedź końcową jako „mądrzejszą”. Wypracowana przez zespół 
z Max Planck definicja mądrości zawiera w sobie pochwałę złożoności perspektyw 
i kontekstów. Nie dziwi więc, że odpowiedzi zawierające ślady rzeczywistego lub 
wyobrażonego dialogu były wyżej punktowane. Co szczególnie warte podkre-
ślenia, kiedy twórcy szkoły berlińskiej, Baltes i Smith, omawiają najważniejsze 
rezultaty serii swoich badań (2008), wspominają też o wynikach, które sugerują, 
że osoby badane dysponują większymi zasobami mądrości, niż wskazywałyby 
na to używane przez zespół procedury. Ich narzędzie nie pozwala oszacować 
pełni kompetencji. Tę uwagę można odczytać jako zachętę do prób stworzenia 
narzędzia bardziej narracyjnego. Zwłaszcza, jeśli uwzględni się tekst, w któ-
rymi opisywane są próby skorelowania tego narzędzia z innymi, powszechnie 
stosowanymi (Redzanowsky, Glück, 2012; Staudinger i in., 1996). Nieoczywisty 
wydaje się też dobór do grupy „kompetentnych mędrców” (Baltes i in., 1995).

Model zaproponowany przez Ardelt, która zwraca uwagę na integrację 
wymiarów intelektualnych, emocjonalnych i  refleksyjnych, jest inspirujący. 
Ardelt (2003) korzysta jednak z kwestionariuszy samoopisowych, co wydaje 
się zawodne. Wprawdzie kierowany przez nią zespół podjął się dopracowania 
narzędzia (Thomas i in., 2017), ale zmiany polegały głównie na skróceniu go 
z 39 do 12 itemów.

Szukając sposobów empirycznego badania mądrości, natrafimy na tekst 
Redzanowsky i Glück (2012). Celem tej pracy było porównanie trzech typów 
narzędzi do pomiaru mądrości: skal służących do oceny samego siebie, oceny 
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koleżeńskiej i samoopisu (self-ratings, peer ratings, self-report scale). Wyniki 
wskazują na brak istotnych związków między trzema pomiarami mądrości, 
zarówno w całej próbie, jak i wśród osób, które osiągnęły najwyższe wyni-
ki. Metoda oceny koleżeńskiej (peer ratings) wydała się najmniej obciążona 
m.in. dążeniem do aprobaty społecznej czy samooszukiwaniem. Autorzy 
udzielają porady kolejnym badaczom: warto dobrać narzędzia do celu projektu 
i zachować ostrożność, ponieważ żadna z uwzględnionych metod mierzenia 
mądrości nie okazała się w pełni satysfakcjonująca (Redzanowski, Glück, 2012).

Niezwykle cennym opracowaniem jest też nieco późniejszy raport z prac 
przeprowadzonych przez Glück i współpracowników (2013). Tekst dotyczy 
porównania czterech narzędzi: SAWS (Self-Assessed Wisdom Scale, model We-
bstera z 2003 roku), 3D-WS (Three-Dimensional Wisdom Scale, model Ardelt, 
wersja z 2003 roku), ASTI (Adult Self-Transcendence Inventory, model Levenson 
i współpracowników, opisany w 2005 roku) oraz model berliński (Baltes, Smith, 
Staudinger, koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku). Jak twierdzą autorzy 
raportu, korelacje między wynikami pomiarów były zaskakująco niskie. Ozna-
cza to, że oszacowany „poziom mądrości” osoby badanej w znacznej mierze 
wynika z doboru narzędzia i jest podatny na zniekształcenia. Używanie skal 
samoopisowych wydaje się w tym przypadku szczególnie ryzykowne. Spośród 
wielu zastrzeżeń jako pierwsza pojawia się wątpliwość: czy osoba mądra przy-
pisze sobie mądrość? Czy inne cechy lub skłonności (np. pycha, brak wglądu, 
neurotyczność lub skromność, racjonalność, sceptycyzm) nie wpłyną na wynik 
pomiaru? Niektóre pozycje kwestionariusza (np. „jestem dobry w rozpozna-
waniu subtelnych emocji we mnie samym” z SAWS) mogą mierzyć raczej 
skłonność do samooszukiwania się (lub narcyzm?), niekoniecznie mądrość. 
To podejście znacząco różne od sokratejskiego: „Wiem, że nic nie wiem”.

Konstrukcja 3D-WS (narzędzie Ardelt) miała pozwolić ominąć niektóre 
z takich pułapek. Dlatego część itemów sformułowano w formie odwróconej. 
Założono, że człowiek mądry nie zgodzi się z danym stwierdzeniem na swój 
temat, np. zdanie „Czasem, kiedy ludzie do mnie mówią, chciałbym, żeby 
sobie poszli” powinno wzbudzić sprzeciw. Wydaje się jednak, że proste od-
wrócenie tego stwierdzenia nie jest tożsame ze wskazaniem mądrości. Bo czy 
np. „chciałbym, żeby mówili do mnie nieprzerwanie” faktycznie o mądrości 
świadczy? Prawdopodobnie celem tego pytania było uchwycenie zaintereso-
wania drugim człowiekiem, otwartości, dążenia do kontaktu, traktowania 
ludzi podmiotowo. Zarysowuje się tu jednak ryzyko utożsamienia rozmaitych 
składowych mądrości z ekstrawertyzmem, ze szkodą dla introwertyków. Poza 

Metaforyczne charakterystyki mądrości 125



tym, o czym żaden z komentatorów nie wspomina, ale co aż się narzuca: czy 
dajemy osobom mądrym prawo do znużenia? Przyznanie, że czasem nie jest 
się gotowym do kontaktu (słuchania zwierzeń lub udzielania wskazówek), 
powinno świadczyć o samoświadomości – więc może i o mądrości. Tu nie ma 
na to miejsca. Rodzi się wątpliwość: może zapewnienia o nieustannej chęci 
dzielenia się mądrością to oznaka wybujałego ego lub próba wypadnięcia do-
brze na teście. Rzeczywiście, badania wskazują, że 3D-WS koreluje dodatnio 
z samooszukiwaniem (r = 0,20) i próbami zarządzania swoim wizerunkiem 
(r = 0,24; Taylor i in., 2011, za: Glück i in., 2013).

Osoby, które uzyskały wyższe wyniki w 3D-WS (Ardelt), miały też wyższe 
wyniki w testach mierzących dążenie do mistrzostwa, do osiągnięcia celu ży-
ciowego, natomiast niższe na skalach depresji, odczuwanej presji ekonomicznej 
oraz unikania śmierci. Badani z wysokimi wynikami w 3D-WS częściej dekla-
rują dobre samopoczucie oraz skłonność do wybaczenia. Nie zaobserwowano 
związku z płcią, są za to z wiekiem (ujemne) i wykształceniem (dodatnie; Glück 
i in., 2013). Negatywna korelacja z wiekiem i depresją nie dziwi, jeśli mędrzec 
ma zawsze tryskać energią, w wiecznej gotowości do udzielania porad. 

Zgodnie z modelem SAWS (Webster) mądrość rozwija się dzięki doświad-
czeniom krytycznym (critical life experience). Wymaga zdolności regulowania 
emocji, otwartości wobec ludzi. Ważne są poczucie humoru i refleksyjność. 
Narzędzie wypracowane w modelu SAWS składa się z 40 itemów, do których 
osoba badana ustosunkowuje się za pomocą skali Likerta. SAWS ma być 
pozytywnie powiązany m.in. z dobrym samopoczuciem, z  integracją ego, 
wybaczaniem i generatywnością, natomiast negatywnie z unikaniem przy-
wiązania. Jest niezależny od wykształcenia i wieku, ale kobiety zazwyczaj 
uzyskują wyższe wyniki (Glück i in., 2013). 

Z tekstu Glück i współpracowników (2013) dowiadujemy się też, że wysokim 
wynikom w ASTI (Levenson) towarzyszyły wyższe wyniki w skalach mierzą-
cych otwartość na doświadczenie, ekstrawersję, egalitaryzm. Osoby, które lepiej 
wypadły w  teście, częściej deklarowały, że medytują. Z kolei lepsze wyniki 
pomiaru narzędziem berlińskim osiągały osoby, którym przypisano też więcej 
życiowego doświadczenia, znaczniejszy rozwój osobisty, większe zaangażowanie 
emocjonalne. Oceniono je jako bardziej inteligentne, twórcze, znów: otwarte 
na doświadczenie oraz – co sformułowano nieco mgliście – ceniące wartości 
związane ze wzmacnianiem siebie i  innych. Autorzy podsumowują pracę 
stwierdzeniem, że żaden z modeli nie okazał się znacząco lepszy od innych 
(pod względem rzetelności, trafności, konstrukcji narzędzia itp.). Wskazują 

126 Ewa Dryll  



jednak 20 itemów, które stanowiły punkty wspólne narzędzi samoopisowych, 
najwyżej korelowały z jednym czynnikiem.

W najnowszym tekście, z 2018 roku, Glück omawia aktualnie popularne 
konstrukty teoretyczne (Berlin Wisdom Paradigm, Bremen Wisdom Paradigm, 
Grossmann’s Wise-Reasoning Approach, Three-Dimensional Wisdom Scale, 
Self-Assessed Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory) oraz dwa 
powszechnie stosowane sposoby pomiaru mądrości: pomiar wykonaniowy 
oraz pomiar samoopisowy. Glück (2018) próbuje roztrzygnąć, który z nich jest 
lepszy, uwzględniając trafność treściową, trafność zbieżną i różnicową, traf-
ność środowiskową. W podsumowaniu pisze, że problem pomiaru mądrości 
nie został jeszcze roztrzygnięty. Zaleca konstruowanie narzędzi, które byłyby 
bliższe sytuacjom z prawdziwego życia (real-life manifestations of wisdom). 
Jako szczególnie obiecujące wskazuje badanie autobiografii oraz udzielanych 
porad (autobiographical approaches and advice-giving paradigms; Glück, 2018).

Glück nie uwzględnia jednej z metod: osoby badane proszone są o wskazanie 
kogoś, kto jest mądry, a następnie o wymienienie tych spośród jego cech, które 
mają świadczyć o mądrości. Takie próby podjęto zarówno w obrębie kultur 
Wschodu (Sharma, Dewangan, 2018) i Zachodu (Weststrate, Ferrari, Ardelt, 
2016). Poszukiwano prototypowego obrazu człowieka mądrego. Niestety także 
te badania najczęściej mają formę krótkiej ankiety. Uzasadnienia i charakte-
rystyki nie są rozbudowane. Adolescenci z Indii (Sharma, Dewangan, 2018) 
jako przykład mędrców podawali ulubionych sportowców, którzy osiągnęli 
awans społeczny dzięki grze w krykieta. Za przykład mędrców osoby badane 
często podają też członków swojej rodziny. 

Wart uwagi jest też raport Takahashi i Overton (2002), którzy badali dwa 
aspekty mądrości: analityczny i syntetyczny, w średniej i późnej dorosłości, 
w grupach Japończyków i Amerykanów. Posłużył do tego zestaw standardowych 
narzędzi i kwestionariuszy (dwie podskale WAIS-R, Emotional Emphaty Scale, 
NMR, Short Index of Self-Actualization, Life Satisfaction Index-Z, Empathetic 
Concern – subskala Interpersonality Reactivity Index oraz INDCOL-CF – 
narzędzie do pomiaru postawy kolektywistycznej vs indywidualistycznej). 
W każdej z miar Amerykanie osiągnęli wyższe wyniki. Autorzy twierdzą, że 
może to wynikać z nieadekwatności użytych narzędzi (trafność środowiskowa). 
Jak piszą, to, że każde z poleceń było abstrakcyjne i odnosiło się do hipote-
tycznej sytuacji, mogło mieć wpływ na sposób rozwiązywania zadań przez 
Japończyków. Ma to być przesłanką do stworzenia narzędzia narracyjnego, 
w którym pytania odnosiłyby się do zdarzeń z życia osób badanych. 
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Być może w odpowiedzi na ten apel, a być może niezależnie, niedawno 
opublikowano raport z badań nad utajoną teorią mądrości wśród Chińczy-
ków. Z osobami badanymi prowadzono wywiady indywidualne (Hu, Ferrari, 
Liu, Gao, Weare, 2018). Uczestników (50 osób w wieku 60–80 lat i 50 osób 
w wieku 20–30 lat) proszono o wskazanie mądrych osób (autorytetów) oraz 
o ułożenie definicji mądrości. Autorzy podsumowują wyniki przypuszczeniem, 
że te aspekty mądrości, które wiążą się z funkcjonowaniem poznawczym oraz 
z zaangażowaniem w sprawy społeczne, są powszechnie podzielane (także 
między pokoleniami). Inne natomiast (np. te związane z duchowością) mogą 
być bardziej zależne od kontekstu kulturowego i przemian społecznych. 

Wszystko to prowadzi do wniosku, że poszukiwania optymalnej metody 
badania mądrości są dalekie od ukończenia. Narzędzia takie jak kwestionariusz 
samoopisowy lub rozważanie dylematu są powszechnie używane, choć nieko-
niecznie w pełni satysfakcjonujące. Kwestionariusze mają tę zaletę, że łatwo je 
przeprowadzić i są tanie (Ardelt, 2003). Niemniej jednak mogą prowadzić do 
znacznego spłycenia (wypaczenia?) treści badania. Wywiady pozwalają lepiej 
zrozumieć racje osoby badanej (Straś-Romanowska, 2008), ale są czasochłonne 
i droższe. Glück (2018) oraz Creswell (2013) radzą podejść do tego problemu 
pragmatycznie: przemyśleć cel konkretnego projektu, rozważyć zalety i wady 
dostępnych modeli i wybrać ten, który w danej chwili pasuje najlepiej. Być 
może ciekawym uzupełnieniem tych dwóch skrajności (szybkie, tanie, ale po-
wierzchowne kwestionariusze vs. głębokie, ale pracochłonne i drogie wywiady) 
jest badanie sposobów rozumienia określonych dóbr kultury, a zarazem jej 
przejawów w „krótkich formach”: anegdot, metafor i w sposób niebezpośredni. 
W celu zbadania różnych wyobrażeń desygnatu pojęcia mądry człowiek warto 
więc przeprowadzić analizę złożoności pól semantycznych metafor używanych 
do wskazywania „mądrości”. Być może analiza metafor, anegdot, dłuższych 
narracji otwiera nieco inne systemy znaczeń, co – w dalszej perspektywie – 
pozwoli zaplanować stworzenie satysfakcjonujących narzędzi? 

3. metafory

Kiedy myślimy o danym przedmiocie, nazywając go terminami przynależ-
nymi do zupełnie innego przedmiotu, tworzymy metaforę. Dzieje się tak, gdy 
przedmioty należące do odrębnych kategorii (domen) nagle wydają się pod 
jakimś względem podobne, bliskie sobie. Raz dostrzeżone podobieństwo rzutuje 
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na sposób postrzegania i porządkowania kolejnych cech tych przedmiotów. 
Metafory sprawiają, że między domenami tworzy się nowa sieć mentalnych 
powiązań (Glucksberg, 2003, 2008; Veale, Hao, 2007), opisywanych jako 
skojarzenia, nowe kategorie lub mapowania (Boroditsky, 2000). W ten sposób 
posługiwanie się metaforami ma bezpośredni wpływ na przebieg procesów 
poznawczych. Błędem byłoby sprowadzanie ich roli do poetyckich porównań 
lub chwytów retorycznych (Glucksberg, Haught, 2006; Kennedy, Chiappe, 1999; 
Ortony, 1979; Ortony, 1993; Ortony i in. 1985). Glucksberg (2008) twierdzi, że 
przetwarzanie metafor przebiega automatycznie – zazwyczaj nie zastanawiamy 
się, czy dane określenie należy rozumieć dosłownie, ponieważ język przenośny 
sam się narzuca. Co szczególnie istotne: twórcze, nowatorskie metafory służą 
do nazywania obiektów (lub zjawisk, stanów, czynów, cech itp.), które wydają 
się nadawcy ważne lub ciekawe, a którym brak adekwatnej nazwy. Gibbs (2002) 
nazywa metafory „kapsułami znaczeń”, ponieważ w zwartej, kompaktowej 
formie mieszczą potencjał złożonego przekazu. 

Metafora stanowi subtelny środek wyrazu. Powiązanie dwóch pojęć – 
przedmiotu określanego (tematu) i określającego (nośnika) – sprawia, że pole 
semantyczne tematu zostaje wzbogacone o konotacje wchodzące w skład pola 
semantycznego nośnika. Ten proces może mieć charakter dwustronny. Przy-
kładowo: metafora „człowiek człowiekowi wilkiem” zmienia sposób, w  jaki 
widzimy „człowieka”, ale zmienia też sposób, w jaki widzimy „wilka”. To wzbo-
gacanie opiera się na tzw. „systemie banalnych skojarzeń” (Black, 1971). Zatem 
badając, jakich metafor używa się do opisu cech człowieka, można precyzyjnie 
scharakteryzować pole semantyczne badanej cechy (por. Dryll, 2014; Dryll, 
Bokus, 2016). Analizując nośniki stosowane do metaforycznego opisywania 
mądrości, można scharakteryzować znaczenie (pole semantyczne) tej cechy. 

4. metoda

4.1. Model badań 

Celem analiz przedstawionych w tym raporcie jest rekonstrukcja znaczeń 
zawierających się w metaforach używanych do charakteryzowania ludzi mą-
drych (np. sowa). Analizy polegają na badaniu pól semantycznych wybranych 
metafor poprzez obliczanie frekwencji określeń, służących do wskazywania 
cech człowieka. Wyniki stanowiące przedmiot tych analiz zostały uzyskane 
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w badaniu wchodzącym w skład większej całości (Dryll, 2014; Dryll, Bokus, 
2016).

4.2. Osoby badane i procedura

Niniejsza praca omawia wyniki zebrane od 536 dorosłych, biorących udział 
w pilotażach i badaniu głównym. Wykorzystano narządzie przygotowane 
specjalnie do tego celu (opis poniżej). Ponieważ nie wszyscy dorośli dostali 
ten sam zestaw bodźców (co wynikało z procedur pilotażowych, por. Dryll, 
2014; Dryll, Bokus, 2016), niektóre pola semantyczne opracowano na podstawie 
wypowiedzi mniejszej, inne większej liczby uczestników badania. Decyzja 
o zachowaniu nierównych liczebności wynikała z chęci odtworzenia pól se-
mantycznych w możliwie najpełniejszy sposób. Dorośli (studenci pierwszego 
i piątego roku studiów na różnych wydziałach UW oraz SGH) odpowiadali 
pisemnie, a każda odpowiedź została uwzględniona. Dokładny opis proce-
dury całego badania oraz uzupełniające informacje szczegółowe znajdują się 
w raportach szczegółowych (Dryll, Bokus, 2016). 

4.3. Narzędzie

Narzędzie stanowiła lista 26 bodźców, którą opracowano na podstawie pilo-
taży. W pierwszym z nich osoby badane (30 studentów psychologii obojga płci) 
proszone były o podanie metafor, za pomocą których charakteryzujemy ludzi, 
m.in. pod względem funkcjonowania intelektualnego. W kolejnych pilotażach 
listę dopracowywano. Bodźce są dobrane pod kątem poziomów konwencjonal-
ności (konwencjonalne – powszechnie używane, np. pracowitość – mrówka; 
niekonwencjonalne – wymagające twórczego wkładu, np. optymizm – delfin), 
domeny nośnika (nazwy zwierząt, roślin, przedmiotów codziennego użytku, 
zjawisk klimatycznych) oraz wymiaru ludzkich cech, do którego dany bodziec 
jest adresowany (np. mądre–głupie, ładne–brzydkie, dobre–złe, silne–słabe). 

Uczestnicy badań właściwych otrzymali listę 26 bodźców (nośników 
metafor) oraz informację, że wszystkie prezentowane bodźce odnoszą się do 
cech i zachowań ludzi, ale mogą być różnie rozumiane. Następnie proszeni 
byli o opisanie sposobu, w jaki rozumieją daną metaforę. Dzięki temu można 
było zebrać pulę znaczeń przypisywanych każdemu z 26 bodźców. Zestaw 
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26 bodźców możliwie ściśle odpowiadał zaplanowanym kombinacjom, choć 
jednoznaczne rozgraniczenia nie są możliwe przy tak specyficznym, niejedno-
znacznym materiale. Przykładowo: Człowiek-Młot kojarzy się dorosłym z siłą, 
ale też z agresją, głupotą, z byciem „tępym narzędziem” w rękach manipulatora. 
Człowiek-Lew – także z siłą, ale łączoną z odwagą, charyzmą, dostojeństwem 
i pragnieniem sprawowania władzy. Subtelności złożonych znaczeń wymykają 
się kwestionariuszom. To kolejny powód, dla którego znaczenia metafor warto 
badać jakościowo.

4.4. Metoda analizy materiału 

Mimo ujmowania niektórych wyników w liczbach, do analiz zróżnicowania 
pól semantycznych niezbędne są metody jakościowe – uwzględnianie znaczenia 
i konteksty słów. Dla każdego z 26 zbiorów oddzielnie policzono określenia 
jednobrzmiące (lub różniące się w nieznaczny sposób, np. rodzajem: „mądry”, 
„mądra”) oraz zespoły wyrazów bliskoznacznych (w oparciu o słownik wyra-
zów bliskoznacznych, języka polskiego oraz oceny sędziów kompetentnych). 
Określenia jednobrzmiące i/lub bliskoznaczne połączono w wiązki. Niektóre 
wiązki zawierały w sobie więcej elementów (były silniejsze), inne mniej (były 
słabsze). W ten sposób dla każdej z metafor oddzielnie opracowano jej pole 
semantyczne z dominantami znaczeń (najsilniejszymi wiązkami) i z wyraź-
nymi proporcjami między wiązkami słabszymi. Uwzględniono wszystkie 
odpowiedzi. Jeśli któraś nie była jasna, wzięto pod uwagę jej kontekst, czyli 
sprawdzano skojarzenia w  jej sąsiedztwie. W opisie wyników nazwa i  siła 
wiązki oznaczone są symbolem „w”. Jeśli przy danym określeniu nie ma „w”, 
to znaczy, że to konkretnie określenie padło zaledwie raz, dwu- lub trzykrotnie 
w danym polu semantycznym.

4.5. Specyfika bodźców

W niniejszym raporcie omówione zostaną wyłącznie wyniki, w których 
przynajmniej raz padło określenie „mądry”. Są to: „sowa”, „lampa”, „delfin”, 
„dąb”, „jabłoń”. Człowiek-Sowa to najbardziej konwencjonalna z 26 przeana-
lizowanych metafor. Należy zauważyć, że choć „sowa” pojawia się w wielu 
formach przekazu kulturowego, mało kto może obserwować sowy (zwierzęta) 
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w ich naturalnym środowisku. Metafora Człowiek-Lampa stanowi w jakimś 
sensie jej przeciwieństwo – jest najbardziej niekonwencjonalna z zebranej puli, 
mimo że lampy (przedmioty) to stały element codzienności każdego z nas. 
Oznacza to, że odpowiedzi na bodziec „sowa” będą osadzone w kontekście 
wyraźniej przetworzonym kulturowo, natomiast reakcje na „lampę” wynikną 
z bardziej spontanicznych skojarzeń. Oczywiście, oryginalność nie jest cechą 
dychotomiczną. Metafory nie mogą być całkowicie oryginalne lub całkowicie 
konwencjonalne. Są za to raczej oryginalne w danym kontekście lub wśród 
danych użytkowników języka. Określenie mądry, mądra pojawiło się również 
w polach semantycznych bodźców adresowanych do innych wymiarów cech, 
np. wymiaru siły (Człowiek-Dąb), dobra (Człowiek-Jabłoń, Człowiek-Delfin). 
Były to jednak wiązki znacznie mniej liczne lub pojedyncze wystąpienia 
(Człowiek-Wąż). 

5. wyniki

5.1. Człowiek-Sowa

Bodziec „sowa” podano 363 osobom dorosłym. W ich odpowiedziach sło-
wo „mądra”, „mądry” pojawia się aż 263 razy. Dlatego pole semantyczne tej 
metafory jest skupione wokół głównej dominanty – mądra (263). Określenie 
inteligentna (oraz synonimy) padały znacznie rzadziej, jako drugie lub trzecie 
skojarzenie. Wiązka inteligentna (w28), choć jest silna, nie stanowi kontra-
punktu dla głównej dominanty, raczej uzupełnia ją. Podobnie jak wykształcona 
(w25), w tym ucząca (3). Kilka mniejszych wiązek płynnie wkomponowuje się 
w ten obraz: błyskotliwa (w5), obdarzona wszechwiedzą, przenikliwa (w2), ale 
też przemądrzała (6), udzielająca rad (w8). Dopowiedzeniem są pojedyncze 
opisy: myśliciel, o skłonności do refleksji, ekspert, budzący zaufanie. 

Mądrość Człowieka-Sowy łączy się z doświadczeniem życiowym i z opano-
waniem. Ten obraz jest spójny, przejawia się w trzech planach: funkcjonowania 
emocjonalnego, stylu pracy, wieku. To osoba zrównoważona (w8), spokojna 
(24), pełna powagi (8). Głos zabiera rozważnie (w11), kieruje się rozsądkiem, 
rozsądna (w8). Działa w sposób uporządkowany (w3). Jest przy tym dociekliwa. 
Pracowita, pilna, skrupulatna (w6), uważna (w7). Cechą charakterystyczną 
Człowieka-Sowy jest aktywność nocna. Lubi przesiadywać po nocach nad 
książkami, lubiący długo pracować nocą (w50). Za dnia jest wiecznie zaspana 
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i flegmatyczna (w13). Do wad należy też zaliczyć bycie nudną (w5) i wyniosłość 
(w7). Jedna osoba określiła ją jako dumną, ośmioro mówiło o dostojeństwie 
(w8). Sowa lubi samotność (2). Jest tajemnicza (2), milcząca i zamknięta w sobie, 
to introwertyk (w10). Dorośli widzą ją jako dojrzałą (6) i doświadczoną (11). 
Zapewne ma to związek z sędziwym wiekiem – stara (w17).

Wygląd nie jest cechą pierwszoplanową Człowieka-Sowy, niewielu dorosłych 
o nim mówi. Wiemy tylko, że osoba opisana taką metaforą nosi okulary lub 
ma duże oczy (w8), jest raczej grubsza (w4). Raz pojawia się słowo dziobata, 
mające pewnie określać cerę ze śladami po ospie.

Jedna z osób opisała tę postać słowami: lubiąca samodzielnie odkrywać 
nowe horyzonty, co wydaje się trafnie ujmować znaczną część tej puli znaczeń. 
Metafora Człowiek-Sowa jest konwencjonalna. Jej dominanty są silne, a pole 
semantyczne spójne.

5.2. Człowiek-Lampa

Bodziec podany 302 osobom dorosłym. Najważniejszym wymiarem dla 
Człowieka-Lampy okazał się, zgodnie z założeniem, pozytywny kraniec wymiaru 
mądre–głupie. Badani dorośli kojarzą osobę tak opisaną ze światłem, co przekłada 
się na ocenę jej funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, społecznego. 
Nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. W puli 26 bodźców było też 
pytanie o Człowieka-Słońce. Gdyby o sile skojarzenia z mądrością przesądzała 
ilość emitowanego światła, bodziec „słońce” powinien przeważyć nad „lampą”. 
Tak jednak nie jest. „Słońce” kojarzy się wprawdzie z radością i bliskością emo-
cjonalną, ale wątek funkcjonowania intelektualnego jest tam prawie nieistotny. 

Siedemdziesiąt spośród trzystu dwóch wypowiedzi odnosi się bezpośrednio 
do sprawnego funkcjonowania poznawczego Człowieka-Lampy. Mądra (26), 
inteligentna (w16; w tym jedno promieniująca swoją inteligencją), błyskotliwa 
(16), pomysłowa (w12), sprytna. W polu semantycznym tej metafory zarysowują 
się też dwa wykluczające się obrazy: rozbudowany, opisowy wątek „duchowej 
latarni” oraz słabszy, skrótowy wątek ograniczonych horyzontów (życia pod 
kloszem?). Ich siła nie jest równoważna. To pole semantyczne jest znacznie 
bardziej złożone niż pole Człowieka-Sowy.

Człowiek-Lampa jest kimś w rodzaju duchowego przewodnika. Dysponuje 
szczególnym rodzajem wiedzy proceduralnej czy kompetencji społecznej. Osoby 
badane opisują tę postać z perspektywy podejmowanych przez nią działań: 
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dzielący się wiedzą z  innymi, oświecająca, rozjaśniający, świeci przykładem, 
wskazuje drogę innym, niosący światło, wskazujący drogę, wokół niego organizują 
się ludzie, niosący nadzieję lub tajemnicę, dająca światło i ciepło, mająca dobre 
rady, lubi oświecać/uświadamiać. Opisy pomaga innym, opiekuńcza, można na 
niego liczyć, włączono do wiązki pomocny (w14). W przypadku odpowiedzi 
takich jak „oświecająca” zawsze brano pod uwagę kontekst. Najprawdopodobniej 
chodzi tu o ludzkie działanie („kaganek oświaty”?), nie o świecenie żarówki.

Metafora Człowiek-Lampa budzi skojarzenia z ciepła (28), przy czym 
analiza kontekstu pozwala przypuszczać, że osoby badane mają na myśli 
„ciepło” relacji międzyludzkich, a nie emitowanie wyższej temperatury. To 
osoba łagodna, życzliwa (w10). Pojawiają się charakterystyki: osoba mająca 
wewnętrzne światło, a  także oświecona (17) i  światła (19). O dołączeniu do 
wiązki przewodnik duchowy (w27) określeń rozświetlająca (2), świetlista (3), 
światło (2), jasność przesądziła analiza kontekstu ich wystąpienia. 

Bodziec „lampa” kojarzy się z  charyzmą, ale też z  satysfakcjonującym 
rozumowaniem i dyskutowaniem. Jasno myśląca (3), ma jasny umysł, ma 
jasne poglądy. Mówi w sposób klarowny (2) lub przejrzysty (2), jasno określa 
swoje zdanie. Pojawiają się też pojedyncze, skrótowe określenia jasny (w51). 
Kontekst ich wystąpienia sugeruje, że odnoszą się do intelektu, a nie np. do 
karnacji czy koloru sukienki. 

Osoby badane łączą też wyobrażenie Człowieka-Lampy z upodobaniem do 
wyzwań: entuzjastycznie nastawiona do problemów, ambitna (w2), odważny (2), 
twórcza (w2), pełna marzeń, zdolna (2). Określenia: inspirowana różnymi 
bodźcami, o otwartym umyśle, ma szerokie zainteresowania utworzyły wiązkę 
otwarta (w10). Mimo tej gotowości Człowiek-Lampa bywa konserwatywny lub 
jest osobą staroświecką. Kojarzy się też jako ktoś poważny (2), jest oczytana (w5). 
Padają określenia skrupulatna (w2), pracująca. Pracuje po nocach, to nocny 
marek (2) – choć, o dziwo, tych skojarzeń jest znacznie mniej niż w rekcji 
na bodziec „sowa”. Wskazuje to też na złożoność tych obrazów: dorośli nie 
układają odpowiedzi w stwierdzenia „w nocy uczę się przy lampie, to mnie 
się tak kojarzy”. Charakterystyki wyobrażonych osób są znacznie bardziej 
przetworzone. 

W polu semantycznym metafory Człowiek-Lampa zarysowuje się uczucio-
wość (całkiem inaczej niż w polu Człowiek-Sowa). Ponieważ kontekst opisów 
żarliwa, energiczna, gorąca wykluczał proste skojarzenie z rozgrzaną żarówką, 
utworzono z nich wiązkę energetyczna (w9). Skojarzenia, które odnosiły się 
bezpośrednio do przeżywania nadziei, przyłączono do optymistka (w11), nato-
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miast rozpromieniona (5), wesoła (6), pogodny i pogoda ducha (7), dołączono do 
radosna (21). Zsumowana wiązka radosna (w48) stanowi jedno z bardziej wyra-
zistych znaczeń tej metafory. Określenie beztroski pojawiło się raz, co ułatwiło 
porównania z metaforą Człowiek-Delfin. Energetyczność Człowieka-Lampy 
w pewnym stopniu równoważona jest przez opisy stateczna (2), stały  (w5), 
spokojna (6), a także prostolinijna (w2), choć są to mniej liczne skojarzenia. 
Lampa bywa też łączona z prywatnością i  rodziną – wiązka domator (w6).

Powyższe wątki: bystrości umysłu, charyzmy, pogody ducha i społeczni-
kostwa stanowią spójne tło dla opisów lubi być w centrum uwagi (3), błyszczy 
w środowisku, zwraca na siebie uwagę. Z kontekstu wnosząc, są to określenia 
pozytywne, podane bez uszczypliwości. Nie wiążą się ani z samouwielbieniem, 
ani z rywalizacją o popularność czy wpływy. To lśniąca wśród ludzi gwiazda. 
Te i podobne im określenia ujęto w wiązkę lubiany (w21). Taka kompozycja 
skojarzeń w pośredni sposób wskazuje na „siłę osobowości” wyobrażonego 
Człowieka-Lampy. To obraz osoby, która nie zabiega o niczyje względy – nie 
wiadomo nawet, czy popularność jest dla niej w jakikolwiek sposób ważna – za 
to jest w niej coś, co przyciąga ludzi. Pod tym względem stanowi przeciwień-
stwo metafor: Człowiek-Kura (niespełnione aspiracje towarzyskie, aktywna 
głupota, zanudzanie), Człowiek-Tęcza (osobowość barwna, ale kontakt płytki), 
Człowiek-Mgła (próby bycia tajemniczym w celu zaintrygowania, chwiejność 
emocjonalna, niezdecydowanie), Człowiek-Ulewa (choleryczność, zazdrość, 
dominacja), Człowiek-Młot (tępa siła, przemoc), Człowiek-But (podatność na 
manipulacje) czy Człowiek-Ropucha (podszczuwanie, plotkowanie).

Na negatywny obraz Człowieka-Lampy składają się głównie sztywność 
poznawcza i bierność. Te wątki stanowiłyby przeciwwagę dla przedstawio-
nych wyżej, gdyby nie to, że są znacząco rzadsze: głupia (w7; w tym widzący 
ograniczony fragment świata), stereotypowo myślący, banalny, pospolity (w5), 
sztywny, sztuczny (w3), nudny, bez inicjatywy, bierny (w5). Pojawiło się też: 
świeci ludziom lampą w  twarz, ciekawska, wścibski (w5), pusta (2), a nawet 
rozwiązła. Szybko się zawodzi, często zdenerwowany.

Wygląd Człowieka-Lampy: wysoka (11), smukła (w23) lub otyła (w2). Sko-
jarzenia z jasnością skłoniły osoby badane do opisów: z przetłuszczającą się 
cerą, świeci jej się skóra, używa solarium, jasnowłosy, ubierający się w  jasne 
kolory. Mniej bezpośrednio „świecenie” przekłada się na uogólnione określenia 
atrakcyjności (w6) oraz na duże oczy (być może jako rykoszet zwrotu „świecić 
oczyma”?). Nosi wysoko głowę włączono do wiązki dumna (w5). To osoba 
w podeszłym wieku, starsza (w2). Ma pociągłą twarz. Giętki po uwzględnie-
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niu kontekstu uznano za egzemplarz wiązki zgrabny. Pozostałe pojedyncze 
określenia także udało się zaklasyfikować, choć pozostał cień wątpliwości, 
czy osoba badana miała na myśli człowieka: tworzy romantyczny nastrój 
(2, jako uczuciowa), kolorowa (chodziło prawdopodobnie o barwny charakter) 
i wreszcie: przytulna. W każdym wypadku sprawdzano kontekst wystąpienia. 
Do tej wiązki nie zaliczono np. widny, ponieważ osoba badana odpowiedziała 
na bodziec tylko jednym słowem, co może oznaczać skojarzenie z nośnikiem. 
Za skojarzenia z nośnikiem uznano też: sypialnia.

6. mądrość w metaforach adresowanych do innych wymiarów cech osobowości

Bodźce „sowa” i „lampa” zaktywizowały najwięcej skojarzeń związanych 
z  funkcjonowaniem poznawczym, co było zgodnie z przypuszczeniem. Ale 
hasło „mądrość” pojawiło się także w kilku innych z pozostałych 24 metafor. 

Nie licząc „sowy” i „lampy”, najwięcej odniesień do pozytywnego funkcjo-
nowania poznawczego było w polu semantycznym metafory Człowiek-Delfin: 
inteligentny (52), mądry (32), bystry (6), sprytny (4). Badano 263 dorosłe osoby. 
Znaczenie tej metafory można skrótowo zawrzeć w zdaniu „szlachetny mło-
dzieniec, który dobrze się zapowiada”. To obraz początków dorosłości. Chodzi 
tu raczej o potencjał intelektualny niż o dojrzałą mądrość. Najważniejsze są 
wolność, radość, swoboda, młodość. Nie jest to jednak młodość samolubna. 
Człowiek-Delfin jest przyjazny i pomocny, a powoli stanie się też godny zaufa-
nia. Ten bodziec adresowany był do wymiaru dobry–zły. Dominantami w tym 
polu semantycznym są: lekkoduch (w141), miły (w107), radosny (85), następnie 
inteligentny (52), mądry (32), ważne okazały się też zwinny (30), pomocny (w29), 
zgrabny (27), wolny (21), piękny (18), dobry (w13), łagodny (8), delikatny (w6). 

W odpowiedzi na metaforę Człowiek-Dąb określenia „mądry” użyło 19 z 325 
osób, dwie wspomniały o inteligencji. Mądrość jest tu opisana w kontekście 
stabilności emocjonalnej, wytrwałości i wiarygodności. Bodziec „dąb” adreso-
wano do wymiaru silny–słaby. Określenie silny lub jego synonim pojawiło się 
w tym polu 218 razy. Tę siłę należy odnieść zarówno do sprawności fizycznej, 
jak i do charakteru. Wskazują na to opisy: człowiek perfekcyjny, autorytet (w4), 
potężny, o mocnym charakterze, mocno/twardo stąpający po ziemi realista, 
rosły. W przypadku Człowieka-Dębu potęga łączy się z  tym, co przychodzi 
z wiekiem – z doświadczeniem, odpowiedzialnością, rozwagą. Najsilniejszym 
efektem tej dojrzałości jest stałość (16), którą można odnieść do niejednej sfery 
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funkcjonowania. Dąb jest stabilny emocjonalnie, opanowany, zrównoważony 
(23), rozważny, rozsądny, spokojny (10), poważny (8), stateczny (w14), doświad-
czony (6), dojrzały (5), męski (2). Opis godny zaufania (w28) składał się m.in. 
z uwag: można na nim polegać, stanowi oparcie, daje poczucie bezpieczeństwa 
(4), jest solidny (15), odpowiedzialny (4) i odważny (3). Nie brak mu determi-
nacji w dążeniu do celu. Osoby badane wymieniają cechy: cierpliwy, odporny, 
wytrwały (5), pojawia się ogólnikowe twardy (13), to osoba o stałych poglądach 
(w5), zdecydowana, stanowcza (w14), jest wytrzymały (w10). Określenia twardo 
obstający przy swoim, niewzruszony (3), nieustępliwy, uparty, ciężko przesunąć, 
obstający przy swoim, sztywny, dołączono do wiązki nieugięty (w11). Jest pewny 
siebie (w8). Człowiek-Dąb to przywiązany do rodziny, wierny tradycjonalista 
(w6). Jest też stary (w54). W naszkicowanej sylwetce ważna jest postura. 
Wiązka duży (w93) zawiera m.in. rozłożysty w barach, dobrze zbudowany (11). 
Dominanty tej metafory, a zarazem kontekst dla tego opisu „mądrości” to: 
silny, duży, stary, godny zaufania.

Człowiek-Jabłoń to złożona, niekonwencjonalna metafora, która opisuje 
osobę dobrą, opiekuńczą, pomocną. Bodziec „jabłoń” adresowano do wymiaru 
dobre–złe. W odpowiedziach 325 osób badanych skojarzenia z funkcjonowaniem 
poznawczym łączą się z byciem opoką dla innych, z byciem godnym zaufania. 
W tym polu jest wiele małolicznych wiązek, które odnoszą się do różnych sfer 
życia człowieka. Człowiek-Jabłoń to osoba: mądra (10), pomysłowa (2), inteligent-
na (2), jasny umysł, rozsądna (4), to ktoś płodny, w tym twórczo, kto pozytywnie 
się rozwija. Nie jest to jednak przewodnik duchowy, raczej troskliwa matka. 

Człowiek-Jabłoń to osoba dobra (w13). Złożoność jej charakteru, a zara-
zem tło dla określenia „mądra” zawiera się w przykładach określeń z jej pola 
semantycznego: empatyczna, troskliwość, wytchnienie, dbający, pomocna dłoń, 
filantrop, altruistyczna, szczodra, dająca o siebie, lubi obdarowywać, dzieli się 
z  innymi, dużo dający, zaspokajający głód, matkująca, życiodajna, mająca 
miękki, giętki charakter, łagodna, miły, sympatyczny, przyjemny, serdeczny, 
życzliwość, uprzejmy, wyrozumiała, ciepła, czuła, kochająca, budzący zaufa-
nie, można polegać, bezpieczny, dojrzały, godna zaufania, odpowiedzialna, 
wierna, bohaterski, odważny, cicha, delikatna, niewinny, prostoduszny, szczery, 
uczciwy, praworządny, skromna, prosta, szlachetna, majestatyczny, dostojna, 
dumny, rozmarzona, otwarta, ceniący rodzinę, bliski, swojska, podobieństwo, 
stateczny, opanowany, zrównoważony, spokojny, poważny, silny, twardy, wytrzy-
mały, zdecydowany, solidny, pracowitość, skuteczny, dająca dobre owoce pracy, 
osiągający sukcesy, produktywny, stary, starsza kobieta, młody, utalentowany, 
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wieczny, ma świeże poglądy, przywiązany do tradycji, przywiązany do korzeni, 
doświadczony, radosna, pogodny, uśmiechnięty, promienny, optymistyczny, 
beztroski, oszałamiająca, cudowna, urocza, lubiana, towarzyska, piękna, pełna 
wdzięku, zgrabna. Znaczenie metafory Człowiek-Jabłoń jest zbyt złożone, aby 
je tu drobiazgowo omawiać. Najważniejsze, że tłem dla tego obrazu mądrości 
jest bycie człowiekiem pomocnym, godnym zaufania i radosnym. 

7. Szerszy kontekst 

W badaniu rozwoju zdolności posługiwania się metaforami szczególnie 
ważne są różnice w odpowiedziach osób z różnych grup wiekowych. Nie będą 
one tutaj omawiane, warto jednak wspomnieć, że dzieci z dwóch młodszych 
grup (średnie wieku: 6;7 i 8;9) rzadko kiedy opisywały wyobrażone postacie 
w kategoriach mądry–głupi. Spekulacje na temat mądrości pojawiają się 
z uzasadnieniem skojarzenia, np. Człowiek-Kubek to osoba: pojemna, czyli jest 
mądra. Ma dużą głowę, dużo wiedzy (wypowiedź dziewięciolatka). Dzieci mó-
wią raczej o „byciu grzecznym”, czyli „uczeniu się dobrze”, „czytaniu książek” 
lub o „byciu złym, kopaniu i gryzieniu innych dzieci”. Są też zaintrygowane 
konsekwencjami przeniesienia mechanizmu włączania i wyłączania lampy do 
kontekstu funkcjonowania człowieka. Myśląc o Człowieku-Lampie, tworzą 
obraz rówieśnika, który czasem wchodzi w interakcję, czasem jest przygaszony. 
Rozważają, czy to osoba „grzeczna”, bierna lub hiperaktywna (np. ma ADHD, 
rozrabia na lekcji). W odpowiedzi na hasło „sowa” najmłodsi skupiają się na 
opisie skrzydeł, dziobu i pazurów. Wydają się podekscytowani konceptem 
chodzenia do szkoły w nocy, spania w dzień, wydawania „huczących odgłosów” 
i  jedzenia robaków. Nieco starsi opisują Człowieka-Sowę jako nieśmiałego 
okularnika, który dużo czyta i marzy o lataniu.

Rozumienie zarówno metafor konwencjonalnych, jak i twórczych wzrasta 
z wiekiem, jednak w metaforach, których znaczenie jest utarte, powszechnie 
znane i obecne w przekazie adresowanym do dzieci (np. „mądra sowa”), 
dominanta znaczenia ujawnia się wcześniej. Analiza różnic międzygrupo-
wych pokazuje, że najsilniejsze dominanty konwencjonalnych metafor są 
aktywne w odpowiedziach ze wszystkich grup wiekowych, nawet jeśli nie 
każda spośród najmłodszych osób badanych faktycznie opisuje człowieka. 
W procesie objaśniania mniej i bardziej utartych znaczeń starszym dzieciom 
często nie wystarczało znalezienie jednego podobieństwa, np. między lampą 
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a Człowiekiem-Lampą. Tworzyły sieć cech i  znaczeń. Nie tylko mówiły, że 
jest pomysłowy, ale też jak może wyglądać i co może czuć.

Wymiar mądre–głupie staje się istotny dopiero wśród nastolatków. Być może 
to efekt wzrostu obowiązków szkolnych. Gimnazjaliści bywają krytyczni wobec 
„kujona”, licealiści sprawiają wrażenie, jakby hasło „sowa” było dla nich za łatwe – 
piszą „mądra” i nie rozwodzą się nad tematem. To ciekawe, bo – jak wynika z prac 
Czarneckiej (1995) – w tej grupie liczba krytycznych uwag na temat predyspo-
zycji intelektualnych otoczenia powinna ustępować jedynie ocenom wyglądu. 

Pełniejszy obraz specyfiki metafor odnoszonych do mądrości daje po-
równanie z nieomówionymi tu metaforami głupoty. Głupota łączona jest nie 
tylko z brzydotą, ale też z aktywnością – w różnych formach. Wyobrażenia 
aktywizowane hasłami „kura”, „but”, „młot” i „ulewa” kojarzone są z zaanga-
żowaniem w zbędne lub irytujące czynności. Człowiek-Młot szuka zaczepki, 
Człowiek-Kura ględzi, Człowiek-Ulewa ma humory, Człowiek-But daje sobą 
manipulować albo próbuje wziąć innych pod obcas. Bodźce kojarzone ze 
sprytem („mysz”, „wąż”) łączone są też ze skrytością, chytrością, podstępem, 
z szybkim przemieszczaniem się oraz zwinnością lub gibkością.

W badaniu z udziałem osób dorosłych wiązka głupi (w599) była najsilniejsza 
w zbiorze wszystkich zebranych określeń. Wiązka mądry (w364) była na piątym 
miejscu, po radosny (536), silny (425), piękny (378), a przed delikatny  (295), 
brzydki (w sumie 271), niemiły (w sumie 270; czytelnik zainteresowany bar-
dziej szczegółowym przedstawieniem porównań międzygrupowych znajdzie 
dokładniejszy opis w: Dryll, Bokus, 2016).

8. dyskusja 

Człowiek-Sowa to metafora najbardziej konwencjonalna. Można było spodzie-
wać się wyłącznie powierzchniowych skojarzeń, a jednak odsłonięty obraz zawiera 
też elementy związane z mroczniejszymi aspektami funkcjonowania społecznego 
(przemądrzały, wyniosły, w oczach niektórych gimnazjalistów: nudziarz, kujon). 
Człowiek-Lampa to metafora oryginalna. W jej polu semantycznym szczególnie 
warte uwagi jest osadzenie mądrości w perspektywie społecznej. W polach seman-
tycznych pozostałych metafor widać inne, choć pasujące do reszty aspekty. Czy 
zatem metaforyczne charakterystyki tworzą jeden, czy kilka obrazów mądrości? 

Spójne wydaje się to, że mądrość jest kojarzona z dobrem. Ze świadomym 
i odpowiedzialnym działaniem na rzecz innych. Wprawdzie Człowiek-Sowa to 
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obraz osoby skupionej na wiedzy, a wzmianki o funkcjonowaniu społecznym 
wyraźniej widać w niekonwencjonalnej metaforze Człowiek-Lampa, jednak 
wątek altruizmu wzmocniony jest przez znaczenia z pól Człowiek-Jabłoń, 
Człowiek-Dąb, Człowiek-Delfin.

Mądrość to także doświadczenie życiowe, ale niekoniecznie „bycie po 
przejściach”. W opisach osób mądrych nie ma wzmianek o traumach z prze-
szłości, o zaognionych ranach i  trudach życia. Przeciwnie, to obrazy osób 
pogodnych, cierpliwych, ciepłych i wyrozumiałych. Ważny wydaje się tu 
wątek stabilności emocjonalnej, równowagi. Mądrość czasem kojarzona jest 
z wycofaniem, introwertyzmem (Człowiek-Sowa), czasem z charyzmatycznym 
przewodnictwem duchowym, dawaniem nadziei, ciepła, rozmaitych form 
wsparcia (Człowiek-Lampa, Człowiek-Jabłoń, Człowiek-Dąb). Nie ma w niej 
jednak zabiegania o niczyje względy, podejmowania zbędnych aktywności lub 
zwierzania się ze swoich problemów. 

Mądrość ma związek z  ciekawością świata, z uważnością, skupieniem, 
rozwagą, przenikliwością, z jasnym formułowaniem myśli, ale też, co wydaje 
się szczególnie cenne, z  zamiłowaniem do pracy. Pracowitość pojawia się 
w reakcji na bodźce „sowa”, „lampa”, „dąb”, „jabłoń”, „delfin”. Mądrość to 
rzetelność, skrupulatność, wytrwałość. 

Dorośli odróżniają ją od inteligencji (nieomówione tu „mysz”, „nóż”, „wąż”). 
Inteligencja często łączona jest z aktywnością skupioną wokół załatwiania spraw, 
kombinowania, niekoniecznie z dobrymi intencjami. Metafora Człowiek-Nóż 
to obraz bystrego psychopaty o ciętym poczuciu humoru, Człowiek-Wąż to 
sprawny manipulator. Im więcej w polu semantycznym określeń „inteligentny”, 
tym więcej wzmianek o aktywności. W opisie osób sprytnych pojawiają się też 
uwagi o szybkości, zwinności, giętkości ciała. W przypadku „mądry” nie ma tak 
prostego przełożenia. Bodźce kojarzone z mądrością wiążą się z „osadzeniem” 
w jednym miejscu. Wprawdzie „sowa” nocą jest aktywna, ale za dnia śpi wśród 
swoich ksiąg. „Lampa” też jest, w jakimś sensie, stacjonarna – to błyskotliwy 
nauczyciel, wokół którego organizują się ludzie. Świeci przykładem, daje na-
dzieję. To ona ich przyciąga, sama za niczym nie goni. Te bodźce kojarzą się 
też ze starością, ale nie przypisuje im się słabości. Czasem są najwyżej nieco 
senne lub nudne (minimalne liczebności w polu „sowy”). Człowiek-Dąb, choć 
wiekowy, jest siłaczem. Człowiek-Lampa energetyzuje innych. 

Czy w takim układzie te pola semantyczne składają się na jeden, spójny 
obraz, czy na kilka odmiennych? I czy widać tu podobieństwa między wyni-
kami a współczesnymi teoriami mądrości? 
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W polach dwóch głównych metafor („sowa”, „lampa”) opisy funkcjonowania 
intelektualnego łączą się z charakterystykami emocjonalności oraz refleksyj-
ności. Byłoby to zgodne z modelem Ardelt, gdyby nie to, że Człowiek-Sowa 
nikomu nie współczuje. To obraz samotnika, skupionego na swojej pracy, 
zrównoważonego, opanowanego, refleksyjnego, czasem nieco wyniosłego i – 
zapewne – szczęśliwego. O ile nikt nie zasłania mu książek.

Obraz Człowieka-Lampy jest bliższy perspektywie przyjętej przez zespół 
z Max Planck. Mądrość łączy się tu z błyskotliwością i  charyzmą, a  także 
popularnością towarzyską. Pojawia się krzewienie wiedzy i kultury, co może 
kojarzyć się z  uwagami do jednej z  wersji przytoczonych wyżej definicji 
„individuals are only some of the carriers and outcomes of wisdom”. Więcej 
tu mądrości w działaniu. Choć brak wzmianek o  tym, że Człowiek-Lampa 
dysponuje strategiami rozwiązywania konfliktów, to dawanie nadziei należy 
pewnie uznać za działanie na rzecz społeczności. 

Mądrość jako odejście od egocentryzmu, działanie dla dobra innych naj-
pełniej widać w obrazie Człowieka-Jabłoni. Z kolei w obrazie Człowieka-Dębu 
jest więcej wzmianek o sile, skuteczności, mądrym planowaniu i trzymaniu 
się raz obranych życiowych priorytetów. Oczywiście wątki posiadania wiedzy 
eksperckiej, bycia autorytetem, są w polu Człowieka-Sowy. Ta różnorodność 
w pewien sposób składa się w konstrukt spójny z nowszą definicją zespołu z Max 
Planck (Baltes, Smith, 2008), gdzie mądrość definiowana jest jako doskonałość 
umysłu i cnoty, oraz jako system wiedzy eksperckiej, mającej zastosowania 
pragmatyczne. Czy jednak warto zacierać różnice między tymi obrazami, aby 
sprowadzić odcienie znaczeń do jednego, chaotycznego mianownika? 

Być może lepiej byłoby użyć tych wyników, aby zaplanować kolejne badanie, 
które stanowiłoby pretekst do rozmowy z osobami badanymi o wielu aspek-
tach mądrości, do nazywania jej w dłuższych narracjach, charakterystykach, 
anegdotach i metaforach. Mądrość to konstrukt wymykający się miarom 
kwestionariuszowym, samoopisom, skalom. Mądrość ujawnia się w słowach. 
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wprowadzenie

Celem badania było poszukiwanie zależności między dopasowaniem opo-
wieści o związku w relacji partnerskiej/małżeńskiej a jego jakością. Opowieści 
definiujemy, podobnie jak Bruner (2004), jako umysłowe schematy wiedzy 
o sobie i  świecie, które są kodowane w pamięci w postaci historii na bazie 
doświadczeń własnych, socjalizacji i kontaktu z wzorcami narracyjnymi obec-
nymi w kulturze. Założyliśmy, iż osoby łączące się w pary dysponują już „na 
wejściu” własnymi historiami o związku, jaki chcieliby tworzyć z partnerem, ale 
też modyfikują je lub konstruują nowe w wyniku wspólnego życia. Sternberg, 
Hojjat i Barnes (2001) wykazali, że im bardziej historie o związku, którymi 
żyją partnerzy, są do siebie dopasowane, tym bardziej oboje są zadowoleni ze 
swojej relacji. 

Wskaźnikiem dopasowania w badaniach kwestionariuszowych Sternberga 
i współpracowników była zgodność partnerów w preferowaniu tych samych 
opowieści o miłości – im bardziej zgodny u obojga profil opowieści, tym 
lepsze dopasowanie. Profil wyznaczany był na podstawie ustosunkowania się 
do 25 opowieści, wyselekcjonowanych przez zespół Sternberga na podstawie 
analizy wywiadów i tekstów literackich. Podstawową strukturę każdej opo-
wieści tworzy jej temat (np. pielęgnowanie związku w opowieści o ogrodzie) 
oraz uzupełniające się role głównych bohaterów: symetryczne (np. partnerów 
biznesowych w opowieści o  interesach) lub asymetryczne (np. nauczyciela 
i ucznia w opowieści o nauczycielu i uczniu). 

Dotychczasowym badaniom opowieści o związku towarzyszy kilka trud-
ności interpretacyjnych. Po pierwsze, na bazie pomiaru kwestionariuszowego 
trudno jest ocenić, czy preferowane opowieści są tymi, którymi badane pary 
rzeczywiście żyją, czy raczej idealnymi, o których marzą, aby się w ich życiu 
spełniły. Sternberg (1996) przyznaje, iż wiele opowieści o związku może być 
nieuświadomionych, nieujętych w proponowanym katalogu 25 opowieści 
oraz, że są one zależne od warunków kulturowych. Po drugie, w badaniach 
nad opowieściami o związku nie uwzględniano dotąd hierarchii ich ważno-
ści. Tymczasem pewne opowieści są dla partnerów dużo bardziej istotne, niż 
inne, a tym samym głównie od ich dopasowania może zależeć jakość związku 
(Sternberg, 1996). Po trzecie, preferowanie tych samych opowieści o związ-
ku niekoniecznie wiąże się z dopasowaniem ról bohaterów – na przykład 
wtedy, gdy partnerzy preferują tą samą opowieść o nauczycielu i uczniu, ale 
oboje aspirują do roli nauczyciela. Po czwarte, jak zauważa Sternberg (2007), 
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opowieści o związku są bardziej złożone, niż np. skrypty (Shank, Abelson, 
1977) czy schematy (Young, 1993), mają strukturę wielowątkową, w związku 
z czym reguły ich dopasowania w diadzie mogą być bardziej skomplikowane. 
Partnerzy mogą dzielić ze sobą tę samą opowieść o związku, przypisywać 
swoim bohaterom te same lub komplementarne role, jednak niekoniecznie 
zgodne przeżycia i widzenie świata (por. „świat ten sam, ale nie taki sam”; 
Kuncewicz, Sokołowska, Sobkowicz, 2014). Na przykład mogą dysponować 
opowieściami o związku, w których zgadzają się co do pełnionych w nim ról 
(ona w roli terapeuty, a on w roli pacjenta, on w roli poświęcającego się, ona 
w roli beneficjenta), jednak niekoniecznie obojgu taki układ może pasować. 
Jeden z partnerów może bardzo pragnąć jego zmiany, drugi zaś mógłby chcieć 
go zachować lub mieć sprzeczne pragnienia i przeżycia z nim związane. Inny-
mi słowy, niezależnie od tego, jak bardzo partnerzy zdają się być dopasowani 
w swoich rolach, mogą mijać się (lub spotykać) w obszarze pragnień, przeżyć, 
poglądów.

Aby lepiej poznać możliwe wzorce dopasowania opowieści o związku, 
przeprowadziliśmy badanie jakościowe oparte na wypowiedziach monologo-
wych par, a do analiz wykorzystaliśmy procedurę wyodrębniania opowieści 
ukrytych z monologów (Kuncewicz, Kuncewicz, Sokołowska, Kruszewski, 
2016; Kuncewicz, Kuncewicz, 2019; Kuncewicz, Kuncewicz, Kruszewski, 
2019). Na podstawie naszego badania chcieliśmy dowiedzieć się, jakie wzorce 
dopasowania opowieści o związku towarzyszą parom bardziej zadowolonym 
ze związku, a jakie mniej zadowolonym. Wzorce dopasowania opowieści eks-
plorowaliśmy pod kątem kluczowych ról głównych bohaterów oraz obszarów 
świata przedstawionego, tj. stanów, przeżyć, działań; por. Sławiński, 2002), 
w których bohaterzy spotykają się ze sobą lub mijają.

1. metoda

1.1. Osoby badane

Rekrutacja uczestników do badania odbywała się metodą kuli śnieżnej. 
Wzięło w nim udział dziesięć par (N = 20) przebywających w  formalnym 
związku heteroseksualnym od przynajmniej pięciu lat. Okazało się, że cztery 
z nich należą do religijnej wspólnoty małżeństw, co profiluje próbę badawczą 
w niezamierzonym kierunku. Uznaliśmy, że taki skład próby jest jednak 
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akceptowalny, gdyż tworzy okazję do przyjrzenia się, jaką rolę może pełnić 
wspólne zaangażowanie religijne małżonków dla związku i jego jakości. 

Do analiz wybraliśmy monologi trzech par o najwyższym oraz trzech 
o najniższym wskaźniku zadowolenia ze związku. Wiek uczestników badania, 
których monologi analizowaliśmy (N = 12), wahał się od 31 do 40 lat (M = 34; 
SD = 3,02), staż związku od 7 do 15 lat (M = 11,91; SD = 2,92), a liczba dzieci 
od jednego do trzech. Dziesięć osób miało wykształcenie wyższe, a dwie śred-
nie. Wszyscy mężczyźni i trzy kobiety byli aktywni zawodowo, pozostałe trzy 
kobiety zajmowały się domem i dziećmi. Zaangażowane we wspólnotę religijną 
były wszystkie trzy pary z wyższym wskaźnikiem zadowolenia ze związku.

1.2. Materiały i procedura badania

Zadowolenie ze związku mierzyliśmy przy pomocy skróconej 14-itemowej 
wersji Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS) Bluma i Mehrabiana 
(1999), w polskiej adaptacji Cieślaka i Palider (2005; za: Sijko, 2008). Osoby 
badane ustosunkowywały się do twierdzeń kwestionariusza na 9-stopniowej 
skali (od –4 „nie zgadzam się w bardzo dużym stopniu” do +4 „zgadzam 
się w bardzo dużym stopniu”). Ogólny wskaźnik zadowolenia ze związku 
obliczaliśmy, uśredniając ustosunkowania każdej pary na zrekodowanej 
skali odpowiedzi (od 0 do 8). Rzetelność (alfa-Cronbacha) wersji skróconej 
narzędzia wynosi 0,90.

Badanie było przeprowadzone z każdą osobą indywidualnie. Małżonkowie 
w jego trakcie przebywali w różnych pomieszczeniach i nie konsultowali się 
ze sobą. Każdy uczestnik badania został poproszony o około 10–15 minu-
tową wypowiedź w  formie monologu na temat swojego związku („Proszę, 
opowiedz mi o  swoim związku”). Wypowiedzi były nagrywane. Potem 
osoby badane uzupełniały kwestionariusz CMSS oraz metryczkę z danymi   
socjo demo graficznymi.

1.3. Procedura wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów

Niniejszej procedurze i jej prezentacji „krok po kroku” zostały poświęco-
ne odrębne artykuły (Kuncewicz, Kuncewicz, 2019; Kuncewicz, Kuncewicz, 
Sokołowska, Sobkowicz, 2015). Poniżej prezentujemy więc jej założenia 
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teoretyczne oraz opis postępowania analitycznego-interpretacyjnego tylko 
w niezbędnym zarysie. 

Opowieści ukryte, elementy wyróżniające się i ich konteksty

Opowieści wyłaniane z monologów nazywamy „ukrytymi” dlatego, że 
jako schematy umysłowe nie są dostępne odbiorcy/badaczowi wprost, ale 
pośrednio, poprzez wypowiedź ustną (por. Ong, 2011). Czynność opowiadania 
„ujawnia autora w tym, co w jego działaniu jest nieuświadomione, niezamie-
rzone, automatyczne” (Okopień-Sławińska, 2001, s. 121), a tym samym głębiej 
zakotwiczone w umyśle i słabiej kontrolowalne. Używając języka teorii komu-
nikacji literackiej (Okopień-Sławińska, 2001), powiedzielibyśmy, że informacje 
implikowane ze sposobu mówienia autora korygują i/lub waloryzują informacje 
stematyzowane w znaczeniach wypowiedzianych przez niego słów i zdań. Zatem 
opowieści (np. o własnym życiu, o wychowaniu, o związku) zweryfikowane/
skorygowane na podstawie analizy sposobów mówienia ich autorów, trafniej 
odzwierciedlają historie „uwewnętrznione w umyśle” (ukryte), niż te, które 
komunikowane są odbiorcy wprost. 

Językowe lub narracyjne wyróżnianie się określonych elementów wprost 
prezentowanej historii zwykle jest pochodną aktywizowania się u osoby mó-
wiącej, paralelnych lub powiązanych z nią znaczeniowo fragmentów historii 
ukrytej. Zakładamy, iż nie wypowiadane, ale najbardziej aktywne treści tej 
historii interferują (bezpośrednio lub pośrednio poprzez uruchomione wraz 
z nimi procesy kontroli) ze snutą opowieścią w ten sposób, że ujawniają się 
w niej w postaci zakłóceń językowych lub/i narracyjnych (np. przemilczeń, 
niespójności treściowych, rozbitych związków wyrazowych, zmiany tempa 
lub stylu wypowiedzi itp.). Te zaś postrzegane są przez wrażliwego językowo 
odbiorcę monologu jako elementy wyróżniające się. 

Aby zrekonstruować opowieść ukrytą „stojącą za” historią prezentowaną 
w monologu, niezbędna jest analiza treści kontekstów elementów wyróżnia-
jących się. Kontekstem bliższym są dane zawarte w bliskim sąsiedztwie ele-
mentu wyróżniającego (umownie do dwóch zdań przed i po nim), natomiast 
dalszym – pozostałe dane z monologu oraz pochodzące z innych źródeł: wy-
wiadu, obserwacji, innych wypowiedzi autora, wypowiedzi osób mi bliskich. 
Szczególną rolę dla rekonstrukcji ukrytej historii pełnią konteksty bliższe 
zlokalizowane tuż przed elementami wyróżniającymi się. W tych bowiem 
„miejscach” osoba badana świadomie lub nieświadomie zbliża się w swojej 
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wypowiedzi do bardziej osobistych treści tej historii, emocjonalnie ważnych 
lub/i takich, których wolałaby otwarcie nie ujawniać. Oznacza to, iż właśnie 
te części wypowiedzi zawierają dane, które w umysłowej sieci znaczeniowej 
autora znajdują się „bliżej” treści ukrytych, a  tym samym stanowią ważne 
źródło hipotez i wnioskowania na ich temat. 

Etapy analizy i interpretacji monologów

Nagrania monologów zostały poddane transkrypcji zgodnie z notacją or-
tograficzną, uwzględnieniem pauz, urwań wypowiedzi, wyrazistych prozodii 
(np. ściszenie głosu), danych parajęzykowych (np. śmiech, dźwięki namysłu) 
oraz pozajęzykowych (np. bębnienie palcami po stole, wyłączenie telefonu). 
Każdy monolog czytaliśmy kilkakrotnie oraz szukaliśmy w nim elementów 
wyróżniających się, tzn. takich, które zdają się „być inne”, „nie pasować”, „zgrzy-
tać”, „zwracać uwagę”. Do dalszych analiz włączaliśmy te elementy, których 
wyróżnianie się językowe lub narracyjne – w kontekście monologu lub reguł 
mówienia – dało się sensownie wyjaśnić przy pomocy narzędzi lingwistycznych 
i literaturoznawczych. Na tym etapie posiłkowaliśmy się słownikami (języka 
polskiego, frazeologicznym, terminów literackich), korpusem językowym oraz 
przeglądarką Google (aby sprawdzić typowe użycie słów i zwrotów). 

Następnym krokiem było wnioskowanie o treściach ukrytych na podstawie 
elementów wyróżniających się oraz danych stanowiących ich kontekst: bliż-
szy oraz dalszy. Kierunki wnioskowania wyznaczały pytania bezpośrednio 
„wynikające” z  językowego lub narracyjnego mechanizmu wyróżniania się 
elementów (np. Skąd ta niespójność? Dlaczego autor w tym miejscu zmienia 
temat? Dlaczego opowiada o relacji z małżonkiem, używając stylu naukowego?). 

Jeśli uzyskane odpowiedzi nie wnosiły nowego wglądu, na ich bazie precy-
zowaliśmy kolejne pytania, semantycznie pogłębiające (np. Dlaczego...? Kto...? 
Co...?) oraz ponownie poszukiwaliśmy na nie odpowiedzi, analizując dane 
kontekstowe. Cykl wnioskowania powtarzaliśmy dotąd, aż – na poziomie 
szczegółowości uwarunkowanym przez konkretny monolog – udało się nowe 
treści zidentyfikować. Im bardziej wnioski końcowe, wyciągnięte na bazie 
różnych elementów wyróżniających się i  ich kontekstów, były semantycznie 
spójne, tym większą rolę odgrywały w całościowej interpretacji monologu. Na 
etapie analizy elementów wyróżniających się oraz ich interpretacji korzystali-
śmy z audytu zaznajomionego z procedurą psychologa oraz filologa polskiego.
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Opowieści ukryte traktowaliśmy jako zmienną latentną, której przejawy 
obecne są bezpośrednio w  treści monologu oraz pośrednio w  interpretacji 
elementów wyróżniających się. Dlatego w niniejszym badaniu nie formuło-
waliśmy opowieści o związku jako historii mającej swój początek, rozwinięcie 
i koniec, ale rekonstruowaliśmy jej, istotne dla naszego badania, aspekty, 
tj. role głównych bohaterów oraz obszary świata przedstawionego, w których 
dochodzi do ich spotykania się lub mijania.

2. wyniki

Do analiz włączyliśmy sześć par wybranych z dziesięciu ze względu na 
stosunkowo najwyższy i najniższy (uśredniony w parze) wskaźnik zadowolenia 
ze związku. Trzy pary bardziej zadowolone to: Zosia i Filip1 (wskaźnik zado-
wolenia: 7,57); Iwona i Tomasz (7,50) oraz Dorota i Piotr (7,0), natomiast mniej 
zadowolone: Asia i Radek (6,18), Basia i Marek (5,75) oraz Monika i Wojtek 
(4,32). Poniżej prezentujemy podsumowanie interpretacji monologów par, 
uporządkowanych zgodnie z malejącym wskaźnikiem zadowolenia.

2.1. Interpretacje monologów

1 . Zosia i Filip

Zosia mówiąc zarówno o początkach relacji z mężem, jak i o obecnym jej 
etapie, używa stylu naukowego („mieliśmy okazję przedyskutować i poznać 
się yyy swoje poglądy [...] opinie na różne tematy... także [...] znałam Filipa, 
kiedy się pobieraliśmy [...] nasza miłość rozwija się na różnych płaszczyznach”). 
Intelektualizacja wypowiedzi o  relacji z Filipem z  jednej strony chroni ją 
przed przeżywaniem wątpliwości, czy mąż rzeczywiście chce być z nią „do 
końca życia”. Z drugiej strony, odzwierciedla trudność Zosi z przeżywaniem 
intymności z nim na poziomie damsko-męskim („czuję... hmm bliskość z Fi-
lipem [...] tak jak jest z przyjacielem [...] rzecz, której nie byłam świadoma na 
początku naszego małżeństwa [...] namiętność [...] pociąg do siebie”). Zosia 
choć dostrzega, że w małżeństwie „sfera seksualna jest bardzo ważna”, trak-

1 Imiona uczestników badania zostały zmienione.
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tuje ją jako wymagające wysiłku „wyzwanie”. Obawia się, że bez poważnych 
starań swoich i męża, fundamentu wiary, zobowiązań poczynionych w ramach 
duszpasterstwa do wspólnych regularnych osobistych rozmów, ich małżeństwo 
stałoby się „puste”, „wypaliłoby się”. 

W monologu Filipa dominuje gramatyczna kategoria „my” – mówi on 
w imieniu swoim i żony, tak jakby między nimi nie było różnic (np. „patrzymy 
tak samo [...] jesteśmy szczęśliwi”). Filip podkreśla też, jak bardzo jest ważna 
dla niego wspierana fundamentem wiary jedność małżeńska („[Bóg] otworzył 
nas na tę łaskę [...] możliwość bycia taką prawdziwą jednością”) oraz bycie ze 
sobą razem „na zawsze do końca życia”. Intensywne dążenie do jednomyśl-
ności czy unifikacji w relacji z żoną może być próbą przekroczenia trudności 
w utrzymaniu bardziej osobistego, uczuciowego kontaktu („ja wiem, że bardzo 
wiele spraw [...] trudności nigdy bym w życiu nie rozwiązał, gdyby nie Zosia... 
[...] jakby to, że mogę się przed nią otwierać”). Trudnościom tym towarzyszy 
obawa, iż bez wysiłku woli i  ciągłej pracy nad związkiem grozi mu „nuda” 
i „wypalenie” („wkładamy jakby dużo wy zna wysiłku z naszej strony, żeby 
nasz związek [...] był jakby dla nas taką radością”). Swoją wypowiedź kończy 
podsumowaniem: „Mogę z... całym przekonaniem powiedzieć, że właśnie 
kocham moją żoną” – jakby, wbrew swoim wątpliwościom, chciał przekonać 
siebie, że tak jest rzeczywiście.

2 . Iwona i Tomasz

Iwona podkreśla „zgodność charakterów [...] światopoglądu” między nią 
a mężem oraz, że oboje „patrzą w jednym kierunku”. Nie wspomina o jakichkol-
wiek trudnościach małżeńskich. Tymczasem mąż mówi, że w ich małżeństwie 
był „ciężki okres”, „pojawił się temat rozwodu”, a  ich obecne życie również 
nie jest „usłane już tylko różami”; wciąż mają pewne „kłopoty”, „trudności”, 
„powikłania”. Niespójność między obiema relacjami jest pochodną tego, że 
Iwona koncentruje się wyłącznie – w związku z nawróceniem – na nowym 
„rozumieniu” i „przeżywaniu” ich małżeństwa. Zgodnie z nową wizją relacji 
małżeńskiej, Iwona godzi się na to, że mąż „jest głową rodziny”, „często po-
dejmuje decyzje”, a ona się z nimi „zgadza” i „jest posłuszna”. Unika w ten 
sposób konfliktów i zyskuje jedność małżeńską. Jednak ponosi też jej koszty: 
decyzje męża podejmowane bez porozumienia z nią „wyprowadzają ją z rów-
nowagi”, większość obowiązków domowych „spada na jej barki”, boryka się 
z „niespełnieniem zawodowym”.
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 Monolog Tomasza opowiedziany jest w konwencji tzw. świadectwa na-
wrócenia, zarówno na poziomie konstrukcji, jak i języka. Tomasz konstruuje 
swoją wypowiedź w oparciu o dychotomię „dwóch etapów” małżeństwa – 
„przed nawróceniem i później”. Etap „przed” obejmuje poważne trudności 
małżeńskie i groźbę rozwodu, natomiast etap „później” – zaangażowanie we 
wspólnotę religijną, uzyskanie „pokoju w sercu”, odczytywanie i  spełnianie 
planów bożych. Ponadto w monolog wplecione są zwroty typowe dla języka 
wspólnoty religijnej (np. „znaleźliśmy ten chleb, który naprawdę karmi nas 
yyy... duchowo”; ostatnie słowa brzmią: „Chwała Panu”). Podobnie jak cała 
wypowiedź, celom religijnym radykalnie podporządkowana jest relacja mał-
żeńska („Bóg się nami... chce posługiwać, posługuje”). Dzięki radykalizmowi 
wiary małżonkowie mogą „głębiej zakorzenić się w czymś [...] co jednoczy 
i umacnia” – ale też chronić się przed bardziej osobistym – grożącym rozpadem 
związku – doświadczaniem własnej relacji. W całym monologu nie pojawia 
się choćby wzmianka o uczuciowym, pozareligijnym aspekcie relacji z Iwoną. 

3 . Dorota i Piotr

Dorota wielokrotnie podkreśla, że stara się dużo rzeczy robić „wspólnie” 
z mężem (m.in. „mieć wspólnych, wspólnych znajomych ii wspólnie, wspólnie 
podróżować, wspólnie spędzać każdą wolną chwilę”, wspólnie spotykać się z in-
nymi małżeństwami we wspólnocie religijnej). Eufemistyczne zwroty (np. „znamy 
[...] swoje słabe punkty”; „jak jesteśmy zmęczeni, to reagujemy na różne bodźce”) 
minimalizują rozczarowanie związkiem. Dorota chciałaby, aby Piotr bardziej 
„twardo stąpał po ziemi”, był dla niej realnym wsparciem, a nie tylko doradzał, 
podsuwał pomysły czy „brzdękał na gitarze”. Stara się nie skupiać na „ciemnych 
stronach” związku i opierać go, wraz z mężem, na „fundamencie [...] wiary 
w Boga” i wspólnoty religijnej. Przyjmuje rolę tej, która potrzebuje rad męża 
w codziennych sytuacjach („jak mam się zachować [...] co odpowiedzieć”). Mąż 
wtedy docenia ją i „mówi dużo komplementów”. Mozolne budowanie jedności 
z mężem, okupione rezygnacją z „rozwijania własnych skrzydeł”, męczy ją, 
nie daje pewności, że może liczyć na męża i być z nim blisko. Szuka potwier-
dzeń, że jest inaczej („kolejny raz potwierdziło się, że mogę liczyć na mojego 
małżonka i i że on jest ws wspiera mnie [...] kolejny przykład, który nas tak 
utwierdził w przekonaniu, że jesteśmy blisko i że jeden na drugiego może liczyć”).

Piotr bardziej wprost, niż żona, choć ogólnikowo, mówi o  „trudnych 
początkach”, „wielu nieporozumieniach”, „niedotarciach”, o tym, że są „bar-
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dzo bardzo różni” i  lubią „różne rzeczy robić”. Podaje konkretne przykłady 
(„składowe”), dowodząc, iż pomimo to, są „bardzo szczęśliwi”: to samo 
nauczycielskie wykształcenie i praca; wspólne zajmowanie się synem; wartości, 
które chcieliby mu przekazać. Jednak na bardziej osobistym poziomie nie 
jest łatwo im zbliżyć się do siebie. Podobnie jak żona, obawia się, że znali się 
przed ślubem zbyt krótko, nie pasują do siebie oraz, że poza pracą zawodową 
i wspólnym zajmowaniem się synem, niewiele ich łączy. Stąd trud budowania 
„małżeńskiego dzieła” w oparciu o wspólne spędzanie czasu i  rozwijanie 
relacji z dzieckiem oraz skupienie się raczej na przyjacielsko-racjonalnym niż 
romantyczno-uczuciowym charakterze związku.

4 . Asia i Radek

Mało płynny, nieco chaotyczny, emocjonalny styl mówienia Asi i  jawna 
treść wypowiedzi są względnie spójne. Asia odsłania się, mówiąc o mężu oraz 
wobec męża („ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej mnie zna [...] zna 
większość moich nawet czarnych tajemnic i zakamarków”). Bardzo docenia 
Radka („jest ciepłym człowiekiem [...] zawsze potrafi [...] wspierać i pomóc, kiedy 
mam problem”). Jednocześnie obwinia się, że na nim się „uwiesza”, próbuje 
„zmieniać na swoją modłę” czy też przez „cały czas kontrolować, wiedzieć, 
gdzie jest i w ogóle co robi, co robi i  co robi”. Podkreśla, że „nie jest łatwa 
we współżyciu codziennym”. Obawia się, że przez to unieszczęśliwia męża. 
Deklaratywnie chciałaby móc „dać mu wolność i swobodę”. Jednak Radek jest 
„jej całym życiem [...] wszystko bez niego ją przeraża”. Boi się więc zmieniać 
swoją postawę wobec męża, tym bardziej, że dotychczasowy „wzór związku 
[...] póki co na razie się sprawdza”. 

Radek opowiedział wciągającą, spójną historię. Był „grzecznym chłopcem”, 
„trzymał się z bratem” i „słuchał się mamusi”, dopóki nie zafascynował się 
„dynamiczną, zakręconą” Asią („robiła wszystko, czego on nie robił”). Posta-
nowił ją zdobyć i udało mu się to. Początkowo mama i brat nie akceptowali tej 
relacji („była zazdrość, były spięcia”). Związek okazał się „bardzo burzliwy” 
(„odchodziliśmy od siebie, wracaliśmy do siebie milion razy”), jednak to dzięki 
niemu Radek „zmienił swoje życie o sto osiemdziesiąt stopni”, „rzucił wszystko”, 
wyprowadził się z domu, znalazł dochodową pracę. Wyróżniająca się spośród 
innych monologów narracyjność wypowiedzi oraz adekwatność jej treści do 
sposobu mówienia sugerują, iż Radek opowiada taką historię, którą żyje. Jej 
główny temat to stopniowe podejmowanie odpowiedzialności za życie swoje 
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i  innych („Asia była jeszcze w ciąży, budziła się rano: Boże, co my zrobimy 
z  tym dzieckiem. A  ja zawsze konsekwentnie: wychowamy je i będziemy je 
kochać i wychowamy”). Opowiedzenie tej historii służy pokazaniu, jak ważna 
jest Asia w życiu autora oraz potwierdzeniu własnej dojrzałości. Radek przyjął 
w związku rolę opiekuna – jest dumny, że się w niej „sprawdza”, ale i często 
poirytowany, gdy żona obarcza go swoimi lękami. 

5 . Basia i Marek

Basia rozpoczęła swoją wypowiedź głośnym stwierdzeniem, iż jej związek 
„jest to związek małżeński z mężczyzną, którego wybrała” i który „jej się 
na początku podobał”. Podkreśla też wprost, iż to ona w  tym związku jest 
„bardziej stanowcza [...] opiekuńcza [...] dbająca”. Obecnie jest rozczarowana 
relacją z mężem, odnosi wrażenie, iż „jemu ten związek... ciąży”. Źle znosi 
wycofanie się męża po krótko trwającym w ich małżeństwie, okresie „ściera-
nia się” („mąż jest dla mnie bardzo skryty i zamknięty w sobie”). Chciałaby, 
aby „sam wyszedł z inicjatywą zrobienia czegoś” dla niej. Z drugiej strony, to 
właśnie uległość męża sprzyja względnemu porozumieniu („gdybyśmy oboje 
byli bardzo stanowczy i uparci, to, no to byłoby ciężko”) oraz zapewnia jej 
poczucie bezpieczeństwa („on mnie potrafi wyhamować, uspokoić [...] rozła-
dować napięcie”). 

Wypowiedź Marka jest najkrótszą ze wszystkich. Jakby o swoim związku 
niewiele miał do powiedzenia. Nie tyle mówi o swoim, co raczej o bliżej nie-
określonym „związku dwojga ludzi” oraz o tym, jak powinien wyglądać. Brak 
jest bardziej osobistego odniesienia do żony – nie przywołuje jej z imienia, ale 
nazywa „drugą osobą”, „partnerem”. Dużo łatwiej jest mu opowiadać o relacjach 
z dziećmi. Dopiero wtedy używa kategorii „my”. Marek skupia się na tym, 
czego potrzebuje żona („mój związek polega na [...] szanowaniu i akceptowa-
niu... yyy... jej potrze...”). Nie artykułuje natomiast swoich potrzeb, oczekiwań, 
wyobrażeń dotyczących związku. Woli, żeby żona decydowała o wszystkim. 
Oddając inicjatywę żonie, czuje się jednak przez nią nieszanowany i skrywa 
o to do niej pretensje. 

6 . Monika i Wojtek

Monika jest jedyną osobą badaną, która płacze w trakcie monologu. Płacz 
pojawił się, gdy opowiadając, jak trudno było jej „przyjechać za mężem” za 
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granicę, reflektuje się, że trudno jest też widzieć w nim autorytet, któremu 
mogłaby zaufać, gdyż nie miała takiego w dzieciństwie („nie miał kto być dla 
mnie ideałem i teraz... hmm teraz to wychodzi po prostu”). Z jednej strony 
pragnie opieki Wojtka, z drugiej już jako dziecko, nauczyła się, że musi pole-
gać na sobie. Stąd też, mając w Polsce pracę i możliwość wsparcia od dalszej 
rodziny, przez kilka lat „była rozbita” i nie mogła zdecydować się na wyjazd. 
Po przyjeździe do męża oczekuje, że będzie blisko niej („chcę, żeby posiedział 
chwilę [...] porozmawiał, żebyśmy gdzieś razem wyszli [...] chcę mieć go... tylko 
dla siebie”). Trudno jest jej jednak „zdać” się na męża („On jest osobą, która 
nas utrzymuje... Ja jestem... kurą domową...”). Wyjazd męża za granicę (gdzie 
mogło dojść do zdrady albo istniało jej niebezpieczeństwo) mocno nadwyrężył 
zaufanie Moniki, ale też wymusił jej przyjazd i stabilizację związku („tutaj... 
mi się wydaje, że zaczynam się cieszyć dopiero [...] tym małżeństwem”).

Wojtek opowiada o własnych trudnych, konfliktowych doświadczeniach 
relacji z Moniką z wyraźną dozą dystansu i humoru („czasami to komicznie 
wygląda, a nawet tak patologicznie”). Normalizuje je, podkreślając, iż jest 
„standardowym typem faceta”, któremu żona „utrudnia samorealizację”, 
ogranicza wolność tyranią zakupów („Febra mnie trzęsie, jak... muszę iść na 
zakupy [...] wolałbym więcej wydać [...] ażeby dała mi święty spokój, niż mnie 
szarpała [...] obwiniała za nieudane zakupy”). Jednak oczekuje też, że to żona 
weźmie odpowiedzialność za jego postępowanie („czasem muszę zebrać... 
karę... od Moniki [...] taki kubeł zimnej wody jak mi wyleje na głowę... po-
zytywnie działa na ten nasz związek”). Próbuje też swój związek zrozumieć, 
nadać mu pozytywne znaczenie („musi być troszeczkę dawka takiej adrenaliny 
i pikantności, żeby się to zazębiało... było dochodzenie do jakichś porozumień 
[...] czasem zazdroszczę ludziom, którzy żyją w związkach bez zobowiązań... 
że mają dużo prościej [...] chyba po kilkunastu [...] latach to... jest puste, nie 
daje żadnego... fundamentu [...] poważnego zaufania”). 

2.2. Wzorce dopasowania opowieści o związku u par zadowolonych i niezadowolonych 

Dopasowanie opowieści analizowaliśmy osobno w parach bardziej zado-
wolonych („zadowolonych”) i mniej zadowolonych („niezadowolonych”) pod 
kątem kluczowych ról głównych bohaterów opowieści oraz obszarów świata 
przedstawionego, w których oboje spotykają się ze sobą bądź mijają. Okazało 
się, iż w przypadku każdej pary można wyodrębnić role zaznaczające się w mo-
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nologach bardziej wyraźnie, wprost w warstwie jawnej tekstu, tj. w dosłownych 
znaczeniach słów i zdań („role jawne”), oraz role zaznaczające się w nich mniej 
wyraźnie lub nie wprost, w warstwie ukrytej tekstu, tj. implikowanej z analizy 
i interpretacji elementów wyróżniających się i ich kontekstów („role ukryte”). 
Tabela 1 zawiera podsumowanie analiz w obrębie par zadowolonych. 

Tabela 1
Kluczowe role i obszary spotkania/mijania się w opowieściach par zadowolonych ze związku

para role jawne role ukryte obszary 
spotykania się

obszary 
mijania się

(1) 
Zosia
 i Filip 

Symetryczne 
ona i  on – pracujący nad 
szczęściem małżeńskim
asymetryczne
on duchowy mistrz – ona 
duchowy uczeń 

asymetryczne
on odsłaniający swoje 
trudności – ona rozwiązu-
jąca trudności męża

wspólny wysiłek
praca nad dialogiem mał-
żeńskim, uniknięciem 
nudy i  wypalenia, wspól-
ne prowadzenie kursów 
małżeńskich

pragnienie bycia ze sobą
ona nie jest zainteresowa-
na mężem jako mężczy-
zną, on skrywa wątpliwo-
ści, czy chce z nią być

(2)
Iwona
i Tomasz

Symetryczne 
ona i on – „nawróceni” 
asymetryczne
on „głowa rodziny” – ona 
„posłuszna” mężowi 

asymetryczne
ona odpowiedzialna za 
dom – on odpowiedzial-
ny za realizację „planów 
bożych”

wspólna wizja
nowa, wynikająca z  wia-
ry, wizja oraz interpreta-
cja wspólnego życia

Uczucia negatywne
oboje próbują odciąć się 
od przeżywania nega-
tywnych uczuć do siebie, 
sygnalizujących trudno-
ści, które grożą rozpadem 
związku

(3) 
Dorota
i Piotr

Symetryczne
ona i  on – przyjaciele 
wspólnie budujący swój 
związek
asymetryczne
ona potrzebująca rad ży-
ciowych – on doradca ży-
ciowy

asymetryczne
ona „twardo stąpająca po 
ziemi” realistka – on lek-
koduch

wspólne działania 
wspólna praca, wspólne 
spotkania ze znajomymi, 
wspólne zajmowanie się 
dziećmi i podróże

więź uczuciowa
oboje obawiają się, że 
pobrali się za wcześnie 
(pochopnie), są bowiem 
„bardzo różni” i  w  związ-
ku z  tym trudno im zbu-
dować ze sobą więź uczu-
ciową 

We wszystkich opowieściach par zadowolonych role jawne głównych boha-
terów mają charakter zarówno symetryczny, jak i asymetryczny oraz są inspi-
rowane uczestnictwem we wspólnocie religijnej małżeństw. Oboje partnerzy 
symetrycznie angażują się w regularny dialog małżeński, pracę nad swoim 
związkiem („pracujący nad szczęściem”, „budowniczowie”) lub podobnie in-
terpretują go w perspektywie wiary („nawróceni”). Równocześnie funkcjonują 
asymetrycznie według wzorca patriarchalnego: mąż zajmuje wyższą pozycję 
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(„mistrz duchowy”, „głowa rodziny”, „doradca”), a żona niższą (odpowiednio: 
„duchowy uczeń, „posłuszna mężowi”, „potrzebująca rad”). 

Układy ról ukrytych mają charakter wyłącznie asymetryczny. W jednym 
z nich, matriarchalnym, wyższą pozycję zajmuje żona („rozwiązująca trudno-
ści”), a niższą mąż („odsłaniający trudności”) oraz oboje w swoich rolach ze 
sobą współpracują. Dwa pozostałe układy ról mają wydźwięk bardziej egali-
tarny, a ich asymetryczność bazuje raczej na uzupełnianiu się partnerów niż 
współpracy („twardo stąpająca po ziemi” vs. „lekkoduch”; „odpowiedzialna 
za dom” vs. „odpowiedzialny za realizację bożych planów”). 

Kluczowe obszary spotykania się głównych bohaterów opowieści par 
zadowolonych inspirowane są zaangażowaniem w religijną wspólnotę mał-
żeństw – wspólna wizja, wspólne działania oraz wspólny wysiłek na rzecz 
związku. Wszyscy bohaterowie wyraźnie kierują swoją uwagę ku czynnikom 
zewnętrznym wobec ich relacji. Ci, którzy akcentują wspólną religijną wizję, 
kierują uwagę ku Bogu i zadaniom wynikającym z patriarchalnego modelu 
związku. Partnerzy podkreślający wspólnotę działań, choć spędzają w swoim 
towarzystwie sporo czasu, uwagę lokują przede wszystkim w dziecku, pracy 
zawodowej i wspólnych znajomych. Natomiast małżonkowie akcentujący 
wspólny wysiłek koncentrują się na wspólnym przedsięwzięciu „na zewnątrz” 
związku (kursy przedmałżeńskie), ale też na wspólnej pracy ze sobą (dialog 
małżeński), która pozwala bardziej kierować uwagę ku sobie i wejść w bardziej 
osobisty kontakt. 

Kluczowe obszary mijania się dotyczą fundamentalnych dla związku aspek-
tów: woli bycia razem, więzi uczuciowej oraz wymiany uczuć negatywnych. 
Wyraźnie widoczne we wszystkich trzech parach skupienie się na dążeniu do 
utrzymania jedności małżeńskiej może być – wspieraną programem religij-
nym – próbą poradzenia sobie z jej brakiem. 

W tabeli 2 zawarliśmy podsumowanie analiz dopasowania ról i obszarów 
spotykania/ mijania się w parach niezadowolonych.
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Tabela 2 
Kluczowe role i obszary spotkania/ mijania się w opowieściach par niezadowolonych ze związku

para role jawne role ukryte obszary 
spotykania się

obszary 
mijania się

(4)
Asia
i Radek

Symetryczne
ona i on – zafascy-
nowani sobą part-
nerzy
asymetryczne
ona inicjatorka 
zmian – on pod-
dający się zmia-
nom 

asymetryczne
ona przerażone dziecko – on 
odpowiedzialny opiekun

Uczucia pozytywne, bycie 
ważnym dla  partnera 
oboje wyrażają bezpośred-
nio wobec siebie wdzięcz-
ność i troskę oraz bezpośred-
nio dają sobie poznać, że są 
dla siebie ważni: mąż jest 
jej „całym życiem”, on jest 
wdzięczny żonie, że „wycią-
gnęła” go „z dołka w świat”

potrzeba emocjonalnego 
wsparcia vs. swobody 
ona emocjonalnie „uwiesza 
się” na mężu, a  on czuje się 
tym obciążony i poirytowany

(5)
Basia
i Marek

asymetryczne
ona dominująca 
opiekunka – on 
uległe dziecko

asymetryczne
ona niespokojna – on 
 absorbujący jej napięcie

potrzeba bezpieczeństwa 
vs. zależności
ona może czuć się bezpiecz-
nie przy uległym, niekryty-
kującym mężu; on nie musi 
zmagać się z  samodzielno-
ścią, korzysta z  inicjatywy 
i opieki żony 

bycie ważnym dla  partnera
ona pragnie, aby mąż sam 
zrobił coś dla niej, co ozna-
czałoby, że jest dla niego 
ważna; on czuje się niesza-
nowany jak partner, wycofu-
je się emocjonalnie się z  re-
lacji z  żoną, skrywa do niej 
pretensje 

(6)
Monika
i Wojtek

asymetryczne
ona kontrolująca 
opiekunka – on 
krnąbrne dziecko

asymetryczne
ona zamartwiająca się 
i   wybuchowa – on optymi-
styczny i zdystansowany 

Uczucia negatywne, by-
cie ważnym dla  partnera
oboje bezpośrednio wyraża-
ją wobec siebie złość i  smu-
tek; a  pośrednio dają sobie 
poznać, że są dla siebie waż-
ni: ona wyjeżdża za mężem, 
rezygnując z  pracy i  wspar-
cia rodziny, on docenia „kary” 
od żony za swoje złe zacho-
wanie

potrzeba stałej obecności 
vs. odrębności 
ona potrzebuje obecności 
męża, robienia wszystkiego 
razem, a  jemu brakuje od-
rębności w relacji z żoną

W opowieściach par niezadowolonych kluczowe jawne role bohaterów mają 
przede wszystkim charakter asymetryczny matriarchalny. Żona przyjmuje rolę 
dominującej/kontrolującej „opiekunki” bądź „inicjatorki zmian”, natomiast 
mąż odpowiednio rolę uległego/krnąbrnego „dziecka” lub „poddającego się 
zmianom”. Jedynie w przypadku jednej z trzech par role bohaterów mają rów-
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nież układ symetryczny („zafascynowani sobą partnerzy”). Oboje partnerzy 
po kilkunastu latach związku wciąż potrafią się sobą zachwycić. 

Role ukryte mają charakter wyłącznie asymetryczny. W każdym z  tych 
trzech układów żona przyjmuje rolę potrzebującej wsparcia emocjonalnego 
(„zamartwiająca się”, „niespokojna” lub „przerażone dziecko”), zaś mąż na tę 
potrzebę w różny sposób odpowiada. Reaguje biernie („absorbujący napię-
cie”), z  rezerwą („optymistyczny i  zdystansowany)” lub z zaangażowaniem 
(„odpowiedzialny opiekun”). 

Kluczowe obszary spotykania się bohaterów opowieści dwóch par nieza-
dowolonych dotyczą ekspresji uczuć oraz wzajemnego potwierdzania swojej 
ważności. Jakkolwiek, jedni partnerzy kierują do siebie uczucia negatywne 
(złość i smutek) oraz potwierdzają ważność drugiej strony pośrednio (żona, 
pomimo konfliktu z mężem, wyjeżdża za nim za granicę; mąż docenia kary 
„zbierane” od żony). Drudzy obdarzają siebie uczuciami pozytywnymi (wdzięcz-
nością, troską) oraz potwierdzają bezpośrednio, że są dla siebie ważni (żona 
podkreśla, że mąż jest jej „całym światem”, mąż wyraża wdzięczność żonie za 
wyciągnięcie go „z dołka w świat”). Z kolei dla bohaterów opowieści kolejnej 
pary kluczowym obszarem spotykania się jest wzajemne zaspokajanie potrzeby 
bezpieczeństwa i zależności (pasywny mąż dla żony nie stanowi zagrożenia, 
a dominująca, opiekuńcza żona zaspokaja u męża potrzebę zależności). 

Te same dwie pary, które spotykają się na poziomie uczuć i potwierdzania 
ważności, mijają się w zaspokajaniu potrzeb: bliskości vs odrębności; emocjo-
nalnego wsparcia vs. swobody. Jednej parze trudno jest zgrać się w konflik-
towych potrzebach (żona naciska męża, aby częściej byli razem; mąż stara 
się tego unikać), druga zaś się w nich zgrywa, utyka jednak we frustrującym 
impasie, z którego obojgu trudno się wydostać (żona „uwiesza się” na mężu, 
mając poczucie winy; mąż wspiera żonę, ale się tym irytuje). Z kolei bohaterzy 
opowieści trzeciej pary, spotykający się na poziomie wzajemnego zaspokajania 
potrzeby zależności i bezpieczeństwa, mijają się w tym, że nie są pewni, czy 
im rzeczywiście na sobie zależy (żona nie szanuje męża jako pełnoprawnego 
partnera, a on wycofuje się z relacji z nią).
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2.3. Porównanie wzorców dopasowania opowieści o związku między parami zadowolonymi 
i niezadowolonymi 

Układy ról jawnych są symetryczne w opowieściach wszystkich par za-
dowolonych i  tylko w przypadku jednej pary niezadowolonej. Przy czym 
układy symetryczne par zadowolonych inspirowane są modelem z „zewnątrz” 
religijnej wspólnoty małżeństw, a u pary niezadowolonej w większym stopniu 
wynikają z procesów „wewnątrz” relacji, tj. wzajemnej fascynacji małżonków. 
Układy ról jawnych asymetrycznych występują u wszystkich par zadowolonych 
i niezadowolonych, jednak u tych pierwszych mają charakter patriarchalny, 
a u drugich – matriarchalny. 

Układy ról ukrytych są asymetryczne zarówno w opowieściach par zadowo-
lonych, jak i niezadowolonych. Role te, bez względu na wskaźnik zadowolenia, 
mogą być w różnym stopniu ze sobą zsynchronizowane. Na przykład dość 
luźno, gdy jedna jest przeciwieństwem drugiej („zamartwiająca się i wybu-
chowa” vs. „optymistyczny i zdystansowany”); nieco ściślej, gdy są statycznie 
komplementarne („niespokojna” vs. „absorbujący napięcie”), a  stosunkowo 
najściślej, gdy komplementarność ról ma charakter dynamiczny („przerażone 
dziecko vs. „odpowiedzialny opiekun”).

Bohaterowie opowieści dwóch par zadowolonych spotykają się na mniej 
intymnym poziomie (wspólne poglądy religijne i działania) niż bohaterowie 
opowieści dwóch par niezadowolonych (dzielenie się uczuciami i doświadczenie 
bycia ważnym dla partnera). Ci pierwsi kierują uwagę bardziej na zewnątrz 
relacji, natomiast drudzy do wewnątrz; ku sobie. Odwrotnie jest w przypadku 
opowieści dwóch pozostałych par. Motywowani religijnie bohaterowie opowie-
ści pary zadowolonej podejmują wysiłek dialogu i nawiązują ze sobą głębszy, 
bardziej intymny kontakt niż bohaterowie pary niezadowolonej, których 
obszar spotykania się nie wykracza poza wzajemne zaspokajanie potrzeby 
bezpieczeństwa i zależności. 

Bohaterowie opowieści wszystkich par zadowolonych i tylko jednej nieza-
dowolonej mijają się na poziomie bardziej intymnym (pragnienie wspólnego 
życia, więzi, kontaktu uczuciowego, bycia ważnym dla partnera) niż bohaterowie 
opowieści dwóch par niezadowolonych. Ci drudzy mijają się we wzajemnych 
potrzebach (stałej obecności vs. odrębności; emocjonalnego wsparcia vs. swo-
body), co utrudnia wspólne życie, ale go nie podważa, gdyż istnieje fundament 
kontaktu uczuciowego i obopólne przeświadczenie bohaterów, iż są dla siebie 
nawzajem kimś ważnym. 
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3. Wnioski i dyskusja

Wzorce dopasowania opowieści o związku par zadowolonych i niezado-
wolonych wyraźnie różniły się specyfiką układu jawnych ról bohaterów oraz 
obszarów, w których się spotykają i mijają. Bohaterowie opowieści dwóch par 
zadowolonych pełnili role symetryczne i asymetryczne o typie patriarchalnym, 
spotykali się ze sobą w obszarach mniej intymnych, a mijali w bardziej intym-
nych dla związku. Z kolei w opowieściach dwóch par niezadowolonych układy 
ról jawnych symetrycznych się nie pojawiły, asymetryczne miały charakter 
matriarchalny, a bohaterowie spotykali się w obszarach bardziej intymnych 
i mijali w mniej intymnych.

Niniejsza konfiguracja rezultatów ujawnia rozbieżność między pomiarem 
kwestionariuszowym zadowolenia ze związku a wnioskami z analizy jako-
ściowej monologów – to w opowieściach par zadowolonych bohaterzy zdają 
się mieć wobec siebie większy dystans uczuciowy i być mniej pewni tego, czy 
są dla siebie ważni. Moffat, White, Mackintosh i Howel (2006) oraz DiLoreto 
i Gaines (2016) twierdzą, iż sprzeczność między rezultatami jakościowymi 
i ilościowymi może być pozorna i – gdy uda się zidentyfikować między nimi 
logiczne powiązania – świadczy raczej o ich komplementarności. Aby spraw-
dzić, czy takie logiczne powiązania występują między naszymi wynikami, 
przeanalizowaliśmy dokładniej wskaźniki zadowolenia ze związku oraz sposób 
ustosunkowywania się badanych do poszczególnych twierdzeń kwestionariusza 
CMSS na 9-stopniowej (od 0 do 8 punktów) skali odpowiedzi. 

3.1. Wskaźniki ilościowe a wnioski z analiz jakościowych

Wyniki partnerów zadowolonych ze związku oscylowały od 7,00 do 7,57 
(M = 7,35; SD = 0,58), a niezadowolonych od 4,32 do 6,18 (M = 5,41; SD = 0,69). 
W innych polskich badaniach z użyciem CMSS na próbach nieklinicznych 
(Baka, 2012; N = 281, w tym 53% kobiet) i Sijko (2008; N = 44, w tym 50% 
kobiet) średnie wyniki na skali CMSS wynosiły odpowiednio 5,18 (SD = 1,18) 
i 4,24 (SD = 2,64). Zatem w stosunku do wyników średnich w obu innych 
badaniach wskaźniki zadowolenia par „zadowolonych” są wyraźnie wyższe, 
natomiast par „niezadowolonych” – do nich zbliżone. Sugeruje to, że tzw. pary 
„niezadowolone” nie tyle deklarowały brak zadowolenia ze związku, ile raczej 
umiarkowane zadowolenie; a pary „zadowolone” jego wysoki, wręcz ekstre-
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malny poziom. Wynika to stąd, że każda osoba „zadowolona” zdecydowanej 
większości twierdzeń (od 75 do 82%) przypisała oceny skrajnie pozytywne, 
podczas gdy oceny osób „niezadowolonych” były bardziej zróżnicowane – 
skrajne pozytywne i negatywne łącznie stanowiły od 4 do 25% wszystkich ocen. 
Dominacja skrajnie pozytywnych odpowiedzi wśród małżonków „zadowolo-
nych” nasuwa przypuszczenie, iż z jakichś powodów przedstawiali oni swój 
związek w bardziej pozytywnym świetle i mniej negatywnym, niekoniecznie 
w zgodzie ze swoim doświadczeniem (por. Furnham i  in., 2003; Paulhus  
i Reid, 1991).

Interesujące różnice między odpowiedziami par „zadowolonych” i „nieza-
dowolonych” wystąpiły także w stosunku do twierdzenia nr 3: „Mój partner 
i  ja przeżywamy trudności w naszym związku”. Jest to jedyne twierdzenie, 
wobec którego we wszystkich parach „zadowolonych” ujawniła się wysoka 
rozbieżność odpowiedzi (8 pkt i 1 pkt; 1 pkt i 8 pkt; 4 pkt i 8 pkt). Gdy jeden 
z partnerów w bardzo dużym stopniu nie zgadzał się (8 pkt), iż oboje prze-
żywają trudności w związku, drugi przeciwnie, w dużym stopniu się z tym 
zgadzał (1 pkt) lub powstrzymywał od oceny (4 pkt: „ani się zgadzam, ani nie 
zgadzam”). Tak duże rozbieżności nie wystąpiły u par „niezadowolonych”: 
partnerzy we wszystkich parach zgadzali się ze sobą, że w stopniu niewielkim 
(3 pkt), średnim (2 pkt) lub dużym (1 pkt) przeżywają trudności w swoim 
związku (1 pkt i 1 pkt; 3 pkt i 1 pkt, 2 pkt i 3 pkt). Warto zauważyć, że sfor-
mułowanie twierdzenia nr 3 („Mój partner i ja przeżywamy...”) bardziej wprost 
dotyczy przeżyć w związku, niż pozostałe, które „językowo” zachęcają raczej 
do ujawniania przekonań na jego temat (np. nr 1: „Mój partner jest...”; nr 6: 
„Często rozważam...”; nr 13: „Mój partner i ja zgadzamy się...”). Twierdzenie 
nr 3 mogło więc silniej angażować afektywny proces przetwarzania informa-
cji o związku (por. Hastie, 1987; Sudman, Bradburn, Schwarz, 1996); na tyle 
mocno, że jeden z partnerów „wyłamywał się” ze skrajnie pozytywnych ocen 
i przyznawał, że jednak przeżywa duże trudności w relacji z partnerem, bądź 
unikał odpowiedzi. 

Wysokie (przeszacowane) wskaźniki zadowolenia u par „zadowolonych” 
ze związku są zatem komplementarne do rezultatów analizy jakościowej; 
w tym sensie, że odzwierciedlają totalny sposób poradzenia sobie małżonków 
z trudnościami w ich relacji, a nie wysoką jakość związku. Sposób ten polega 
na zaadaptowaniu od wspólnoty religijnej jednoczącego planu na małżeństwo, 
dość szczelnie „przykrywającego” doświadczane w nim trudności. Zgodnie 
z danymi ze strony internetowej celem wspólnoty jest rozwój duchowości 
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małżonków oraz podniesienie jakości małżeństwa. Ów cel ma być realizowa-
ny poprzez regularne, w parach i w grupach (z udziałem 5–7 par i księdza), 
spotkania poświęcone modlitwie, refleksji nad Pismem św. oraz dzieleniu się 
zmaganiami i  sukcesami na drodze ku świętości. Cel i program wspólnoty 
bardzo mocno odcisnęły się w opowieściach par „zadowolonych”. Bohaterowie 
pełnią w nich jawne role symetryczne („pracujących nad szczęściem małżeń-
skim”, „nawróconych”, „przyjaciół wspólnie budujących swój związek”) i – tak 
jak w Biblii – asymetryczne patriarchalne, spotykając się ze sobą w ramach 
wspólnej religijnej wizji związku i działań w kierunku jego poprawy.

Jednocząca wizja, wysiłki i działania bohaterów opowieści par „zadowolo-
nych” sprawiają, że udaje się im „wygładzić” konfliktowe różnice w związku, 
a może nawet uratować go przed rozpadem. Nie udaje się im jednak spotkać ze 
sobą na bardziej intymnym poziomie uczuć i pewności, że oboje są dla siebie 
ważni. Znaczna rozbieżność małżonków „zadowolonych” w deklarowanej ocenie 
trudności przeżywanych w relacji ze sobą sugeruje, iż religijne zaangażowanie 
nie musi pełnić dokładnie takiej samej funkcji dla obu partnerów. Być może 
jednemu pozwala odciąć się od trudności w relacji, „wyciszyć” negatywne 
uczucia do partnera, a dla drugiego stanowi pomost, dzięki któremu utrzymuje 
względną jedność z małżonkiem bardziej zaangażowanym.

3.2. Wzorce dopasowania opowieści o związku a jego jakość

Kwestionariuszowe wskaźniki zadowolenia okazały się bardziej pomocne 
w wyjaśnianiu mechanizmów radzenia sobie par z trudnościami w związku 
niż w szacowaniu jego jakości. Dlatego też wyodrębnione w parach wzorce 
dopasowania opowieści o związku odnieśliśmy do jakości związku niezależnie 
od liczbowych wskaźników zadowolenia, posiłkując się literaturą przedmiotu. 

Układy ról a jakość związku

W obrębie układów ról jawnych (tj. najbardziej wyeksponowanych w mo-
nologach) bohaterów opowieści o związku zidentyfikowaliśmy dwa wzorce 
symetryczne i dwa asymetryczne. Jeden wzorzec symetryczny (obecny w opo-
wieściach trzech par należących do wspólnoty) wynika z zaadaptowania do 
związku modelu religijnego „z zewnątrz”, drugi (obecny w opowieściach jednej 
pary) jest efektem wzajemnej fascynacji partnerów rozgrywającej się stricte 
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„wewnątrz” związku. Podłożem obu wzorców zdają się odrębne procesy. Za 
„zewnętrzną” symetrię ról odpowiada triangulacja, czyli włączenie elementu 
trzeciego do diady w celu obniżenia w niej napięcia (Bowen, 1978; Marks, 
1989), przy czym funkcję elementu trzeciego pełni wspólnota religijna wraz 
z  jednoczącymi ideami i programem wspólnych działań. Z kolei podłożem 
„wewnętrznej” symetrii ról jest proces wzajemnego zaangażowania uczucio-
wego małżonków. Obecność triangulacji w związku zwiastuje, iż są w nim 
trudności, których partnerzy nie są w stanie przezwyciężyć w bezpośrednim 
kontakcie ze sobą (Guerin i in., 1996). Tymczasem uczuciowe zaangażowanie 
stanowi centralny predyktor zadowolenia ze związku (przegląd badań por. np. 
Waldinger i in., 2004). Zatem to symetria wewnętrzna ról bohaterów opowieści, 
bazująca na uczuciach; a nie zewnętrzna, wyznaczona przez wspólną koncepcję 
i działania; zdaje się sprzyjać wyższej jakości związku. 

Dwa jawne wzorce asymetryczne to patriarchalny i matriarchalny układ 
ról. Układ patriarchalny (zaznaczył się w opowieściach trzech par należących 
do wspólnoty), analogicznie jak symetria zewnętrzna ról, wspierany jest 
przez wspólnotę małżeństw. Może ona, niekoniecznie wprost, modelować lub 
wzmacniać quasi-starotestamentalny model związku, w którym mąż pełni 
pozycję wyższą niż żona2. Tylko w opowieściach par należących do wspólnoty 
małżeństw mąż jest tym, który uczy, decyduje lub doradza, a żona tą, która 
się uczy, jest posłuszna lub słucha rad męża. Patriarchalny układ ról zdaje się 
dostarczać małżonkom „zewnętrznej” platformy porozumienia. Może być ona 
atrakcyjna dlatego, że bardziej „wewnętrzny”, zachodzący bez udziału wsparcia 
zewnętrznego, proces negocjacji ról w związku zakończył się niepowodzeniem. 
Niniejsza teza koresponduje z ustaleniem, iż małżonkom funkcjonującym 
w jawnie patriarchalnym układzie ról nie udało się jednak spotkać na bardziej 
intymnym, fundamentalnym dla związku poziomie.  

Jawny matriarchalny układ ról wystąpił w opowieściach trzech par niena-
leżących do wspólnoty małżeństw. Jednak tylko w opowieściach jednej pary 
współwystępuje on z „wewnętrzną”, opartą na wzajemnej fascynacji partnerów, 
symetrią ról. W opowieściach pozostałych dwóch par symetria ról, ani jawnych, 
ani ukrytych, się nie zaznacza. W perspektywie systemów behawioralnych 
(Bowlby, 1969/1982) układ matriarchalny ról w związku partnerskim (jeden 

2 Świadczą o tym niektóre fragmenty pochodzące z materiałów do użytku wspólnoty, któ-
rych podobnie jak innych danych identyfikujących wspólnotę, nie włączyliśmy do artykułu 
ze względu ochronę anonimowości uczestników badania. 
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partner w roli opiekuna, a drugi w roli zależnego dziecka) można rozumieć jako 
ekspresję systemów opieki i przywiązania, natomiast symetrię „wewnętrzną” 
ról jako przejawy aktywności systemu seksualnego. Shaver, Hazan i Bradshaw 
(1988) konceptualizują miłość w związku partnerskim właśnie w kategoriach 
tych trzech systemów, natomiast Shaver i Mikulincer (2006) argumentują, 
iż od ich gładkiego funkcjonowania zależy więź i  intymność między part-
nerami. Natora (2011) w badaniu kwestionariuszowym wykazała, iż udział 
każdego z tych systemów w jakości związku jest jednak zróżnicowany – role 
partnerów oparte na systemie seksualnym lepiej wyjaśniały zadowolenie ze 
związku i korzystanie z konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktów, 
niż role opiekuna i dziecka, oparte na systemie opieki i przywiązania. Ponadto 
okazało się, że najmniej satysfakcjonującym dla małżonków układem ról był 
taki, w którym żona pełniła przede wszystkim rolę opiekunki, a mąż przede 
wszystkim rolę dziecka (Natora, 2011). Matriarchalny układ ról jawnych sam 
w sobie nie musi więc odpowiadać za jakość związku; prawdopodobnie sprzyjać 
wyższej jakości, gdy współwystępuje z układem „wewnętrznej” symetrii ról, 
a niższej, gdy zdominuje inne układy.

Układy ról ukrytych, tj. słabiej wyeksponowane w monologach lub zazna-
czające się w ich warstwie ukrytej, mają charakter wyłącznie asymetryczny. 
Dlaczego w warstwie ukrytej nie wystąpił ani jeden układ symetryczny? Sy-
metria ról świadczy o podobieństwie partnerów w jakimś aspekcie relacji. Jeśli 
małżonkowie dostrzegają, że są do siebie podobni, dlaczego nie mieliby o tym 
nie mówić wprost, co też ujawnia się właśnie w warstwie jawnej wypowiedzi. 
Powracając do układów ukrytych asymetrycznych, udało się zidentyfikować 
ich trzy rodzaje: układ ról przeciwnych, statycznie komplementarnych oraz 
dynamicznie komplementarnych. Role przeciwne zsynchronizowane ze sobą 
najsłabiej, statycznie komplementarne nieco ściślej, natomiast dynamicznie 
komplementarne najściślej. Im ściślejsza synchronizacja ról, tym większa sy-
nergia działań partnerów (por. Cole, Teboul, 2004). Łączy ich wtedy nie tylko 
obecność w jednym miejscu i czasie, ale też wzajemna responsywność, która 
jest istotnym predyktorem zdrowia psychicznego i fizycznego (por. Slatcher, 
Selcuk, Ong, 2015) oraz jakości bliskich związków (Canevello, Crocker, 2010; 
Reis, Clark, Holmes, 2004). 
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Obszary spotykania / mijania się a jakość związku

Obszary spotykania się i mijania bohaterów opowieści o związku odnieśli-
śmy do dwóch poziomów, które umownie określiliśmy jako bardziej i mniej 
intymny. Na bardziej intymnym ulokowaliśmy pragnienie bycia razem, 
kontakt uczuciowy oraz doświadczenie bycia osobą ważną dla partnera, a na 
mniej intymnym – wspólną religijną wizję związku, wspólne działania oraz 
wzajemne zaspokajanie potrzeb. Zatem o bardziej intymnym poziomie relacji 
małżonków decyduje jej aspekt uczuciowy (kontakt uczuciowy), motywacyjny 
(pragnienie bycia razem) oraz egzystencjalny (doświadczenie bycia kimś waż-
nym dla partnera), natomiast o mniej intymnym – ideowy (wspólna religijna 
wizja związku), działaniowy (wspólne działania) oraz utylitarny (wzajemne 
zaspokajanie potrzeb). 

O ile przewaga aspektu uczuciowego i motywacyjnego relacji nad ideowym 
i działaniowym w wyjaśnianiu jakości związku wyraźnie zaznacza się w lite-
raturze przedmiotu (np. Johnson, 2007; Powell, 1969), o tyle doprecyzowania 
wymaga rola aspektu egzystencjalnego i utylitarnego. Aspekt egzystencjalny 
odnosi się do wyjątkowego znaczenia jednego partnera relacji w życiu drugiego; 
świadomość tego znaczenia pozwala zakotwiczyć się w związku, czuć silną 
więź i podmiotową przynależność do partnera (por. wartość relacyjna; Leary, 
2005). Aspekt utylitarny relacji dotyczy orientacji na zaspokajanie własnych 
potrzeb w związku; jeden partner postrzega drugiego w perspektywie możli-
wych do uzyskania w relacji z nim korzyści psychologicznych (por. motywacja 
egosystemowa; Crocker, Canevello, 2015). 

W proponowanym modelu spotykania/ mijania się obszar motywacyj-
no-uczuciowy nie wyklucza ideowo-działaniowego, który może naturalnie 
rozwijać się na bazie zbieżnych pragnień i kontaktu uczuciowego. Problem, 
istotnie rzutujący na jakość związku, pojawia się wtedy, gdy wspólnie rozwi-
janej wizji i działaniom nie towarzyszy jednoznaczne pragnienie bycia razem 
oraz zaangażowanie uczuciowe. Analogicznie, „kotwiczące” w przynależności 
do siebie doświadczenie wartości w życiu partnera nie tylko nie wyklucza, ale 
wręcz implikuje wzajemne zaspokajanie w związku potrzeb psychologicznych 
(por. La Guardia, Ryan, Couchman, Deci, 2000). Jeśli jednak zaspokajaniu 
własnych potrzeb w relacji z partnerem towarzyszy przeświadczenie, iż nie 
jest się dla niego kimś naprawdę ważnym, to relacja ta może mieć charakter 
bardziej przedmiotowy niż podmiotowy. Małżonkowie przedstawiają wów-
czas dla siebie wartość nie jako niezastępowalni partnerzy dialogu, ale jako 
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użyteczne do przetrwania obiekty (por. Buber, 1971, 1988). Jakość takiego 
związku obrazuje powiedzenie „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. 

Jak dowodzili m.in. Baumeister i Leary (1995), pragnienie bliskich, stabil-
nych więzi stanowi fundamentalną motywację człowieka. Trudno wyobrazić 
sobie, że osobom decydującym się na ślub mogłoby nie zależeć na zbudowaniu 
głębokiej satysfakcjonującej relacji. Pomimo to niektórym parom się to nie 
udaje. Wypracowują wówczas alternatywne sposoby bycia ze sobą na mniej 
intymnym poziomie, oparte na wzajemnej gratyfikacji niektórych potrzeb 
psychologicznych (Basia i Marek) lub wsparciu wspólnoty religijnej (Zosia 
i Filip, Iwona i Tomasz, Dorota i Piotr). W ujęciu narracyjnym, korespondu-
jącym z koncepcją schematu autonarracyjnego (Trzebiński, 2002), możemy 
mówić o negatywnym rozstrzygnięciu pierwotnej opowieści o związku, które 
skłania do konstruowania opowieści wtórnej wokół celów alternatywnych. Choć 
obojgu partnerom udaje się skonstruować nową opowieść umożliwiającą po 
części satysfakcjonujące funkcjonowanie ze sobą, negatywne rozstrzygnięcie 
opowieści pierwotnej budowanej na pragnieniu bliskiej stabilnej relacji podsyca 
rozczarowanie związkiem, rzuca nań cień, osłabia jego jakość. 

Z kolei małżonkowie, którym udaje się spotkać na bardziej intymnym 
poziomie albo razem, rozwijają pierwotną opowieść o swoim związku (Asia 
i Radek) albo wciąż ją ze sobą negocjują (Monika i Wojtek). W pierwszym 
przypadku osią rozwijanej opowieści jest obustronna fascynacja, która nie 
mija, ale dojrzewa i  zostaje wzbogacona o wzajemną wdzięczność. W dru-
gim – proces ustalania wspólnej opowieści trwa; jest trudny, konfliktowy, ale 
oparty na wymianie uczuć i wzajemnym potwierdzaniu ważności dla siebie. 

Przykład opowieści Zosi i Filipa pokazuje, że można mijać się na bardziej 
intymnym poziomie (mąż nie jest pewny, czy chce być z żoną, a on jej nie 
pociąga „jako mężczyzna”), ale nie rezygnować z wysiłku, aby się na nim 
spotkać. Oboje małżonkowie rozwinęli wtórną opowieść o związku opartą 
o model religijny. Pod szyldem dialogu jako „dobrego narzędzia” do odkrywania 
„planów Bożych dla rodziny” zaczęli ze sobą częściej rozmawiać („wzięliśmy 
to nawet na bardzo poważnie [...] zdarza nam się... o wiele częściej rozmawiać 
[...] czasem codziennie znajdujemy czas, żeby się podzielić swoimi uczuciami 
ze sobą i jakimś przemyśleniami”). Nie jest jednak jasne, jak bardzo zmiany te 
są istotne dla rozwoju związku. Czy Filip zyska pewność, że chce z żoną być, 
a Zosię rzeczywiście zacznie pociągać „jako mężczyzna”; czy może wspierane 
programem religijnym, rozmowy i dzielenie się uczuciami pozostaną substy-
tutem głębszego kontaktu?
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podsumowanie

Eksploracja wzorców opowieści o związku oraz ich powiązań z jego jako-
ścią dodała nowe wglądy względem wyników Sternberga. Przede wszystkim 
pokazała, że deklaracje o  zadowoleniu ze związku, podobnie jak jawnie 
pełnione w nim role, mogą być pochodną przyjętego modelu religijnego, ale 
niekoniecznie dobrym wskaźnikiem jakości związku. Więcej do wnioskowa-
nia o jakości związku wnoszą układy ról ukrytych – im bardziej są ze sobą 
zsynchronizowane, tym wyższa jakość. Jednak stosunkowo najwięcej zdają się 
wnosić obszary/poziomy spotykania się i mijania. O jakości związku decyduje 
jego „rdzeń”, czyli spotykanie się partnerów na poziomie uczuciowym, moty-
wacyjnym i egzystencjalnym („bardziej intymnym”). Mijanie się na poziomie 
ideowym, działaniowym i utylitarnym („mniej intymnym”) utrudnia wspólne 
życie, jednak go nie przekreśla, jeśli partnerzy doświadczają przynależności 
i wzajemnej ważności, spotykając się na poziomie głębszym. Model odwrotny, 
tzn. spotykanie się partnerów na poziomie „mniej intymnym”, a mijanie na 
„bardziej intymnym” zdaje się odzwierciedlać dwuetapową historię związku. 
Początkowe cele stworzenia głębokiej satysfakcjonującej relacji, wokół których 
była budowana opowieść pierwotna o związku, nie mogą być spełnione. Na 
bazie negatywnego rozstrzygnięcia opowieści pierwotnej partnerzy rozwijają 
więc opowieść wtórną wokół bardziej pragmatycznych i mniej satysfakcjonu-
jących celów alternatywnych.
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wprowadzenie

Każda osoba w okresie prenatalnym, przebywając w  łonie matki, była 
w sposób wyjątkowy związana z drugim człowiekiem, co stworzyło jej poczucie 
bezpieczeństwa i zachowało pamięć o tej więzi. Dlatego też potrzeba bliskości 
jest jedną z najsilniej odczuwanych przez człowieka (Erikson, 2004), zaś po-
szukiwanie partnera i wejście w intymne związki z drugą osobą jest jednym 
z najważniejszych zadań rozwojowych wczesnej dorosłości (Havighurst, 1972). 

Zdolność wchodzenia w intymne więzi z drugim człowiekiem jest przejawem 
pozytywnie przebiegającego rozwoju emocjonalnego i społecznego, umożli-
wia dalszy rozwój jednostki w tym zakresie. Intymna więź w najsilniejszym 
stopniu może się ujawnić we współżyciu seksualnym, które z kolei tę więź 
pogłębia (Levitz-Jones, Orlofsky, 1985; Morris, 1971). Intymny związek, który 
może łączyć osoby heteroseksualne, homoseksualne i biseksualne, powinien 
zaspokajać potrzeby wzajemnego wsparcia, zaufania, zrozumienia, otwartości 
i empatii (Szafrańska, 2008).

Tworzenie bliskiego związku to zadanie trudne, wymagające wysiłku i do-
brej woli obu stron, toteż bywają one w różnym stopniu satysfakcjonujące dla 
partnerów. Gdy posiadany związek jest niesatysfakcjonujący, jednostka czasem 
intencjonalnie, a czasem przypadkiem obok posiadanego zakłada drugi bliski 
związek, nie rozwiązując pierwszego. Powstaje wówczas sytuacja, którą można 
określić jako uwikłanie jednostki w dwa związki pozostające ze sobą w koli-
zji. Taka sytuacja często jest na tyle trudna, że najczęściej nie satysfakcjonuje 
żadnej ze stron tego układu.

W odbiorze społecznym znaczna część wybitnych twórców to osoby w za-
kresie preferencji seksualnych homo- lub biseksualne. Faktem jest, że wielu 
z nich zaliczyło epizody z doświadczaniem kontaktów homoseksualnych, wśród 
wybitnych twórców zdarzają się również osoby biseksualne. Stwierdzenie jed-
nak, że wybitna twórczość wiąże się z preferencjami homo- i biseksualnymi, 
nie jest prawdziwe i wynika z faktu, że każda cecha jednostki wybitnej zwraca 
szczególną uwagę, stąd wrażenie jej nadreprezentacji w grupie społecznej. 

Dzięki pieczołowitości, z jaką przechowywane są materiały biograficzne twór-
ców, dysponując ich dziennikami, listami, wspomnieniami, wywiadami, autobio-
grafiami, możemy dowiedzieć się, jak funkcjonowały osoby biseksualne w bliskich 
związkach i jak to wpływało na ich partnerów. W oparciu o te materiały została 
przeprowadzona niniejsza analiza, której celem jest zaprezentowanie doświadczeń 
wybitnych pisarzy uwikłanych w intymne związki hetero- i homoseksualne. 
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1. istota i geneza związków intymnych z partnerem 

Erikson (2004) wskazał narodziny jako moment, w którym rodzące się 
dziecko porzuca chemiczną wymianę z macicą na rzecz społecznej wymiany 
przebiegającej w kulturze, w której będzie żyło. Od tego momentu gromadzi 
doświadczenia, które dostosowują go do świadomego nawiązywania interakcji 
społecznych o rozszerzającym się zasięgu – od zamazanego obrazu matki po 
fragment szeroko rozumianej ludzkości, czyli osoby dla niego znaczące.

Erikson (1997) opisał rozwój człowieka w biegu życia, dzieląc go na sta-
dia rozwojowe według procesu rozwiązywania kryzysów specyficznych dla 
poszczególnych etapów życia. Jak podkreślała Przetacznik-Gierowska (1988), 
przyjęcie koncepcji stadialnych nie przesądza o odrzuceniu tezy o ciągłości 
rozwoju człowieka, gdyż każde następne stadium jest swego rodzaju nadbu-
dową czy kontynuacją poprzednich osiągnięć rozwojowych.

Trafność tego poglądu potwierdza teoria rozwoju psychospołecznego Erik-
sona (1997), zgodnie z którą kryzys wczesnej dorosłości określony przez niego 
terminami intymność versus izolacja jest możliwy do rozwiązania wtedy, gdy 
zostanie rozwiązany kryzys wcześniejszy, z okresu dorastania, to znaczy nastąpi 
uformowanie się tożsamości ego. Poszukiwanie partnera w okresie dorastania, 
przeżywanie pierwszej miłości i nawet związane z nim doświadczenia seksualne 
nie przesądzają o fakcie bliskich, intymnych więzi z partnerem. Pierwsza miłość 
pomaga dorastającym poznać własną tożsamość, bez wysiłku związanego ze 
zgłębieniem tożsamości partnera, co Erikson skomentował następująco: „Mi-
łość nastolatka jest w znacznym stopniu próbą określenia własnej tożsamości 
za pomocą projektowania rozproszonego obrazu własnego ego na ego kogoś 
innego i dzięki temu zobaczenia, jak – odbity w zwierciadle tej osoby – staje 
się coraz wyraźniejszy. To właśnie dlatego w miłości młodzieńczej tak wiele 
jest rozmów” (1997, s. 273).

Świadomość własnej tożsamości, stawianych sobie celów życiowych, a także 
znajomość własnych możliwości i ograniczeń pozwala jednostce prawdziwie 
angażować się w bliskie relacje z zachowaniem własnej odrębności i szacunku 
dla odmienności partnera.
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2. metoda

Prezentowaną analizę doświadczeń homo- i heteroseksualnych prowadzono 
w oparciu o studia biografii, autobiografii, dzienników, listów i wspomnień 
wybitnych twórców. Korzystano tylko z  takich biografii, w których autorzy 
podawali wykorzystywane źródła. Wypowiedzi twórców potraktowano 
jako formę strukturyzującą ich życiowe doświadczenia (Grzegorek, 2003). 
Zastosowano jakościową metodę analizy zdarzeń życiowych (Iskra, 2002) 
i  specyficznych doświadczeń biograficznych (por. Bartosz, 2000). Narracje 
autobiograficzne są właściwą metodą stosowaną w poszukiwaniu specyfiki 
doświadczania siebie w świecie przez osoby wyjątkowe, nie zawsze podlegające 
prawidłowościom wyznaczanym przez psychologiczne badania o charakterze 
ilościowym (Żurko, 2008). 

Wypowiedzi twórców traktowano z uwzględnieniem perspektywy konstruk-
tywistycznej, tzn. dostrzegano w przytaczanych narracjach nie tyle obiektywne 
odwzorowanie rzeczywistości, co jej interpretację. Materiały biograficzne, 
treści zawarte w  listach i dziennikach pozwalają na poznanie rozumiejące 
z perspektywy post factum (por. Straś-Romanowska, 2000). Autor wypowiedzi 
często formułował ją, oceniając fakty ze swego życia z pewnej perspektywy 
czasowej, ale dzięki temu mógł je ukazać w kontekście przyszłych zdarzeń, 
w szerszej perspektywie od czasu, w którym miały one miejsce. Perspektywa 
post factum pozwala zarówno autorowi narracji, jak i zainteresowanym nią 
badaczom na poznanie jednostki w perspektywie historycznej i holistycznej.

3. poczucie tożsamości a rozwiązywanie kryzysu intymność–samotność

Jak już wspomniano, po kryzysie związanym z określeniem własnej toż-
samości jednostka przeżywa następny, związany z poszukiwaniem partnera 
i wejściem z nim w intymne więzi, które pomagają jej przezwyciężać samotność. 
Jest to możliwe wtedy, gdy zna ona dobrze swe preferencje seksualne i rozu-
mie, na co ją w tym zakresie stać. Osoby o orientacji 100% homoseksualnej, 
mimo wielu prób ich swatania, raczej nie zawierały małżeństw z osobami 
heteroseksualnymi, bo nie były w stanie skonsumować takiego związku, tak 
jak to miało miejsce w przypadku Marii Rodziewiczówny, Marii Dulębian-
ki, Karola Szymanowskiego czy Jana Lechonia. Próby wejścia przez nich 
w związek małżeński skończyłyby się katastrofalnie, tak jak w przypadku 
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Piotra Czajkowskiego, pierwszego małżeństwa Jerzego Andrzejewskiego czy 
małżeństwa Andre Gide’a.

Piotr Czajkowski jeszcze w noc przed ślubem miał stosunek ze stangretem, 
a w noc poślubną nie był w stanie zbliżyć się do żony, przerażony uciekł, chciał 
popełnić samobójstwo, ale zabrakło mu odwagi, wreszcie schronił się u siostry, 
a następnie wyjechał jak najdalej od domu, do Szwajcarii i tam rozwiódł się 
z nowo poślubioną żoną (Watała, 2015). Podobnie zachował się biseksualny 
Andrzejewski, który był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną rozstał się w dniu 
ślubu, bo wtedy dominowała jego natura homoseksualna i małżeństwo nie 
zostało skonsumowane. Z drugą żył w długotrwałym związku i miał z nią 
dwoje dzieci – syna i córkę (Watała, 2015).

Andre Gide – świadomy swej homoseksualnej tożsamości – ożenił się ze 
swoją kuzynką, rzucając rękawicę swojej naturze, lecz niczego w tym zakresie 
nie osiągnął. Żona, która była jego kuzynką, była raczej jego siostrą i matką, bo 
małżeństwo, za jej przyzwoleniem, nie było skonsumowane. Była przekonana 
o platonicznej miłości męża i skrzętnie przechowywała jego listy. Biseksualny 
Iwaszkiewicz w dziennikach (zapis z 22 stycznia 1955 roku) bardzo krytycznie 
oceniał postępowanie Gide’a, który w pamiętniku napisał: „Moja nieciekawość 
wobec płci odmiennej była absolutna” (za: Watała, 2015, s. 174). Nie podobał się 
Iwaszkiewiczowi sposób, w jaki Gide pisał o swojej żonie. Stabilne małżeństwo 
Gide’a zostało zburzone, gdy jego żona Madeleine przez pomyłkę przeczytała 
list jednego z kochanków do jej męża i w ten sposób, ku swemu zaskoczeniu 
i zdumieniu, dowiedziała się o jego homoseksualnej naturze. Kiedy odkryła 
kolejny związek męża z siedemnastoletnim kochankiem, zerwała z nim wszelkie 
więzi i spaliła wszystkie listy, które pisał do niej w młodości. Gdy po trwającej 
20 lat separacji Madeleine zmarła, Gide odczuł ten fakt bardzo boleśnie.

Biseksualiści nie mogą stwierdzić, że charakteryzuje ich całkowita niecieka-
wość wobec płci przeciwnej, ponieważ ich preferencje seksualne ulokowane są 
na kontinuum o dwóch zróżnicowanych krańcach – homo- i heteroseksualnym. 
Każdy z nich może się zlokalizować w dowolnym punkcie kontinuum. Osoby 
lokujące się bliżej środka mogą sobie słabo uświadamiać swe homoerotyczne 
skłonności. Miejsce położenia na owym kontinuum może pod wpływem życio-
wych doświadczeń ulegać dynamicznym zmianom, tak jak to było w przypadku 
Andrzejewskiego. Ożenił się drugi raz i z tego trwałego związku miał dwoje 
dzieci, córkę i  syna. Swoje preferencje seksualne już w wieku 17 lat dobrze 
znał Iwaszkiewicz. Może dzięki temu udało mu się stworzyć trwały i udany 
związek małżeński. Witold Gombrowicz natomiast przez całe życie przeży-
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wał erotyczne przygody wciąż z  inną kobietą lub mężczyzną (Gombrowicz, 
2013). Zachowywał się tak, jakby miał wciąż trudności z określeniem własnej 
tożsamości. Dopiero w wieku lat sześćdziesięciu ożenił się ze swoją asystentką 
Ritą. Osoby biseksualne zawierające związek małżeński, mimo odczuwanych 
homoerotycznych skłonności, miały nadzieję, że związek uwolni ich od nich 
lub będzie przykrywką dla ich istnienia.

4. motywy zawarcia małżeństwa przez pisarzy biseksualnych

Badania podłużne wykazały, że intensywny proces kształtowania się 
tożsamości w adolescencji sprzyja rozwojowi intymnych relacji we wczesnej 
dorosłości (Stein, Newcomb, 1999). Małżeństwo staje się najczęstszą formą 
intymności i wiąże się ono z podjęciem nowych ról męża i żony (Gurba, 2011). 
Szczęście w małżeństwie zapewniają bliskie relacje, oparte na wzajemnym 
zaufaniu (Bee, 2004). Na znaczenie stałych relacji intymnych wskazują współ-
cześnie badania prowadzone wśród młodych dorosłych w Norwegii (Pedersen, 
Blekesaume, 2003), którzy deklarują wyższą satysfakcję seksualną przeżywaną 
w długotrwałych i zobowiązujących niż w chwilowych związkach, przy czym 
dla kobiet najcenniejszym pod tym względem związkiem jest małżeństwo.

U początków powstania związku małżeńskiego leżą oświadczyny i ich przy-
jęcie – jest to obustronne zadeklarowanie gotowości do tworzenia wspólnoty. 
Decyzja trudna, często podejmowana z oporami. Aby zapadła, wymaga: miłości, 
dojrzałości, odwagi i zaufania partnerów do siebie. Ta decyzja bywa szczególnie 
trudna w przypadku wiązania się z artystą czy pisarzem, człowiekiem często 
bez pozycji materialnej, a przez swoją niezwyczajność stanowiącym zapowiedź 
nieprzewidzianych trudności i zaskakujących wyzwań.

Iwaszkiewicza przez całe życie fascynowali mężczyźni. W świat doznań 
homoerotycznych wprowadził go kuzyn, Karol Szymanowski, mimo to 
Iwaszkiewicz pochodzący z kochającej się rodziny z kresów, pełnej kobiet, 
od najmłodszych lat chciał się ożenić. W Książce moich wspomnień tak o tym 
pisał: „Do małżeństwa zawsze miałem pociąg i od bardzo wczesnej młodości 
zawsze sobie projekty małżeństw moich układałem. Jak dzisiaj widzę, projekty 
te zawsze były pomyślane jako jakieś «urządzenie» sobie życia, oparcie się 
o przyjaźń w małżeństwie, chęć stworzenia bazy domowej dla siebie i mojej 
rodziny – nigdy zaś jako płód gwałtownego afektu lub namiętności” (Iwasz-
kiewicz, 1983).
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Był przekonany, że żona wprowadzi ład w jego życie, zajmie się codziennymi 
sprawami, urodzi mu dzieci. Ożenił się z bogatą panną, Anną Lilpop, która dla 
niego zerwała zaręczyny z arystokratą, hrabią Krzysztofem Radziwiłłem, prawie tuż 
przed ślubem. Jarosław wiedząc o tym, widząc zainteresowanie Anny jego osobą, 
zamiast poważnie się oświadczyć, uciekł się do fortelu. Zapytał pannę, jak powinien 
zadedykować swą pierwszą powieść, nad którą właśnie pracował – czy księżnej, 
czy swojej żonie. „To już od Pani zależy” zaznaczył (za: Romaniuk, 2005, s. 85).

Sądził również, że żona odciąży go od wszystkich domowych obowiązków, 
podczas gdy on będzie mógł zająć się twórczością. Gdy się żenił Karol Szyma-
nowski, nie mógł ukryć zdumienia, a homoseksualista Lechoń w dniu ślubu 
wróżył małżeństwu sześć tygodni wspólnego życia. Bliżsi i dalsi znajomi uważali 
zaś, że małżeństwo jest dla młodego, ubogiego poety sposobem na ułożenie 
sobie materialnej pozycji i zyskanie akceptowanej społecznie przykrywki dla 
realizowania homoseksualnych pragnień (za: Romaniuk, 2005, s. 91). 

Również Tomasz Mann miał konkretne, pragmatyczne oczekiwania wzglę-
dem zawieranego małżeństwa. Miał zawsze upodobania do luksusu, wyznał 
więc szczerze: „Hegel powiedział, że najprzyzwoitszą drogą do małżeństwa 
jest najpierw decyzja, a potem dopiero miłość, tak że w momencie ślubu obie 
rzeczy są zjednoczone. Czytałem to z przyjemnością, bo tak też było w moim 
przypadku” (za: Kurzke, 2005, s. 147). Pisarz decyzję o małżeństwie traktował 
jako szansę na odwrót od swego homoerotyzmu, był świadomy swych pedera-
stycznych skłonności, które chciał nie tylko ukryć, lecz także pragnął się ich 
wyzbyć, sadząc, że małżeństwo będzie dobrym na to antidotum.

Constance, żona Oskara Wilde’a, była piękna, utalentowana i inteligentna 
i  tym oczarowała swego przyszłego męża. W swoim dzienniku pisał o niej: 
„Kiedy braliśmy ślub, moja żona była piękna, jasna i smukła niczym lilia. Miała 
roztańczone oczy i wesoły śmiech, który zdawał się muzyką” (za: Schmidt, 
Rendon, 1915, s. 209).

Gombrowicz zadanie rozwojowe z wczesnej młodości rozwiązał prawie 
u progu późnej dorosłości, bowiem z poślubioną na pół roku przed śmiercią 
z młodszą od siebie o 31 lat Ritą, związał się 60-letni pisarz w roku 1964. Rita 
była Kanadyjką, pracującą nad doktoratem dotyczącym pisarki francuskiej 
Collette. Gombrowicz zamieszkał z nią w Vence i powierzył jej funkcję sekre-
tarki, stopniowo zbliżając i przywiązując się do niej. W Kronosie stosowanym 
tam telegraficznym stylem ukazał ich etapy zbliżania się do siebie. 

We wrześniu 1964 roku notuje: „Flirty z Ritą” (Gombrowicz, 2013, s. 316), 
a  już 22 października pisze, że Rita jedzie do Vence urządzać mieszkanie 
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(Gombrowicz, 2013 s. 317 i 316). Po przyjeździe do Vence jeszcze w paździer-
niku odnotowuje, że „Zaczynam podszczypywać Ritę. 26 włazi mi do łóżka. 
Erotyzm. Coraz lepiej się czuję. Bóle żołądka folgują” (Gombrowicz, 2013, 
s. 319). W listopadzie pisze na początku miesiąca „Pożycie z Ritą. Obawy o ser-
ce”. Nieco później: „Rita: zadowolenie, przyznaje mi się” (Gombrowicz, 2013, 
s. 319). Te zapiski Gombrowicza związane z podejmowaną próbą tworzenia 
stałego związku kojarzą się raczej z wypowiedziami nastolatka niż z relacją 
dojrzałego mężczyzny.

Wybitna poetka rosyjska XX wieku Marina Cwietajewa do końca swego 
życia zakończonego samobójczą śmiercią żyła w związku małżeńskim z Sier-
giejem Efronem, poznanym we wczesnej młodości młodzieńcem słabego 
zdrowia, który zachwycił ją swą urodą, delikatnością i wrażliwością. Młodzi 
sami razem zadecydowali, że chcą być małżeństwem, i to jak najprędzej. Ślub – 
ku niezadowoleniu ojca i oburzeniu krewnych – wzięli w bardzo młodym 
wieku, panna młoda miała zaledwie dwadzieścia lat, a jej mąż, jeszcze student, 
dziewiętnaście. Zażenowani krewni z troską patrzyli na tę parę dzieciaków, 
która biorąc ślub w cerkwi, dosłownie kipiała szczęściem i radością.

Biseksualne były dwie polskie pisarki, Maria Dąbrowska i mniej dziś po-
pularna Anna Kowalska. Obie miały mężów. Maria Dąbrowska owdowiała 
w młodym wieku, a potem żyła w długotrwałym związku z żonatym mężczyzną, 
Stanisławem Stempowskim. W tym długotrwałym związku Dąbrowskiej ze 
Stempowskim stosunki seksualne łączyły ich tylko na początkowym etapie ich 
partnerstwa. Później, o czym niejednokrotnie pisała Dąbrowska w Dziennikach, 
była jego przyjaciółką, towarzyszką, nawet pielęgniarką, ale nie była już jego 
kochanką. Zdradziła go parę razy, on zaś do końca życia nie rozwiódł się ze 
swoją żoną, pozostając z nią w przyjacielskich stosunkach. 

Kowalska była żoną Jerzego Kowalskiego, starszego od siebie profesora 
filologii klasycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, który był jej akademickim 
nauczycielem. Sama skończyła romanistykę, uzyskując magisterium z literatury 
włoskiej i francuskiej. Prawdziwi intelektualiści dużo z mężem podróżowali, 
zwiedzając wykopaliska, biblioteki i muzea. Napisali też wspólnie kilka książek, 
które nie przyniosły jej ani sławy, ani satysfakcji.

Jeszcze będąc w związkach heteroseksualnych, Maria i Anna poznały się, 
pokochały i pisały do siebie liczne listy miłosne. Po stracie partnerów obie 
nie bez pewnych oporów zdecydowały się zamieszkać razem, ich partnerski 
związek trwał przez 27 lat, aż do śmierci Marii Dąbrowskiej. 
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5. postawy żon pisarzy wobec perspektywy zawarcia małżeństwa 

Oświadczyny mogą spotkać się z  różną odpowiedzią ze strony kobiety, 
w zależności od jej zaufania i  zaangażowania emocjonalnego. Katia Mann 
długo zwlekała z odpowiedzią na zdecydowane oświadczyny Manna. Już jako 
stara kobieta tak skomentowała ten fakt: „Miałam dwadzieścia lat i świetnie się 
bawiłam, na studiach z braćmi, w klubie tenisowym i w ogóle, byłam zadowo-
lona z siebie i właściwie nie rozumiałam, dlaczego mam to wszystko opuścić. 
Lecz Tomasz Mann koniecznie chciał się ze mną ożenić” (za: Kurzke, 2005, 
s. 152). Ale ostatecznie pochodząca z bardzo zamożnej rodziny ta rozpieszczona 
i dobrze wykształcona córka profesora akademickiego taką decyzję podjęła.

Pozytywnie odniosła się do propozycji małżeństwa z  Iwaszkiewiczem 
jego przyszła żona Anna Lilppop, która bezgranicznie zaufała mało znane-
mu poecie, uskarżającemu się na ubóstwo panujące w  jego rodzinie. Jego 
„podstępne” oświadczyny przyjęła z radością, chociaż naraziła się na szereg 
problemów. Musiała zerwać zaręczyny, i to na parę dni przed ustaloną datą 
ślubu z pewnym jej uczucia narzeczonym, który pokonał znaczne trudności, 
by przekonać rodzinę do tego związku. „A gorszym jeszcze wydawało mi się 
przejście z własną rodziną, która Jarosława nie znała i nic dobrego o nim na 
pewno nie wiedziała. […] Pamiętam, że mimo przerażenia, jakie chwilami 
wobec tego wszystkiego mnie ogarniało, byłam tak pijana szczęściem, tak 
silna, tak pewna” (za: Romaniuk, 2005, s. 85).

Przed ślubem Iwaszkiewicz był dość oschły wobec przyszłej żony, nie czynił 
specjalnych wyznań i deklaracji, raczej miał wobec niej pewne oczekiwania, 
o których pisał: „Pani mi będzie o wszystkim przypominać, napędzać do pracy, 
wyciągać z «Ziemiańskiej», która pochłania z moich pieniędzy akurat tyle, ile 
potrzeba mojej matce. Uważam Panią bądź co bądź za dobrego ducha mojego 
i mojej rodziny” (list Jarosława Iwaszkiewicza do Anny Lilpop z 4.05.1922).

Pozwalał sobie również na drobne złośliwości wobec Anny, na które ona 
odpowiadała swymi szczerymi zapewnieniami: „Chciałabym […] być dla Pana 
czymś kojącym, dającym spokój i radość. Zdaje się, że to leży, a raczej będzie 
leżało w mojej mocy” (za: Romaniuk, 2005, s. 87). W innym liście zapewniała: 
„Nie ma dla mnie nic, co mogłoby zrównoważyć szczęście, jakim jest dla mnie 
miłość Pana, i dla niej gotowa jestem na wszelkie poświęcenie, jeżeli w takim 
wypadku może być mowa o poświęceniach” (Romaniuk, 2005).

Constance, żona Wilde’a, była bardzo atrakcyjną kobietą, ale spośród wielu 
adoratorów oczarował ją właśnie on. Gdy się poznali, Wilde był już sławny, 
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dlatego ona wręcz dygotała ze strachu, gdy ich sobie przedstawiano, jednak 
bardzo szybko porozumieli się, pasowali do siebie, uczucie rozkwitło. W dwa 
lata później Constance mogła zawiadomić brata, że zaręczyła się z Oskarem 
i  jest bardzo szczęśliwa. Brat ostrzegał ją przed tym związkiem, lecz ona 
stanowczo oświadczyła, że nie pozwoli, by cokolwiek stanęło między nimi. 
Właściwie bardzo mało się znali, Wilde często jeździł z wykładami i nie miał 
okazji poznać przyszłej żony ani ona jego. Z wielkim zaufaniem i pewnością 
weszła w ten związek, podobnie jak Madeleine w małżeństwo z Gide’em.

6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej osób biseksualnych

Prawdziwie dojrzała więź intymna łącząca osoby o ukształtowanej tożsa-
mości to bliski związek, w którym partnerzy są silnie zaangażowani, ich relacje 
charakteryzuje duży stopień głębokości, wzajemności i otwartości, konflikty 
są rozwiązywane w twórczy sposób, a seksualność jest swobodnie wyrażana 
(Levitz-Jones, Orlofsky, 1985).

Małżeństwo Katii i Tomasza Mannów stanowiło doskonały przykład tego, 
jak dojrzałość parterów decyduje o tworzeniu trwałej wspólnoty małżeńskiej 
i rodzinnej. Katia mimo że nie była do tego przygotowana, przejęła całkowi-
cie obowiązki gospodyni rodziny z  sześciorgiem dzieci, stwarzając mężowi 
nawet podczas trwania I wojny światowej idealne warunki do pracy twórczej. 
Perfekcyjnie dbała o wszystkie jego potrzeby (Jens, 2006). Mann doceniał 
wsparcie udzielane mu przez żonę, i to nie tylko z powodu zaspokajania jego 
potrzeb i odciążenia go od domowych obowiązków. Cenił sobie także to, że nie 
ma mu za złe braku zaangażowania i okazywanej namiętności w kontaktach 
seksualnych, co skomentował: „Wdzięczność wobec K., która w swej miłości 
nie jest w najmniejszym stopniu zachwiana czy zniechęcona, gdy w końcu nie 
pobudza mojej namiętności i gdy leżąc obok niej, nie zaspokajam jej namięt-
ności tzn. nie dostarczam ostatniej rozkoszy. Spokój, miłość i obojętność, z jaką 
to przyjmuje, jest godna podziwu, a ja w ten sposób nie muszę się czuć tym 
zakłopotany” (za: Kurzke, 2005, s. 293).

Mann często czuł się zakłopotany w sytuacjach intymnych, mimo że z tych 
kontaktów urodziło się sześcioro dzieci. W swoich Dziennikach często ubolewał 
nad swoją, jak to określał, problematyczną seksualnością. We wpisie z dnia 
14 lipca 1920 roku czytamy: „Trudno mówić o właściwej impotencji, raczej 
o zwyczajnym zaburzeniu niepewności mojego «życia płciowego». Słaby popęd 
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wywołuje bez wątpienia to, że moje pragnienia podążają w innym kierunku. Co 
by się działo, gdyby „leżał” tu chłopak? Nierozsądnym z mojej strony byłoby 
jednak, gdyby deprymowało mnie jedno niepowodzenie, którego powód nie 
jest dla mnie żadną tajemnicą” (za: Kurzke, 2005, s. 293).

Kilka dni po tym zapisie Mann prowadził w pociągu interesującą rozmo-
wę z sympatycznym młodym człowiekiem. Było to dla niego tak ekscytujące 
i ważne, że odnotował ten fakt w dzienniku, zaznaczając, jaka to była dla niego 
radość i postawił sobie pytanie: „Czyżbym już nieodwołalnie pożegnał się z ko-
bietami?”. Z kobietami, nie z mężczyznami. Stąd te wyrzuty sumienia wobec 
instrumentalnego traktowania Katii, która była wzorową i nieocenioną żoną.

Iwaszkiewicz nie miał tyle szczęścia, co Mann, okazało się bowiem, że Anna 
na prowadzeniu gospodarstwa nie znała się i o obowiązki domowe musiał za 
nią dbać mąż. Natomiast żona była jego najlepszym partnerem w innej kwestii. 
Miała wspaniałe wyczucie i podobnie jak Jarosława fascynowała ją kultura 
i sztuka, każde wydarzenie artystyczne potrafili razem przeżyć, skomentować, 
świetnie się rozumiejąc i wysłuchując wzajemnie swoich opinii. Zadowolony 
ze swego małżeństwa Iwaszkiewicz, który bardzo sobie cenił dzielenie wraz 
z żoną swoich zainteresowań, do końca życia zwykł mawiać: „Najważniejszą 
rzeczą dla młodego poety jest... dobrze się ożenić!” (za: Romaniuk, 2005, s. 91). 
Wiele osób odczytywało to jako cyniczną przechwałkę, że poślubił pannę ze 
znacznym posagiem. Iwaszkiewicz nie to miał na myśli, a problemy finansowe 
związane ze Stawiskiem kosztowały go wiele wysiłku, którego jego żona nie 
potrafiła z nim dzielić.

Wielką próbę ich małżeństwo przeszło, gdy Anna poważnie zachorowała 
psychicznie, była hospitalizowana w Tworkach, przestała jeść i tylko czuła opieka 
męża przywróciła jej zdrowie. Gdy wyszła ze szpitala, Jarosław zrezygnował 
z pracy w dyplomacji, został w domu i całkowicie poświęcił się opiece nad 
żoną, dzień po dniu wyrywając ją ze szponów choroby, aż odzyskała równo-
wagę. Była to dość krucha równowaga, Anna została osobą pełną niepokoju, 
odbywającą – okutana w jakieś dziwaczne chusty – długie, bezcelowe spacery 
po okolicy, nadmiernie przywiązaną do praktyk religijnych, które Jarosław 
uznawał za skrajną wręcz dewocję.

W wieku 60 lat Iwaszkiewicz pokochał gorącą miłością 27-letniego poważnie 
chorego na gruźlicę robotnika, Jurka Błeszyńskiego, który miał żonę, dwuletniego 
synka i beznadziejną sytuację materialną. Iwaszkiewicz zachwycał się urodą 
młodzieńca i współczuł mu bardzo, bo mimo że starał się mu pomóc, choroba 
dramatycznie szybko się rozwijała. Chociaż Jurek zapewniał Iwaszkiewicza 
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o swej miłości, to Jarosław wiedział, że ich związek jest możliwy tylko dlatego, 
że możny przyjaciel był dla tego umierającego młodego człowieka jedynym 
wsparciem materialnym. Jarosław zaś zachwycał się faktem, że jemu, staremu 
już człowiekowi, przytrafiła się taka miłość i gorąco przeżywana namiętność.

Kiedy Jurek znalazł się w szpitalu w stanie terminalnym, a Jarosław przeby-
wał właśnie za granicą na służbowej delegacji, Hania odwiedzała go w szpitalu, 
choć bardzo bała się zarazić gruźlicą. Jarosława zdumiała jej iście samarytańska 
postawa. Do śmierci Jurka Iwaszkiewiczowie razem odwiedzali go w szpitalu. 
Jego umieranie oraz swoją rozpacz Iwaszkiewicz opisał szczegółowo i szczerze 
w swoim dzienniku. Iwaszkiewiczowi nie udało się uratować przyjaciela, któ-
rego śmierć bardzo przeżył. Zaangażował się też bardzo w zorganizowanie jego 
pogrzebu, Anna wspierała zarówno chorego przyjaciela, jak i rozpaczającego 
po jego stracie męża.

Anna Iwaszkiewicz zmarła 29 grudnia 1979 roku, pogrążona wcześniej 
w  strasznym cierpieniu z powodu nawrotu choroby psychicznej. Jarosław 
pisał w Dzienniku, że oboje już starzy nie mieli siły, jak to było 40 lat wcze-
śniej, stawić czoła chorobie, ale do końca towarzyszył żonie. Zmarł w trzy 
miesiące po jej śmierci. 

Andrzejewski był pisarzem jeszcze przed wojną najbardziej utożsamianym 
ze skłonnościami homoseksualnymi. Obok romansów z mężczyznami toczyło 
się życie małżeńskie dwukrotnie żonatego Andrzejewskiego. Z drugą żoną, 
którą kochał i której śmierć bardzo przeżył, miał dwoje dzieci, syna i córkę. 
Andrzejewski bardzo starał się ukrywać przed żoną swe homoseksualne 
przygody, ona jednak o wszystkim wiedziała, tylko nie przyznawała się do 
tego, robiła to ze względu na dzieci, gdyż nie chciała zniszczyć rodziny. Nie 
wiadomo, kiedy Andrzejewski przestał się kryć przed żoną ze swymi liczny-
mi przygodami z młodymi chłopcami. Prawdopodobnie zawiniła tutaj jego 
choroba alkoholowa, wskutek której przestał się kontrolować.

Alkoholizm Andrzejewskiego był autentycznie chorobą, autor upijał się 
bardzo łatwo, wystarczyły jeden lub dwa kieliszki. Pod wpływem alkoholu nie 
panował nad sytuacją, i  to żona ratowała rodzinę, prowadziła dom, finanse 
i starała się zapanować nad jego chorobą i erotomańskimi zapędami. Pijany 
sprowadzał chłopaków do domu, niektórzy, jak na przykład Marek Hłasko, 
pomieszkiwali u niego.

Pomyślnie układało się życie małżeńskie Mariny Cwietajewej i Siergieja 
Efrona. W 1913 roku, w rok po ślubie, Marina urodziła swą pierworodną 
córkę Aliję. W roku 1914 w atmosferze narastającego światowego niepokoju 
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rodzinie Mariny i Sergiusza powodziło się stosunkowo dobrze. Po śmierci 
ojca w roku 1913 Marina otrzymała w spadku spory kapitał, który zapewniał 
rodzinie dostatnie życie. Marina z rodziną mieszkała w wygodnym mieszka-
niu w Moskwie, zajmowali siedem pokoi, a poetka miała swój gabinet, tam 
zaś solidne, duże biurko. Sergiusz studiował i dzięki temu ku radości Mariny 
był zwolniony z obowiązku służby wojskowej. Swą zachłanną miłość do córki 
Marina łączyła z opiekuńczą miłością do męża, gdyż jego uroda, wątłe zdrowie, 
delikatność i wrażliwość budziły w niej niezmiennie najczulsze uczucia. Miała 
poczucie, że ma pod opieką dwoje dzieci – małą córeczkę i męża, wiecznego 
studenta. Sergiusz odnosił się z pobłażliwością do nawet najbardziej absurdal-
nych kaprysów żony, miał dużą tolerancję dla jej zachowaniań i ze spokojem 
przyjmował jej wybryki. Tworzyli nowoczesny model małżeństwa, zostawiając 
sobie dużo swobody.

Constance i Oskar Wilde w przeciwieństwie do wielu współczesnych im 
par stworzyli prawdziwie partnerski związek. Byli bystrzy, ambitni i śledzili 
najnowsze trendy mody. Wspólnie pisali książki dla dzieci, dekorowali swój 
dom, doradzali sobie w sprawie stylu ubierania się. Constans ubierała się 
nowocześnie, Oskar radził się jej w sprawach dotyczących czasopisma dla 
kobiet, którego był redaktorem, a poświęcone było modzie. Constans była 
świetnym doradcą. 

Ich partnerskie relacje ulegały pogorszeniu się w momencie, gdy Constans 
zaszła w ciążę. Zmienione ciało żony budziło w nim odrazę. „Jak można pożą-
dać istoty tak niekształtnej, zdeformowanej i brzydkiej? Macierzyństwo zabija 
pożądanie; poczęcie niszczy namiętność” (za: Schmidt, Rendon, 2015, s. 210).

Po narodzinach drugiego syna Oskar i Constance zerwali wszelkie seksualne 
kontakty. Oskar zaczął wdawać się w szereg ryzykownych, homoseksualnych 
romansów. Constance z niewinną naiwnością przyjmowała w domu adoratorów 
Oscara, nie pytając go, dlaczego wciąż otacza się chłopcami dwukrotnie od 
siebie młodszymi. Tolerowała jego późne powroty i coraz częstsze wyjazdy, 
wolała pozostawić mu swobodę niż spowodować otwarty kryzys małżeński. 
Sama rzuciła się w wir aktywności, uczęszczała na wykłady, brała udział 
w demonstracjach politycznych, wyraźnie uciekała przed koniecznością skon-
frontowania się z prawdą o mężu. Miała też potajemny romans z wydawcą, 
gdy redagowała przygotowywany do druku zbiór aforyzmów Oskara. 

Chociaż małżonkowie coraz bardziej oddalali się od siebie, zachowywali 
pozory prowadzenia życia rodzinnego. Kiedy w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia odwiedził ich poeta, Yeats, wyczuł jakąś sztuczność w atmosferze ich 
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domu rodzinnego. Podsumował ten fakt następująco: „Harmonia tego domu 
jest tak doskonała […] że aż przywodzi na myśl artystyczną kompozycję” 
(Schmidt, Rendon, 2015, s. 211).

Gdy Wilde mocno zaangażował się w romans z młodym, bezczelnym chło-
pakiem Bosiem, poszedł na całość, nie kryjąc ze swym homoseksualizmem, 
który w owym czasie był prawnie zakazany i surowo karany. Zapytany, czy 
nie boi się kary za swoje postępowanie, odpowiedział chełpliwie: „W wypadku 
takich jak ja, nie stosuje się prawa, lecz wyjątki” (Schmidt, Rendon, 2015, s. 210). 
Ostatecznie jednak sprawiedliwość go dosięgnęła. Z oskarżenia publicznego 
stanął przed sądem pod zarzutem dwudziestu pięciu aktów pederastii i obrazy 
moralności publicznej. Za swe ostentacyjnie okazywane praktyki homosek-
sualne Wilde został ostatecznie skazany na dwa lata ciężkich robót za siedem 
z dwudziestu pięciu stawianych mu zarzutów. Miał szczęście, bo wcześniej 
przez wiele stuleci pederastię karano śmiercią.

Constance i  synowie musieli uciekać za granicę i  zmienić nazwisko, by 
bronić się przed hańbą, jaka na nich spadła. W dodatku Bosie publicznie ją 
szkalował, obciążając winą za rozpad małżeństwa z Oskarem. Mimo to Con-
stance pozostała lojalna wobec męża, odwiedzała go w więzieniu, wspierała 
duchowo i finansowo. Była nawet skłonna mu wybaczyć i odroczyła wniosek 
o rozwód. Wilde nie skorzystał z jej wspaniałomyślności i po wyjściu z wię-
zienia natychmiast wrócił do kochanka. Kilka miesięcy później Constance 
zmarła w wieku trzydziestu dziewięciu lat wskutek powikłań po nieudanej 
operacji. Odwiedziwszy grób żony, Wilde pisał ze smutkiem o bezsensie 
wszelkiego żalu. Stwierdził również, że nic nie mogło potoczyć się inaczej, 
a życie to straszliwy koszmar. 

Anna Kowalska w swoich dziennikach ciągle analizowała swe życie małżeń-
skie, swój stosunek do starszego od siebie o dziesięć lat męża i ich wspólnego 
życia. Widać w tym pewien niepokój. W trzy lata po ślubie, 6.10.1927 roku 
(Kowalska, 2008, s. 22) napisała: „Nabieram przyjemności do życia. Jestem 
szczęśliwa. Kocham Jerzego spokojnie i szczerze”. Ale miesiąc później we wpisie 
z dnia 5.11.1927, charakteryzując relacje „mężczyzna–kobieta”, bez odniesienia 
jej do siebie stwierdziła: „Mężczyzna nigdy nie domyśla się, że akt płciowy 
jest dla kobiety wstrętny i że mężczyzna, kiedy zbliża się do niej nagi, budzi 
chęć prawie nie do powściągnięcia – by go odtrącić” (s. 28).

Takie stwierdzenie zwraca uwagę i prowokuje do pewnych wniosków. Podob-
nie jak zapis z dnia 19.11.1933 roku, gdy pod nieobecność męża 21.11.1933 roku 
(Kowalska, 2008, s. 28) pisała: „Kiedy Jerzy jest obecny, nawet kiedy nic nie 
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mam do roboty, mam czas zajęty. Nerwowe napięcie, wieczne oczekiwanie. 
Czas jest podzielony jego ruchami, zajęciem, przejęciem się. Kiedy jestem 
sama, dzień spada powoli, opieszale. Uzyskuję większą swobodę i równowagę, 
działalność”.

Prawie na dwa miesiące przed dziesiątą rocznicą ślubu Kowalska zrobiła 
15.02.1934 roku (Kowalska, 2008, s. 30) kolejny bilans ich związku małżeń-
skiego: „O Jerzym myślę z  troską, by był on szczęśliwy, zadowolony, by mu 
się wiodło, myślę o nim z szacunkiem, ale fizycznie chcę nowego mężczyzny, 
inny świat, nareszcie kogoś silnego i nie męża, nie kłopoty brudnej bielizny 
i węgla, bez kompleksu macierzyństwa, silny seksualny stosunek bez upokorzeń, 
zatajeń. Do Jerzego odczuwam macierzyńskie roztkliwienie i smutek matki, 
której syn dorósł i oddalił się” […]. 

Następną okazją była wiadomość o poważnej chorobie męża, o której 
wiadomość Anna skomentowała w zapisie z 14.11.1935 następująco: „Od 
pierwszej chwili choroby Jerzego dziwne rozdwojenie jaźni, powierzchownie 
zwycięski optymizm, pod spodem przerażenie” (Kowalska, 2008, s. 32). I od 
nowa podsumowanie swego małżeństwa: „Robię bilans mojego stosunku do 
Jerzego. Za wiele wysiłku włożonego w ułożenie sobie miłego życia obok niego, 
zamiast tworzyć z każdego dnia miłość, a nie opowiadać komuś, jak Jerzego 
kocham. Oprócz wspólnego myślenia musi być hodowana radość fizyczna” 
(Kowalska, 2008, s. 32).

Jerzy Kowalski ponownie zachorował, tym razem poważnie, we wrześniu 
1947 roku. Był coraz słabszy, nie miał siły jeść, męczyły go mdłości. Zaczął 
tracić wzrok. Zmarł 22.01.1948 roku o drugiej piętnaście. Była z nim żona. Po 
pogrzebie Maria Dąbrowska zabrała swoją przyjaciółkę na sześć dni do siebie. 

7. Trzecia osoba w związku osoby biseksualnej

Zawierając związek małżeński, osoby biseksualne musiały podjąć decyzję 
w nadziei, że decydują się na zadanie, któremu podołają. Musiały znaleźć od-
powiedniego partnera i pozyskać go dla związku. Gombrowicz 60 lat zwlekał 
z taką decyzją. Wyniki badań wykazały, że młode osoby dorosłe posiadające 
wyższy status tożsamości są bardziej zaawansowane w związkach heterosek-
sualnych (Montgomery, 2005). Zatem osoby biseksualne albo decydowały się 
na małżeństwo w przekonaniu, że ich homoseksualne skłonności nie są aż tak 
silne, aby nie pozwoliły im na lojalność wobec współmałżonka, albo wzięcie 
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ślubu traktowały jako eksperyment pozwalający na ugruntowanie poczucia 
własnej tożsamości. 

Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że takimi motywami 
kierował się Wilde, zachwycony smukłą, chłopięcą sylwetką Constance, jej 
promiennym spojrzeniem i błyskotliwą inteligencją, ich wspólnymi zaintereso-
waniami. Momentem próby była ciąża żony. Brak możliwości zaakceptowania 
jej zmienionej sylwetki utwierdziła Wilde’a w przekonaniu, że w orbicie jego 
seksualnych zainteresowań pozostaje piękno męskiego ciała, co z ostrością 
potwierdziło jego homoseksualną tożsamość. Dlatego nie zawahał się pod-
czas procesu, który mu wytoczono, mimo groźby surowej kary, wygłosić 
na sali sądowej płomiennej mowy w obronie miłości między mężczyznami, 
przywołując Platona, Michała Anioła i Szekspira. Publiczność nagrodziła jego 
wystąpienie oklaskami. Mimo lojalności żony po wyjściu z więzienia pierw-
sze kroki skierował nie do niej, tylko do kochanka. Był zatem konsekwentny 
w śmiałym podkreślaniu własnej homoseksualnej tożsamości.

Problemy z  własną tożsamością miała również Anna Kowalska, a  jej 
nieustanne analizowanie w Dziennikach swego stosunku do męża było naj-
lepszym tego dowodem. Kiedy poznała Marię Dobrowską, nareszcie odkryła 
swoją homoseksualną tożsamość. Jej zapis w Dzienniku z dnia 25.03.1943: 
„W tramwaju Maria pochyla się, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Futro kołnierzem 
musnęło mi twarz. Czuję, jak twarz mi się kurczy, jak drgają mi usta. Czuję 
całą siebie. Czuję, jak boli mnie serce, jakby było wyjęte z piersi i włożone 
gdzieś w rozkołysane fale”.

Jakże inne emocje targały nią pod wpływem muśnięcia twarzy, jak odmienne 
od tego, co opisała o odczuwaniu, gdy nagi mężczyzna zbliża się do kobiety.

Po śmierci męża zdecydowała się na związek z Marią i nigdy nie przestawała 
jej kochać mimo upokorzeń, jakie ją ze strony swej lepiej sytuowanej i pre-
stiżowo wyżej ustawionej przyjaciółki spotykały. W tym związku nie mogła 
również liczyć na szczęście erotyczne, o czym świadczy zapis w Dzienniku 
Kowalskiej z 24.06.1952: „Jej odejście od życia seksualnego przypada na moje 
jakieś rozbudzenie, które hamuję, ale to nie ułatwia codziennego życia. Ha-
muje mnie w naturalności. Męczą sny erotyczne jak w młodości” (Kowalska, 
2008, s. 179). W tym samym wpisie Anna Kowalska pisze, jak bardzo czuje 
się samotna, stwierdza, że nigdy w życiu nie była tak osamotniona. 

Przy braku ukształtowania tożsamości partnerom wchodzącym w relacje 
intymne grozi wchodzenie w relację dominacji lub podporządkowania się drugiej 
osobie (Erikson, 2004). To stwierdzenie dokładnie potwierdziło się w przypad-
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ku małżeństwa Cwietajewej i Efrona. Ich małżeńska miłość przeszła ciężką 
próbę, gdy jesienią 1914 roku dwudziestodwuletnia Marina poznała starszą od 
siebie o osiem lat trzydziestoletnią poetkę Zofię Parnok, w której zakochała 
się ze wzajemnością. Obie nonkonformistki, nieliczące się ze zdaniem innych, 
ostentacyjnie obnosiły się ze swym romansem ku oburzeniu inteligenckiego 
środowiska Moskwy, nietolerującego tego rodzaju ekstrawagancji.

Zofia Jakowlewna Parnok była kobietą piękną, utalentowaną i śmiałą, po-
ciągająco pachnącą perfumami „White Rose”. Urodzona w Taganrogu dużo 
podróżowała po Europie. Studiowała w Genewie. Po rozwodzie przeniosła się 
z Petersburga do Moskwy, gdzie poznała Marinę.

Zdecydowana, energiczna Zofia od razu podporządkowała sobie Marinę, 
która po raz pierwszy w życiu stała się osobą uległą. Na co dzień związa-
na ze słabym, chorowitym mężczyzną, nad którym dominowała, od razu 
zachwyciła się Zofią, osobą energiczną, silną i  zdrową, pełną inicjatywy. 
Marina zaczęła pokazywać się z Zofią wszędzie, były nierozłączne (Troyat, 
2004). W dodatku ostentacyjnie obnosiły ze wzajemną sobą fascynacją, nie 
kryły charakteru swojej relacji, która czasem budziła tylko zaciekawienie, ale 
najczęściej zgorszenie i oburzenie (Troyat, 2004). W dzienniku Marina pisała 
o tym, że Zofia ją kochała, ale równocześnie odpychała ją od siebie, narzucała 
swoją wolę, rzucała na kolana (Piwkowska, 2017). Biografka stwierdziła, że po 
raz pierwszy Marina trafiła na kogoś silniejszego, bardziej egocentrycznego 
i narcystycznego od niej samej. 

Po dwóch latach romans obu poetek wypalił się. Zofia Parnok wyraźnie 
dostrzegała, że jej młodsza partnerka, którą na początku całkowicie sobie pod-
porządkowała, zaczyna się jej wymykać. Choć zdradzała ją z innymi kobietami, 
mimo to była zazdrosna, np. o fascynację Mariny poezją Achmatowej czy Osipem 
Mandelsztamem (Troyat, 2004). Faktem jest, że dzięki Zofii Parnok Marina 
zaznała w największym natężeniu i namiętności, i cierpienia, ale też upokorzenia.

Zofia nie mogła znieść tego, że dla Mariny zaczęły być ważne inne osoby, 
Achmatowa ze swą fenomenalną poezją, Mandelsztam zaintrygowany w równym 
stopniu Mariną, co ona nim, wreszcie, że ona sama coraz bardziej doceniała 
siebie. Dzięki osobom, z którymi Zofia poznała Marinę, w roku 1916 Michaił 
Kuzmin – patron narodzin Anny Achmatowej jako gwiazdy – zaproponował 
Marinie spotkanie na wieczorze poetyckim w Piotrogrodzie. Marinę uszczę-
śliwiła ta propozycja, uznała ją za misję zaprezentowania w kulturalnej stolicy 
Rosji – Piotrogrodzie, swą ukochaną Moskwę. Tymczasem Zofia, jak o tym 
pisała Marina do Michaiła Kuzmina, „[…] za nic nie chciała, żebym jechała na 
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ten wieczór, i dlatego szczególnie mnie namawiała. Sama nie mogła – bolała 
ją głowa – a kiedy ją boli głowa – a ją zawsze boli – jest nieznośna. A mnie 
głowa nie bolała – nigdy nie boli – i strasznie nie chciałam zostać w domu” 
(Piwkowska, 2017, s. 83). 

Zofia nie przyszła na wieczór poetycki, na którym młoda poetka z Moskwy 
odniosła wielki sukces. Tego nie wybacza się nawet bardzo kochanej osobie. 
Marina przeczuwając koniec romansu, poświęciła ukochanej wiersz o rozstaniu: 

Z tkliwością – bo po kryjomu
Wszystkich porzucę jutro –
Czule rozmyślam komu
Zostawię me wilcze futro

Komu mój pled prześwietny 
I z chartem cienką laskę, 
Komu me bransolety
Z turkusów cennym blaskiem… (przekład: Włodzimierz Słobodnik, za: 
Piwkowska, 2017, s. 84).

Przed wyjazdem za mężem na emigrację Marina jeszcze raz, w roku 1918 
przeżyła miłość do kobiety, młodziutkiej aktorki moskiewskiego teatru Zofii 
Holliday, dla której napisała piękny tomik zatytułowany Wiersze dla Sonieczki. 
W jednym z nich zawarła szczere do bólu strofy o sobie: 

Jedni są z głazu, drudzy są z gliny
A ja błyskam i srebrzę się cała!
Moja rzecz – zdrada – imię Marina.
Ja morska piana niestała (przekład Joanna Salamon, za: Piwkowska, 2017, s. 84).

Analizując przyczyny zdrad osób biseksualnych będących w związku 
małżeńskim lub partnerskim z osobą heteroseksualną, trzeba wziąć pod 
uwagę jeszcze jeden mechanizm, który jest znaczącym motywem takiego 
postępowania. Osoby te stawiają się w typowej sytuacji konfliktu motywów 
„przyciąganie–przyciąganie”. Jeden wybór automatycznie powoduje wzrost 
atrakcyjności obiektu lub sytuacji, z której rezygnujemy. Ten fakt sprawia, że 
obok funkcjonowania w małżeńskim związku heteroseksualnym osoby bisek-
sualne są uwikłane w związki homoseksualne, z których nie potrafią zrezygno-
wać. To silny mechanizm i konflikt, który praktycznie jest nierozwiązywalny.
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Jeśli osoby biseksualne decydują się na bliski, heteroseksualny związek, 
sądząc, że odciągnie on je od homoseksualnego zainteresowania, są w poważ-
nym błędzie. Tego rodzaju nadzieja jest z góry skazana na przegraną, ponieważ 
tym samym stawiają się w sytuacji nierozwiązywalnego konfliktu motywów 
„dążenie–dążenie”. „Jest to sytuacja, w której podmiot zmuszony jest wybierać 
między dwiema pozytywnymi możliwościami, mającymi zbliżony stopień 
atrakcyjności” (za: słownikiem zawartym w: Sterlau, 2000, s. 553). Partner, 
z którego biseksualista rezygnuje, już przez sam ten fakt automatycznie zyskuje 
bardzo na wartości. Dobrze ten mechanizm ukazuje zachowanie Marii Dąbrow-
skiej, która chociaż przez lata prowadziła z Anną Kowalską korespondencję 
pełną miłosnych wyznań i uniesień, tęskniła do niej i snuła z nią plany na 
przyszłość, w momencie zdecydowania się na stały z nią związek i wspólne 
zamieszkanie zaczęła narzekać, że jednak naprawdę dobrymi partnerami dla 
niej byli mężczyźni. Kiedy już zamieszkała z Anną i  jej córką, z przykro-
ścią stwierdziła: „Całe życie przeżyłam z mężczyznami i to było szczęśliwe 
życie. Może byłabym dotąd, jak wszyscy mi przepowiadali, radosna, młoda 
i silna gdyby tak pozostało. Klęską mojego życia i zdrowia jest, że kończę 
je w towarzystwie kobiet” (Dąbrowska, 1988, s. 250).

Na koniec rozważań dotyczących żonatego partnera biseksualnego uwi-
kłanego w pozamałżeński związek o charakterze homoseksualnym warto 
poświęcić uwagę uwodzonym przez nich osobom. Iwaszkiewicz, podobnie 
jak Wilde, uważał miłość między mężczyznami za rzecz wzniosłą, zachwycała 
go uroda męskiego ciała i dlatego nie miał poczucia winy, uwodząc młodych 
chłopców. Tym bardziej, że trwał w złudnym przekonaniu, że żona o tym wie 
i to akceptuje. Andrzejewski jako praktykujący katolik uważał taką miłość za 
grzeszną, nie lubił tej swojej skłonności, brzydził się nią, a mimo to nie wahał 
się nakłaniać młodych mężczyzn do grzechu.

Gdy kieruje się miłosne deklaracje w stronę obiektu, który wzbudza po-
żądanie, trzeba chociaż w nieznacznej mierze brać pod uwagę jej odczucia. 
W 2017 roku ukazała się nakładem „Czytelnika” korespondencja Iwaszkie-
wicza z Błeszyńskim zatytułowana Wszystko jak chcesz o miłości Jarosława 
Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego. Zawiera wybór z kilkuset listów, które 
przez siedem lat Iwaszkiewicz pisał do swego kochanka. Uczucie starego pi-
sarza piękne, listy pełne uniesień, cierpienia, kłamstw i czułości, lecz uważna 
lektura treści tych listów zwraca uwagę na brak symetrii w tym związku. Gdy 
Iwaszkiewicz wypomina ciężko choremu kochankowi, że tyle dla niego zrobił, 
a on kręci, okłamuje i wymyka się do kobiet, to trudno oprzeć się wrażeniu, 
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że zniewala swego kochanka, który czując, jak życie wymyka mu się z  rąk, 
ma prawo ten czas przeżyć tak, jak chce, a akceptacja tego faktu stanowiłaby 
dowód prawdziwej miłości. Oto losowo wybrany fragment jednego z listów: 
„Jestem w stosunku do Ciebie piekielnie niesprawiedliwy. Przykładam do 
Ciebie inną miarę niż do siebie. Miewałem znowu stosunki z innymi, nawet 
wprost wychodząc od Ciebie. Nawet dziś, gdy jestem na dnie smutku, starałem 
się o  to. Gdybym został sam jeden na parę tygodni z osobą, która by mnie 
kochała, nie wahałbym się ani chwili, od samego początku, ja stary dziad, 
a cóż dopiero Ty samotny i bardzo młody, przyzwyczajony do kobiet” (zapis 
z 24.08.1958, list nr 80, s. 168).

Następnie tłumaczy, że jeśli ma mu coś za złe, to tylko fakt, że trzymał rzecz 
całą w tajemnicy. Wcześniej, w tym samym liście wypomina mu, że w ciągu 
pięciu miesięcy (kwiecień–sierpień) wydał przeszło sześćdziesiąt tysięcy. O tym 
nie wspomina, ale to jest pewne, że wydał na własne rozrywki i że pieniądze 
pochodziły od Jarosława.

Ale to nie był jedyny mężczyzna, którego jednak – mimo miłości – trak-
tował instrumentalnie. W Dzienniku Marii Dąbrowskiej znalazł się taki zapis: 
„Przyjechał Jarosław Iwaszkiewicz, oczywiście w towarzystwie młodziutkiego 
chłopca. Nikomu go nie przedstawia. Co się potem z  tymi jego chłopcami 
robi? Przecież rzadko mu się chyba zdarza trafić na takiego samego jak on 
homoseksualistę. Iluż z  tych swoich «protegowanych» skaleczył na zawsze 
moralnie i życiowo” (Dąbrowska, 1988). 

Maria, która krytycznie odnosiła się do postępowania Iwaszkiewicza, sama 
okazała się nielojalna wobec swojej partnerki, ponieważ zdecydowała się na 
wspólne życie, wiedząc, jak bardzo Anna jest w niej zakochana, podczas gdy 
ona sama tęskniła za męskim towarzystwem. 

Podobną słabość do młodych mężczyzn jak Iwaszkiewicz miał Andrzejewski. 
Dwaj literaci byli największymi jego miłościami: Krzysztof Baczyński i Marek 
Hłasko. Portret pierwszego trzymał nad swoim łóżkiem do końca życia. To, 
co czuł do Krzysztofa, wyraził dwadzieścia lat po wojnie: „Był moją najwięk-
szą miłością, może dlatego największą, bo nigdy całkowicie niespełnioną, 
miłością niespełnioną całkowicie, ale zawsze odwzajemnioną, ponieważ znał 
dobrze charakter moich uczuć, i znając ich charakter akceptował je, choć im 
się nigdy nie poddawał, był jednak stworzony do wiernej, miłosnej przyjaźni 
w stosunku do starszego od siebie…” (za: Synoradzka-Demadre, 2016, s. 186). 

Zdaniem biografki Baczyński czynem wyznaczył granice między sobą 
a przyjacielem, gdy poprosił o rękę i ożenił się z Barbarą Drapczyńską, którą 
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poznał zaledwie kilka dni wcześniej. Takie pośpieszne małżeństwa były dość 
stałą praktyką w czasie okupacji, ale niewykluczone, że Baczyński coś tym 
faktem chciał Andrzejewskiemu zakomunikować. 

Zawiódł się również na drugiej swej wielkiej miłości, Marku Hłasce. Mimo 
że podobnie jak inni pisarze homoseksualiści (np. Wilhelm Mach) słał do 
niego pełne miłości listy, nie udało mu się go w sobie rozkochać, za co Hła-
sko go przepraszał. Pisał: „Jerzy, ja chyba nie będę mógł być dla Ciebie tym 
wszystkim, czym Ty byś chciał i czym – może nawet więcej – ja bym chciał. 
Nie jestem za to odpowiedzialny, gdyż ostatecznie nie decyduję o tym, jakim 
się urodziłem” (za: Tomasik, 2014, s. 333). 

Marek Hłasko jako urodziwy młodzieniec był pożądany nie tylko przez 
Andrzejewskiego, ale także przez Iwaszkiewicza i innych pisarzy o homosek-
sualnych skłonnościach. Z jego biografii wiadomo, że będąc osobą heterosek-
sualną, miał poważne trudności w nawiązaniu trwałych i otwartych relacji 
z kobietami. Niewykluczone, że jego doświadczenia związane z uwodzeniem 
go przez homoseksualistów, w sytuacji, gdy od najmłodszych lat pozbawio-
ny był ojcowskiej opieki, w jakimś stopniu wpłynęły na problemy związane 
z budowaniem więzi heteroseksualnych.

8. osoba heteroseksualna w związku z osobą biseksualną

Generalnie rzecz biorąc, metaanalizy zależności wykazały, że korelacje 
między poziomem intymności i statusem tożsamości były silniejsze u męż-
czyzn niż u kobiet (Arseth i  in., 2009). Liczne badania wykazują, że męż-
czyźni czerpią więcej satysfakcji z małżeństwa niż kobiety (por. Plopa, 2005, 
2007). Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się fakt, że mężczyźni 
otrzymują większe wsparcie społeczne i emocjonalne od żon, w porównaniu 
z tym, jakiego oni im dostarczają. Ponadto zgodnie z badaniami prowadzo-
nymi na gruncie psychologii ewolucyjnej, kobiety znacznie więcej inwestują 
w małżeństwo w związku z prokreacją (por. Buss, 2001), dlatego mają więk-
sze oczekiwania w związku. Niewykluczone też, że przy porównywalnym 
poziomie satysfakcji kobiety łatwiej manifestują emocje, a co najważniejsze, 
potrafią je nazwać, a mężczyźni mają z tym kłopot, dlatego rzadziej narzekają. 

Związek małżeński dobrze rokuje, gdy jego partnerzy są względem siebie 
otwarci, szczerzy i empatyczni oraz skłonni do wierności. Małżeństwo osoby 
biseksualnej z heteroseksualną od samego początku nie spełnia tych warunków 
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zwłaszcza wtedy, gdy osoba biseksualna zna swoje homoerotyczne skłonności, 
ale ich nie ujawnia i nie chce ujawnić partnerowi, tak jak to było w przypadku 
Andrzejewskiego. Biseksualne skłonności Andrzejewskiego zlokalizowane 
były bliżej krańca homoseksualnego, dlatego nie zawsze potrafił nakłonić 
się do kontaktów seksualnych z kobietą, co miało miejsce w przypadku jego 
pierwszego małżeństwa. 

Ponieważ miał świadomość swych homoerotycznych pragnień, od początku 
był pewien, że jako mąż nie zrezygnuje z przygód z chłopakami, zakładał więc 
własną niewierność i zaangażowanie się w dwa różne związki. W biografiach 
obu pisarzy można przeczytać, że zarówno Iwaszkiewicz, jak i Andrzejewski 
w początkowym okresie swego małżeństwa wstrzymywali się od kontaktów 
homoseksualnych. Nie trwało to jednak zbyt długo. I wracali do swych ho-
moseksualnych praktyk.

W kręgach literackich obwiniano Iwaszkiewicza za chorobę żony, uważano, 
że dla tej religijnej osoby szokiem było odkrycie homoseksualnych skłonności 
męża. Jarosław zżymał się na takie opinie, uważał je za bezsensowne, gdyż 
jego zdaniem Hania dobrze wiedziała, że wychodzi za homoseksualistę, znała 
Karola Szymanowskiego i Lechonia i  ich preferencje seksualne. Tego typu 
oceny uznawał za bezpodstawne. 

Nawet jeśli biseksualny partner uważa, że nie ukrywa przed małżonkiem 
swych skłonności, konfrontacja z  rzeczywistością może być bolesna, jak to 
miało miejsce w przypadku Iwaszkiewiczów. Jarosław, który długo upierał 
się, że jego żona świadomie zdecydowała się na wybór męża, wiedząc, że jest 
homoseksualistą, wreszcie skapitulował, stwierdzając, że podobnie jak więk-
szość żon pozostających w takim związku wiedziała, ale nie wierzyła. Można 
też przypuszczać, że miała słabą wiedzę dotyczącą homoseksualistów. W jej 
chorobie psychicznej, która na nowo ujawniła się pod koniec życia, silne było 
obciążanie się winą za popełnione grzechy. Niedługo przed śmiercią napisała 
list do nieznanego adresata, w którym prosiła o sprowadzenie do niej księdza, 
ale wtedy, gdy męża nie będzie w domu. W liście tym pisała: „Błagam, módl 
się za Jarosława, żeby Bóg [go] oświecił. Ostatnie jego wiersze przepiękne, ale 
sam bezbożnik. A śmierć każdego z nas wyobrażałam sobie ręka w rękę, a tak 
co będzie?” (za: Mitzner, 2009, s. 163).

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza życiowych doświadczeń 
pisarzy biseksualnych świadczy o tym, jak bardzo instrumentalnie traktowali 
swoje małżeństwa. Iwaszkiewicz uznając swoje zainteresowanie chłopcami za 
trwałe i piękne zarazem, zawsze chciał się ożenić, nie zamierzał rezygnować 
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z posiadania tradycyjnie funkcjonującej rodziny. Trzeba przyznać, że dobrze 
realizował swoje rodzinne role.

 Niektóre osoby biseksualne mają nadzieję, że związek heteroseksualny 
wyzwoli ich z tęsknoty za partnerem homoseksualnym i tak było w przypadku 
Tomasza Manna. Pogrążony w pracy ograniczał swe kontakty towarzyskie, toteż 
nie miał, kiedy poszukiwać towarzystwa chłopców. Wspomnienia o swoich 
męskich miłościach z młodości zamieszczał w swoich powieściach, przypisując 
ich cechy bohaterom swych książek. Swoje tęsknoty wyraził w noweli Śmierć 
w Wenecji, gdzie opisał piękno chłopięcego ciała. Wielu lekarzy doby wikto-
riańskiej uważało małżeństwo za najlepsze lekarstwo dla osób o skłonnościach 
homoseksualnych (Schmidt, Rendon, 2015). Niewykluczone, że Wilde kierował 
się podobnie niedorzecznymi przekonaniami, gdy oświadczał się Constance. 

Gombrowicz pod koniec życia związał się z Ritą, z którą na krótko przed 
śmiercią ożenił się. Przyjaciele i odwiedzający go krewni widzieli, jak bardzo 
jest słaby i wymaga wsparcia, cieszyli się z obecności partnerki, stwierdzając, 
że ma ona wszystkie cechy, jakich było mu potrzeba. „Rita […], jak mówił, jest 
jego chłopcem dozwolonym. Młoda, szczupła, ubrana sportowo, bez cienia 
makijażu. Miła i bezpretensjonalna” (za: Siedlecka, 2003, s. 265). Typ andro-
geniczny, spodobała mu się jak Constance Wilde mężowi, zanim nie zaszła 
w ciążę. Przy tym świetnie zorganizowana i przedsiębiorcza, idealna partnerka. 

Biseksualni mężczyźni, żeniąc się z kobietą heteroseksualną, zyskiwali lojal-
ną partnerkę, która stanowiła dla nich wsparcie. Iwaszkiewicz mógł liczyć na 
współczucie i wsparcie żony, gdy rozpaczał po stracie ukochanego Jurka. Żona 
Manna potrafiła jak nikt stworzyć mężowi warunki do pracy pisarskiej, pono-
sząc w pojedynkę trudy organizacji domu dla ich ośmioosobowej rodziny. Żona 
Jerzego Andrzejewskiego trzymała w ryzach dom pogrążonego w alkoholizmie 
męża. Żona Oskara Wilde’a wspięła się na wyżyny wyrozumiałości i współczu-
cia, wspierając swego męża, gdy znalazł się w więzieniu skazany za pederastię. 
Zatem żony pisarzy potrafiły im zapewnić komfort, chociaż same nie mogły 
liczyć na to samo skazane na konflikt wartości (Anna Iwaszkiewicz), przeciążone 
domowymi obowiązkami (Katia Mann), skazane na stałą obecność młodych 
mężczyzn w domu (Maria Andrzejewska, Constance Wilde) czy zmuszone 
wraz z dziećmi do emigracji pod zmienionym nazwiskiem (Constance Wilde).

Mężczyźni trudniej sobie radzą z  tego typu emocjami. Gdy Anna coraz 
więcej uwagi i  czasu poświęcała Dąbrowskiej, jej mężowi bardzo się to nie 
podobało. Wyrzucał jej, że nie po to tak porządnie ją kształcił, aby była jej 
służącą. Trudno jednak stwierdzić, na ile był zorientowany w charakterze 
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zainteresowania żony pisarką. Dostrzegał jednak dysproporcję zaangażowania 
w  ich związku. Istotnie Maria nie kochała Anny tak bardzo, jak przed laty 
kochała się w Stanisławie Blumenfeldowej. 

 Sergiusz, mąż Mariny, uciekł z Moskwy na front, nie radząc sobie z urażoną 
dumą wywołaną ostentacją, z jaką jego żona obnosiła się ze swoim lesbijskim 
romansem. Tolerancyjny i zawsze wyrozumiały Sergiusz przeżywał drama-
tycznie tę gorszącą przygodę żony. O ile w Moskwie jako tako akceptowano 
homoseksualizm mężczyzn, homoseksualnej miłości kobiet nie tolerowano. 
W liście do Aleksieja Suworina Antoni Czechow tak odniósł się do tej kwestii: 
„Pogoda w Moskwie dobra, cholery nie ma, miłości lesbijskiej też nie ma… 
Brr! Wspomnienie o tego typu osobach wywołuje we mnie nudności, jakbym 
zjadł zgniłą sardynkę. W Moskwie ich nie ma – i  cudownie” (Piwkowska, 
2017, s. 80). Nie mogąc znieść tego typu upokorzenia, za przykładem innych 
studentów zaciągnął się do wojska, by walczyć po stronie białych. Marina 
zaakceptowała jego decyzję. Ze względu na słaby stan zdrowia przydzielono 
mu funkcję sanitariusza na zapleczu frontu.

Po zakończeniu swojego związku z Zofią w marcu Marina bez silnego 
ramienia swojej partnerki poczuła się samotna i słaba i wtedy całym sercem 
zwróciła się do męża. Już 27 kwietnia wysłała mu na front słynny wiersz 
z dedykacją „SE”. 

Przyszłam do ciebie o czarnej północy, 
Prosząc pomocy
Ja – włóczęga bez matki, bez ojca,
Nawa tonąca. 
[...]
Samozwańcy i psy chutliwe
Rozdarli mnie do cna.
Przed dworzyszczem twym, sprawiedliwy
Stoję – niemocna (przekład: Seweryn Pollak, za: Troyat, 2004, s. 68) 

Poetka zdradzała męża jeszcze wielokrotnie, ale równocześnie bardzo za-
leżało jej na trwałości ich związku małżeńskiego, tkwiła w nim lojalnie mimo 
wszystkich przeciwności losu. Podążyła za mężem podejrzanym o szpiegostwo 
na rzecz Związku Radzieckiego wprost do jaskini lwa, do ojczyzny, do której 
wróciła w okresie apogeum stalinowskiego reżimu. 

Siergiej świadomy licznych zdrad Mariny, znając jej uniesienia i  rozen-
tuzjazmowanie miłością do coraz to innego literata (bo oni byli adresatami 
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jej uczuć), postanowił się z nią rozstać. W liście do Maksa Wołoszyna pisał: 
„Oznajmiłem Marinie wolę rozstania się z nią. Przez dwa tygodnie trwała 
w nastroju prawdziwie furiackiego rozzłoszczenia […]. Nie sypiała nocami, 
schudła, po raz pierwszy widziałem u niej taką rozpacz. Na koniec oświad-
czyła, że nie jest w stanie rozstać się ze mną, bo pozostawienie mnie swemu 
losowi pozbawi ją nawet minuty uspokojenia i wielkiej szansy na szczęście” 
(za: Troyat, 2004, s. 127).

Marina wierzyła, że jej związek małżeński jest potrzebny mężowi, myliła 
się, gdyż to jej niestabilna, skłonna do zdrad, niestała jak morska piana na-
tura wymagała oparcia się o coś stałego i nieprzemijającego, a więc trwania 
w związku z mężczyzną, którego pokochała w młodości i któremu przysięgała 
pozostać wierną aż do śmierci. Znużony jej zdradami mąż nie znalazł w sobie 
dość determinacji, by ją opuścić i ułożyć sobie życie od nowa.

Zmaganie się ze swoją ambiwalentną naturą Andrzejewski wyraził w swoim 
dzienniku w roku 1974, gdzie tak pisał o swojej tęsknocie: „Myślę czasami, że 
jest mi potrzebna po prostu wielka, gwałtowna miłość. I żona – taka właśnie 
jak Marysia i syn – nie inny jak Marcin, i dom są mi potrzebne do życia, ko-
cham to wszystko, lecz widać, że nie dość mocno, wyłącznie i odpowiedzialnie, 
abym nie pragnął miłości jeszcze innej, istniejącej poza tymi, wśród których 
żyję, i nadal mam żyć, aż do śmierci” (za: Tomasik, 2014, s. 327). 

Gdy pewnego popołudnia Dąbrowska zasnęła, przyśnił jej się sen, który 
uznała za wspaniały i który opisała w  swym dzienniku. Przyśniło jej się 
mianowicie, że do domu, gdzie przebywała z matką, przyjechał na koniu 
ojciec, który jednak nie chciał tam zostać. Obudziła się z uczuciem wielkiej 
radości, tak jakby spotkało ją jakieś nadzwyczajne szczęście. Skomentowała 
ten sen słowami: „Jeden ze snów o powrocie mężczyzny do domu. Dom bez 
mężczyzny jest miejscem kaźni, karykaturą domu” (Dąbrowska, 1988, s. 250). 

Iwaszkiewicz przebywając w szpitalu, znaczenie obecności żony w jego 
biseksualnej biografii w  swoich Dziennikach wyraził tak: „W  tej chwili 
[…] nie mógłbym bez niej żyć. I chociaż dawniej myślałem, że chciałbym 
umierać, trzymając za rękę jakiegoś pięknego chłopca (symbol życia) – czy 
otoczony miłością, córek czy wobec wnuków – teraz, gdy śmierć się zbliża, 
czuję, że pewną ulgę w tej ciężkiej przeprawie mogłaby sprawić mi tylko jej 
ręka” (Iwaszkiewicz, 2010, s. 79).
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9. dyskusja

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu doświadczenia osób biseksu-
alnych, które zdecydowały się na małżeństwo z osobami heteroseksualnymi, 
miały ukazać problemy związane z tego rodzaju relacją. Cytowane w oparciu 
o materiały biograficzne wypowiedzi osób żyjących w takich związkach stały 
się głosem w dyskusji dotyczącej tej kwestii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że był to głos osób żyjących w innej epoce, gdy przyznanie się do własnych 
homoseksualnych skłonności było powszechnie społecznie piętnowane, 
a w niektórych krajach nawet prawnie karane. 

Niezależnie jednak od tych społecznych uwarunkowań niezmiennie pozostaje 
kwestia emocji odczuwanych przez biseksualistę, który wchodząc w związki 
homoseksualne, zdradza swego heteroseksualnego współmałżonka, a  sam 
wikła się w podwójną relację, hetero- i homoseksualną. Materiały biograficzne 
dają wgląd w odczucia towarzyszące osobom biseksualnym w takiej sytuacji. 

Rozwiązując ten problem, Iwaszkiewicz uspokoił swój emocjonalny niepokój 
przekonaniem, że żona znając jego orientację seksualną, zaakceptowała ją, gdy 
decydowała się na małżeństwo. Cwietajewa ostentacyjnie demonstrując swą 
relację z kochanką, w ogóle nie myślała o odczuciach męża. Mann wdzięczny 
za gorliwość żony potrafiącej mu stworzyć idealne warunki do twórczej pracy 
przeżywał poczucie winy, gdy w swoim mniemaniu nie zaspokajał jej potrzeb 
seksualnych. Andrzejewski, kochając żonę i syna, żył trawiony pragnieniem 
przeżycia wielkiej, homoerotycznej przygody. 

Analizowane wypowiedzi potwierdziły tezę, że zrealizowanie najważniej-
szego zadania rozwojowego pojawiającego się we wczesnej dorosłości, jakim 
jest intymność, wiąże się bezpośrednio z dojrzałym i w miarę stabilnym 
ukształtowaniem poczucia własnej tożsamości. Zależy zatem od tego, jak 
pomyślnie przebiegał rozwój psychiczny jednostki we wcześniejszych fazach 
rozwojowych. 

Niezależnie jednak od tego w życiu każdej analizowanej tu osoby ujawniła 
się bardzo silnie odczuwana potrzeba bliskości, i to realizowana w stabilnym, 
partnerskim związku. Świadczą o  tym późne małżeństwo Gombrowicza, 
przytoczone tu wypowiedzi Iwaszkiewicza i Andrzejewskiego czy rozpaczliwa 
walka Cwietajewej o utrzymanie swego małżeństwa. Rozpacz Andrzejewskiego 
czy zadeklarowanego homoseksualisty Gide’a po śmierci żony, odwiedzanie 
grobu żony przez cynika Wilde’a  również świadczą o  tym, że tego rodzaju 
strata była dla nich bardzo dotkliwa. 
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Współcześnie nie uważa się homoseksualizmu za chorobę, a osoby o  tej 
orientacji coraz rzadziej spotykają się z brakiem akceptacji czy społecznym 
ostracyzmem. Wynika to z norm społeczno-prawnych funkcjonujących w spo-
łeczeństwie, ale także i przede wszystkim ze zdolności ludzi do akceptowania 
odmienności w sferze seksualnej. Iniewicz (2012) zwraca uwagę na fakt, że 
w dzisiejszej płynnej rzeczywistości terminologia związana z  seksualnością 
człowieka nieustannie się zmienia, ukazując potencjalnie wiele orientacji w tej 
sferze życia. W tej sytuacji trudno zaakceptować instrumentalne traktowanie 
partnera, ukrywając przed nim swą orientację i związanie się z nim uważać 
za formę kamuflażu własnych preferencji seksualnych. 

Człowiek pragnie kochać i być kochanym, co wykazały również analizo-
wane tu wypowiedzi pisarzy. Olesiński (2018), nawiązując do tytułu książki 
Horney (1982) Neurotyczna osobowość naszych czasów uważa, że współczesnego 
człowieka lepiej definiuje sformułowanie „narcystyczna osobowość naszych 
czasów”. Podkreśla ono jego skoncentrowanie na sobie, karierze, osiągnię-
ciach i własnych przyjemnościach. Zaburza to umiejętność przyjmowania 
perspektywy drugiej osoby w spostrzeganiu świata, co stanowi warunek sine 
qua non w budowaniu długotrwałych, szczęśliwych związków, przekształcania 
„ja” i „ty” w „my”.

Przezwyciężenie wszystkich przeszkód utrudniających stworzenie takiej 
relacji, bez względu na to, czy są to związki hetero- czy homoseksualne, 
przynosi jednostce upragnione szczęście. Pozostawanie w relacji, którą łączy 
prawdziwa miłość, wymaga zdolności kochania, a tę zdolność można i należy 
ustawicznie rozwijać, co jest możliwe tylko w warunkach otwartości i szcze-
rości partnerów wobec siebie. Szczerość i otwartość są jedyną drogą, która 
nie tylko warunkuje tworzenie wspólnoty złożonej z pary kochających się 
osób, ale może złagodzić negatywne skutki obciążenia osób biseksualnych 
ambiwalencją ich nieustabilizowanych preferencji seksualnych. 
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wprowadzenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje niepłodność jako choro-
bę cywilizacyjną, gdyż według najnowszych danych statystycznych ok. 3 mln 
par na świecie nie może doczekać się potomstwa (w Polsce dotyczy to 10–15% 
populacji; Niepłodność, Wikipedia 2018). Niepłodne pary cierpią z powodu 
braku dziecka, jednak to zazwyczaj kobieta szuka wówczas pomocy psycho-
logicznej bądź psychiatrycznej. Najczęstsze rozpoznawane kliniczne objawy 
towarzyszące niepłodności kobiet to: obniżony nastrój, poczucie winy i kary, 
anhedonia, przedłużający się smutek, wzmożona płaczliwość, obniżenie popędu 
płciowego, izolacja społeczna, poczucie napiętnowania i gorszości, niepokój 
o przyszłość, natręctwa myślowe, utarta sensu życia, poczucie kary, wahania 
nastroju (od euforii do głębokiego smutku), dysforia, a także zaburzenia snu, 
apetytu oraz bóle mięśniowe czy zaburzenia układu pokarmowego (Bartosz, 
2006). Jak widać, niepłodna kobieta ujawnia objawy kliniczne zarówno w sfe-
rze somatycznej, psychicznej, społecznej, jak i metafizycznej (duchowej), czyli 
w czterech wymiarach osobowych. A przecież pełny obraz osoby ludzkiej 
realizuje się we względnie niezależnych, lecz wzajemnie oddziałujących na 
siebie sferach: biologicznej, społecznej, podmiotowej, metafizycznej (Straś-
-Romanowska, 1992). Ważne jest zatem, by psychoterapia kobiety niepłodnej 
obejmowała wszystkie cztery obszary jej tożsamości – w zakresie ciała, psychiki, 
relacji społecznych i duchowości. Dopiero objęcie opieką terapeutyczną w wyżej 
wymienionych czterech wymiarach osoby może przywrócić bezdzietnej pełne 
zdrowie psychiczne. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wstępne 
założenia nowo tworzonego narzędzia psychoterapeutycznego dla pacjentek 
zmagających się z niepłodnością, wykorzystującego narracje biblijne o nie-
płodnych: Sarze, Racheli, Rebece, matce Samsona, Annie – matce Samuela, 
kobiety z Szunem i świętej Elżbiecie. W świetle historii biblijnych pacjentki 
mają szansę poczuć się zrozumiane w swoim problemie niepłodności, ale także 
odreagować bolesne i trudne uczucia, które wywołuje ich problem. Historie 
niepłodnych bohaterek biblijnych mogą stać się metaopowieściami, poprzez 
które współczesna niepłodna zrekonstruuje historię swojej niepłodności 
w sposób świadomy, nadając jej osobiste znaczenie. Propozycja wykorzystania 
opisywanego narzędzia może być przydatna zarówno w psychoterapii indy-
widualnej, jak i grupowej pacjentek z rozpoznaną niepłodnością. 
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1. Terapia narracyjna

Terapia narracyjna należy do nurtu terapii postmodernistycznych (Chrzą-
stowski, de Barbaro, 2011). Powstała w latach 80. XX wieku w Australii i Nowej 
Zelandii, a za twórców tego podejścia uważa się Michaela White’a oraz Davi-
da Epstona (Morgan, 2011). Badacze ci odkryli, że istnieją związki pomiędzy 
tym, jak dana osoba opisuje siebie i  swoje życie, a  tym, jak doświadcza je 
i  rozumie. Najważniejsze dla tego nurtu terapeutycznego jest patrzenie na 
pacjenta poprzez jego opowieść i sens, jaki nadaje on swojej historii. W terapii 
narracyjnej niezmiernie istotne jest założenie, że to pacjent jest ekspertem, 
który ma wiedzę potrzebną do diagnozy i  leczenia zaburzenia, a  terapeuta 
powinien przyjąć postawę „niewiedzy”. „Niewiedza” terapeuty ma być wy-
pełniana – z biegiem procesu terapeutycznego – poprzez poznawanie uczuć, 
przekonań, reakcji pacjenta (zarówno werbalnych, jak i płynących z ciała; 
Morgan, 2011). Celem opisywanego nurtu terapeutycznego jest wzbogacanie 
opowieści pacjentów, które nie wzmacniają ich problemów. Materiałów do 
alternatywnej historii swojego życia pacjenci mogą poszukiwać w literaturze, 
filmie, sztuce, fotografiach, rysunkach – wszędzie tam, gdzie znajdą inspirację 
do przeformułowania siebie i budowania nowej tożsamości osobowej. Biblia 
może posłużyć pacjentkom do uruchomienia procesu terapeutycznego, podczas 
którego pacjentki będą tropić destrukcyjne skrypty i znaczenia wokół proble-
mu niepłodności podtrzymujące objawy, aby stworzyć świadome, konstruk-
tywne – alternatywne opowieści na temat siebie w obszarze niespełnionego 
macierzyństwa. Terapia narracyjna, jako metoda wykorzystująca opowieści 
biblijne o niepłodnych bohaterkach, może stać się przydatna w psychoterapii 
kobiet doświadczających niepłodności. Niezwykle ważną wartością tekstów 
biblijnych jest ich język – pełen metafor, symboli, znaczeń przekazanych nie 
wprost. Terapia poprzez tego rodzaju literaturę sprawi, że jednostka może 
odnieść do siebie nowe wyczytane informacje i uruchomi to w niej proces 
zmian i  reinterpretacji „Ja” (Molicka, 2011). Dzięki tej nienarzucającej się 
formule narracja biblijna ma szansę pomóc niepłodnej współczesnej kobiecie 
odnaleźć jej podmiotowe znaczenia, jedyną i niepowtarzalną wartość jej życia 
oraz uaktywnić w niej proces poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne 
pytania: kim jestem? Jaki jest sens mojego życia i aktualnych jego wydarzeń? 
Do czego chcę zmierzać i jakie wartości są dla mnie nadrzędne? Poszukiwa-
nie i odnalezienie odpowiedzi na powyższe kwestie przez kobiety cierpiące 
z powodu przedłużającej się niepłodności mają za zadanie zniwelować ich 
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poziom depresji, nerwicy czy po prostu przywrócić utraconą przez krytyczną 
sytuację równowagę życiową. 

2. Narracja biblijna

Czym jest zatem narracja biblijna, która zostanie wykorzystana jako narzędzie 
w procesie terapeutycznym pacjentek cierpiących z powodu niepłodności? Jest 
to najnowsza metoda interpretacji Biblii we współczesnej biblistyce, rozwijająca 
się od końca lat 70. i początku lat 80. XX wieku (Pawłowski, 1992). Jak podaje 
Papieska Komisja Biblijna, najważniejszymi i kluczowymi elementami narracji 
biblijnej są „elementy tekstu, które dotyczą intrygi, postaci i punktu widzenia 
narratora, analiza narracyjna bada sposób, w jaki historia zostaje opowiedziana, 
by wciągnąć czytelnika w «świat opowiadania» i jego system wartości” (1999). 

W opowiadaniach biblijnych z gatunku przypowieści, opowiadań historycz-
nych czy o cechach kronikarsko-biograficznych przed oczami czytających 
osób dzieją się transformacje typu czasowego, przestrzennego, sytuacyjnego 
i psychologicznego (Szymik, 2013). Przemiany te dotyczą bohaterów opowieści 
biblijnych, którzy pomimo dystansu czasowego, obyczajowego, sytuacyjnego, 
społecznego i historycznego są ludźmi z krwi i kości wraz z całym swoim 
autentyzmem, emocjonalnością i problemami. Oczywiście w zwyczajne życie 
tych postaci wkradają się transcendencja, cuda czy przemawia do nich sam 
Bóg, jednak oni nawet wtedy nadal pozostają ludzcy i  zwyczajni. Właśnie 
dlatego narracja biblijna czy inaczej hermeneutyczna metoda opowiadania 
zaprasza czytelnika, by poprzez wniknięcie w świat opowiadania i jego fabuły 
nie tylko poznawał losy bohaterów, ale równolegle w ich świetle czytał siebie –  
„dochodzimy bowiem do tego, kim jesteśmy, tylko wtedy, gdy potrafimy 
rozpoznać samych siebie w opowieściach, które sami o  sobie opowiadamy 
lub słyszymy od innych” (Pawłowski, 2003). Innym, jakże trafnym opisem 
tej metody, jest przytaczany przez Węgrzyna: „analiza narracyjna nie zwraca 
się głównie w stronę autora czy wiadomości, lecz w stronę czytelnika; bada 
ona wpływ opowiadania na czytelnika/czytelniczkę i świat, w którym tekst 
angażuje go w odszyfrowanie tekstu” (2016). Jak widać w narracji biblijnej, 
czytelnik, który czyta siebie w opowiadanych przez narratora historiach, 
jest równie ważny jak sam ich bohater. Postaci opisywane przez narratora 
w narracjach biblijnych mogą być dynamiczne lub statyczne. W przypad-
ku pierwszych mamy do czynienia z bohaterami, którzy przemieniają się 
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wewnętrznie wraz z rozwojem fabuły. Natomiast bohaterowie statyczni nie 
doznają takiego przeobrażenia, a wraz biegiem akcji pozostają niezmienni 
i  przewidywalni w  swoich zachowaniach (Węgrzyn, 2016). Wyróżniamy 
także postaci płaskie (flat character) lub złożone (round character; Bartnicki, 
Kłósek, 2014). Te ostatnie, jak je charakteryzuje nazwa, są bogate w przeży-
cia, pełne wewnętrznych konfliktów i zmagań, a fabuła najczęściej opowiada 
o ich przemianie, dojrzewaniu czy żmudnej walce o zbudowanie kompletnej 
i niepowtarzalnej tożsamości. Tak przedstawiona postać będzie swoją mocą 
oddziaływała na odbiorcę i  jego osobiste przemiany w  toku psychoterapii. 
Autor narracji biblijnych objawia czytelnikowi bohatera m.in. poprzez to, 
co on mówi (zarówno w monologu zewnętrznym, jak i wewnętrznym), co 
myśli, jak się zachowuje, jakie gesty wykonuje, jakie ma przyzwyczajenia, 
a także co oznacza jego imię w warstwie symbolicznej oraz co mówią o nim 
inni bohaterowie opowiadania. Ta forma przedstawienia postaci – nazwana 
showing – pozwala czytelnikowi ją widzieć i  słyszeć. Natomiast wtrącenia, 
uwagi czynione przez narratora, dotyczące działania postaci, jej celów lub 
motywów kierujących tym działaniem, streszczenia i podsumowania, które 
autor/narrator w sposób bezpośredni „mówi”, określane są jako telling (Wit-
czyk, 2018). Postać narracji biblijnych przedstawiona w sposób złożony może 
zostać przez czytelnika indywidualnie „od-tworzona” i dopiero wtedy będzie 
ona oddziaływać na niego (Witczyk, 2018). Jak widać, narracja biblijna poprzez 
swoje kunsztowne zabiegi umożliwia indywidualnemu odbiorcy jego własny 
i niepowtarzalny odbiór tekstu. Czytelnik – według narratologii – nie jest tylko 
postacią zewnętrzną względem opowiadania, nieuczestniczącą w sensie fizycznym 
w toku wydarzeń. Przede wszystkim jest on osobiście obecny w opowiadanym 
mu toku wydarzeń (w  intrydze), staje się właśnie lector in  fabula (Witczyk, 
2005). Odbiorca, czytając o przemianach bohaterów i  ich egzystencjalnych 
zmaganiach, ma szansę przeformułować – czy wręcz na nowo stworzyć – wła-
sne sensy w swoim życiu. I tak dzieje biblijnych losów Sary, Rebeki, Racheli, 
Anny, matki Samsona, Szunemitki oraz św. Elżbiety poprzez swoją złożoność 
będą służyć do odkrycia tłumionych i nieuświadomionych uczuć, nazwania 
konfliktów i sprzeczności, wypowiedzenia marzeń i pożądanych celów w in-
dywidualnej sytuacji zmagania się z własną niepłodnością w procesie terapii 
indywidualnej bądź grupowej współczesnych kobiet. 
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3. opis historii niepłodnych kobiet biblijnych

3.1. Sara

„Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam 
doznawać rozkoszy i mój mąż starzec»” (Rdz 18,12; Biblia Tysiąclecia, 1982).

Sara – żona patriarchy Abrahama, pochodziła z Charanu (obecnie Turcja), 
skąd wędrowała do Ziemi Obiecanej (Kanaan) wraz z mężem i całym jego 
dobytkiem. Biblia mówi o niej, że była bardzo piękna, niepłodna i stara. Chcąc 
zostać matką, uciekła się do babilońskiego prawa, które pozwalało na poczęcie 
dziecka panu ze swej niewolnicy, jeśli jego żona uchodziła za niepłodną. W ten 
sposób Sara stała się zastępczą matką Izmaela, który począł się z Abrahama 
i jej niewolnicy, Egipcjanki Hagar. To nie dało jej szczęścia, wywołało tylko 
konflikty pomiędzy Hagar a Sarą. Z biegiem lat Sara stawała się kobietą uwię-
dłą, smutną, przygaszoną, przegraną na polu społecznym i rodzinnym. Jednak 
Sara też, pomimo swojej starości, urodziła syna Izaaka. Nie wierzyła już, że 
może to się kiedyś wydarzyć. Po porodzie odżyła, karmiła syna piersią, stała 
się osobą pełną radości i śmiechu. Bóg wraz z obietnicą, że zostanie w końcu 
matką, nakazał jej zmianę imienia – z Saraj na Sara, co oznacza „księżniczka”.

3.2. Rebeka

„Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłu-
chał go, i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna” (Rdz 25,21–22).

Rebeka pochodziła z dzisiejszej Turcji (Aram Nacharaim – miasto niedaleko 
Charanu), z rodziny brata Abrahama. Jej imię oznacza „dobrze odżywiona” 
i „bydło” (co wskazywało na wykonywany przez nią zawód pasterki). Kiedy 
sługa Abrahama za jego nakazem wyruszył do kraju swojego pana w poszu-
kiwaniu żony dla Izaaka, spotkał przy studni właśnie Rebekę. Sługa za zgodą 
jej ojca, braci i samej dziewczyny zabrał Rebekę do Kanaanu, aby poślubiła 
Izaaka. Żona patriarchy przez 20 lat pozostała bezdzietną. Nie proponowała 
jednak zastępczego macierzyństwa z niewolnicy, jak jej teściowa Sara. Nie 
wołała do Boga o potomstwo, ale robił to za nią jej mąż. Rebeka po długim 
okresie niepłodności zaszła w ciążę i urodziła bliźnięta. 
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Jako bohaterka jest dociekliwa, samodzielna, uparta, szuka odpowiedzi 
u Boga – pyta Go o odczuwalną wewnętrzną walkę w  jej łonie. Uzyskuje 
odpowiedź, która głosi przepowiednię urodzenia przez nią dwóch odrębnych 
narodów (Edomitów i Izraelskiego – potomków Ezawa i Jakuba) – jeden będzie 
silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Rebeka odtąd kieruje 
się ową przepowiednią w swoich działaniach i wyborach.

3.3. Rachela

„Rachela zaś widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swej 
siostrze i rzekła do męża: «Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi 
umrzeć!»” (Rdz 30,1–2).

Rachela mieszkała w Charanie (dzisiejsza Turcja) ze swoim ojcem Laba-
nem i starszą siostrą Leą. Jej imię oznacza „owieczka”, „jagnię”, a w innych 
tłumaczeniach – „macierzyństwo”. Być może imię to opisuje zawód, jaki 
wykonywała – była pasterką, ale też może nawiązywać do jej wyjątkowej 
historii bycia matką. Biblia przedstawia ją jako dorodną kobietę o pięknej 
figurze. Kiedy Rachela spotkała Jakuba (syna Izaaka i Rebeki) przy studni 
pod miastem, od pierwszego momentu zakochała się w nim ze wzajemnością. 
Dziewczyna z pewnością przeżywała swoją pierwszą młodzieńczą miłość. Na 
związanie się z Jakubem musiała czekać siedem lat. Tyle lat jej ojciec Laban 
kazał odsłużyć Jakubowi za swoją córkę. Ojciec Racheli uciekł się do podstępu 
i zamiast Racheli, dał Jakubowi za żonę starszą córkę Leę. Dopiero później 
Jakub jako drugą poślubił Rachelę. Jakub wyraźnie faworyzował Rachelę – to 
ją bardziej miłował, z kolei Lea rodziła mu dzieci. Gdy Lea rodziła naturalnie 
kolejnych sześciu synów i córkę, Rachela, jako niepłodna żona, w dodatku 
dzieląca swojego męża z płodną siostrą, znalazła się w stanie silnego kryzysu 
emocjonalnego. Rachela żyła w  jednym domu ze swoją płodną siostrą Leą, 
a czas oczekiwania na jej upragnione potomstwo był odmierzany kolejnymi 
ciążami i porodami Lei. W końcu zaszła w ciążę i urodziła syna Józefa. 

Bohaterka z kontrolującej i działającej na własną rękę, robiącej po ludzku, 
co się da, by zostać biologiczną matką, stała się uległą wobec wszechmocy 
Boga, wyznając: „Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: «Oby Pan dodał mi 
jeszcze drugiego syna!»”. Bóg wysłuchał tej szczerej prośby Racheli o kolej-
nego syna – niedługo potem bohaterka zaszła w drugą ciążę. Jednak w czasie 
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podróży z Betel do kraju Kananaan Rachela zaczęła rodzić dziecko na skraju 
drogi. Poród był bardzo ciężki, z Racheli uszło życie. Umierając, nazwała syna 
„Benoni”, co oznacza „syn mojej boleści” – wyrażając nieprzebraną rozpacz 
w obliczu utarty życia, a zarazem macierzyństwa. Rachela umarła i została 
pochowana pod Jerozolimą.

3.4. Matka Samsona

„Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła 
Bożego – pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił 
mi swego imienia. I rzekł do mnie: «Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz 
odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten 
będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci»” 
(Sdz 13,6–7).

Kobieta niepłodna z Księgi Sędziów – matka Samsona, nie ma imienia. 
Została scharakteryzowana jako żona Manoacha. Bohaterka mieszkała ze swo-
im mężem w miejscowości Sorea (75 km na północny zachód od Jerozolimy). 
Małżeństwo wydawało się ubogie. Oboje pracowali na roli. Żona Manoacha 
była niepłodna od dłuższego czasu. Prawdopodobnie nie spodziewała się już, 
że zostanie matką. W jej zwyczajną codzienność wkroczył Anioł i zwiastował 
nowinę, że zostanie matką, a jej syn będzie nazirejczykiem (mężem Bożym, 
poświęconym Bogu od poczęcia). Bohaterka zapewne była zaskoczona obietnicą, 
ale przyjęła ją od razu, bez wątpliwości. Nie było w niej niewiary w to, co ob-
jawił anioł – od początku wierzyła w boskie pochodzenie posłańca i jego słów. 
Wydaje się osobą nadzwyczaj trzeźwą i zaradną. Opierając się na logicznym 
argumencie, tłumaczyła mężowi, gdy ten lękał się śmierci wobec tak wielkiej 
potęgi Boga, że Bóg nie może sprawić, że umrą, gdyż dał przez anioła obietnicę 
i musi ją wypełnić. To żona uspakajała męża i go pocieszała. Matka Samsona 
jako postać jest logiczna, racjonalna, ale zarazem ufna w moc Boga. Razem 
z mężem przejawia bojaźń wobec potęgi Boga. Jednocześnie wydaje się, że jest 
postacią o płaskim charakterze (flat character), gdyż tekst biblijny nie opisuje 
jej głębokiej przemiany czy wielkich zmagań wewnętrznych. Można jednak 
dostrzec w niej pewien proces polegający na jeszcze większym wzmocnieniu 
jej wiary, zaufania Bogu w sytuacji po ludzku trudnej do przyjęcia rozumowo. 
Z drugiej zaś strony sytuacja zwiastowania narodzenia jej syna przez Anioła 
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wzmacnia w niej takie sfery umysłu, jak racjonalizm i obiektywizm. Boha-
terka umie połączyć sferę wiary i rozumu: bez lęków, niepewności, zbędnych 
pytań przyjmuje wolę Boga i podąża drogą, którą wyznaczył jej Stwórca. Po 
narodzeniu syna nazywa go Samson. Słowo szamen oznacza „moje słoneczko”, 
co może świadczyć o tym, jak bardzo czekała na dziecko i jak wielką radością 
napełniły ją narodziny syna.

3.5. Anna Matka Samuela

„I rzekł do niej jej mąż, Elkana: «Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? 
Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dzie-
sięciu synów?»” (1 Sm 8).

Anna mieszkała razem z mężem Elkaną i jego drugą żoną Peniną w gór-
skiej krainie, w  miejscowości Ramataim. Elkana zapewne był majętnym 
i szanowanym społecznie mężczyzną. Pochodził wszak z rodu Efraima. Anna 
była przez niego bardziej kochana, mimo że nie dała mu potomstwa. Penina 
zaś zrodziła mu dzieci. Z tego powodu drwiła z Anny i poniżała ją, ilekroć 
corocznie z całą rodziną udawały się do świątyni w Szilo z pielgrzymką. I tak 
trwało latami. Penina rywalizowała z Anną o miłość Elkany i pokazywała 
swoją wyższość, dokuczając Annie i wyśmiewając jej niepłodność. Anna była 
więc podwójnie nieszczęśliwa – z powodu braku potomstwa i szykan ze strony 
Peniny. Przeżywała udrękę, boleść, rozpacz. Ujawniała też objawy somatyczne: 
płakała, nie jadła, nie angażowała się w życie rodziny, gdyż nie miała energii. 
Nie widziała sensu swojego życia. Nie miała dziecka. Bez niego nie miała 
swojej tożsamości jako kobieta w patriarchalnej społeczności. Chwile życia 
rodzinnego, związane z coroczną pielgrzymką do Szilo, zamiast być dla Anny 
najszczęśliwszymi, stawały się czasem największego smutku, bólu i rozgory-
czenia. W jej sercu rozgrywała się tragedia, której punkt kulminacyjny miał 
miejsce w świątyni w Szilo, w czasie uczty. Kiedy pozostali kończyli wspólny 
świąteczny posiłek, Anna udała się ze swym bólem do Boga. Tam, w obecno-
ści kapłana Heliego, nie zważając na to, co on o niej pomyśli, zdesperowana 
wylała cały swój ból i udrękę bezdzietności. Płacząc, złożyła Bogu ślub, że 
jeśli On wejrzy łaskawie na jej poniżenie i da syna – ona ofiaruje go Bogu na 
służbę po wszystkie dni jego życia. Anna modliła się z wiarą, żarliwie. W tym 
momencie z kobiety bez tożsamości i przyszłości, przemieniła się w opierającą 
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się całkowicie na Bogu – zdaną na Jego wolę i działanie. Anna przerzuciła swój 
ciężar i boleść na Boga. Musiała Mu całkowicie ufać, bo nawet jej obietnica 
była bogata w szczegóły: że nie będzie obcinać mu włosów – czyli wierzyła, że 
będzie on Bożym nazirejczykiem. Anna z osoby biernej i depresyjnej stała się 
aktywna właśnie przez akt zwrócenia się ze swoim brakiem do Boga. Bóg nie 
odpowiedział Annie w świątyni wprost, a jedynie kapłan Heli pobłogosławił 
jej na odejście. Anna mimo że jeszcze nie poczęła dziecka, stała się radosną 
i uwolnioną od bólu kobietą. Urodziła syna i nadała mu imię Samuel, co 
dosłownie oznacza: „wyproszony od Boga”. Gdy chłopiec skończył trzy lata, 
matka przestała go karmić piersią i zgodnie z obietnicą zawiozła do świątyni 
w Szilo, gdzie zostawiła go na stałe na służbę Bogu. Wiara i ofiarność Anny 
zostały nagrodzone – pod oddaniu Samuela na służbę Panu urodzi jeszcze 
trzech synów i dwie córki. 

3.6. Szunemitka (kobieta z Szunemu)

„I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna». Odpowiedziała: 
«Ach, ‘mężu Boży’, panie mój! Nie oszukuj służebnicy twojej» Potem kobieta 
poczęła i urodziła syna o tej samej porze, po roku, jak jej zapowiedział Eli-
zeusz” (I 2 Krl 4,16–17).

Szunemitka to kobieta mieszkająca wraz ze swym mężem w mieście Szu-
nem. Było to bogate małżeństwo – posiadające dom, służbę, pola uprawne. Nie 
mieli jednak dzieci. Mąż Szunemitki – opisywany jako „starzec” – zapewne 
był od niej znacznie straszy. To Szunemitka, a nie jej mąż, wyszła z inicjatywą 
przygotowania prorokowi murowanego, całkowicie umeblowanego (łóżko, 
stół, krzesło, lampa) pokoju, by mógł się tam zatrzymywać. Stało się tak, 
jak postanowiła, co potwierdza, że to ona zarządzała gospodarstwem, a mąż 
zgadzał się z jej decyzjami. 

Jest to typ kobiety świadomej swoich praw, silnej, korzystającej z wolno-
ści – współczesnej kobiety biznesu. Jest dynamiczna, zdecydowana, odważna 
i niezależna; znana i poważana w mieście. 

Jako kobieta niezależna w decyzjach od męża nie pytała go o pozwolenie, 
tylko informowała, że powzięła plan, by przygotować prorokowi Elizeuszowi 
w ich domu pokój specjalnie dla niego. Czemu to zrobiła? Czy tylko z hojności 
i dobroczynności jako bogata kobieta? Wydaje się, że nie jest to jej głównym 
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motywem. Zdradziły ją słowa: „Oto jestem przekonana, że świętym mężem 
Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi”. W Elizeuszu kobieta widziała 
świętego męża, czyli kogoś, kto jest Bożym człowiekiem – przez którego Bóg 
działa cuda. W jej sercu mogło zrodzić się pragnienie, żeby i w jej życiu, domu, 
rodzinie Bóg przez proroka zdziałał cud – żeby poczęła dziecko mimo bardzo 
podeszłego wieku męża. Prorok podczas jednej z wizyt obiecał kobiecie, że za rok 
będzie matką. Obietnica rzeczywiście się wypełniła i kobieta urodziła syna. Czas 
mijał, dziecko dorastało. Niestety w życie rodziny Szunemitki znów wkradło się 
nieszczęście – nagła choroba syna. Syn, będąc na polu z ojcem, doznał silnych 
napadów bólu głowy – być może był to jakiś rodzaj tętniaka, guza mózgu czy 
silnego udaru. Matka natychmiast wyruszyła w drogę do Elizeusza, bo nadal 
wierzyła w moc Boga; była konsekwentna i stanowcza. Jej działanie pokazuje 
siłę jej wiary. Działała z pośpiechem i determinacją. Dzielna i odważna od razu 
wyruszyła w drogę do góry Karmel. Kochała swoje dziecko i była gotowa narazić 
się na długą i niebezpieczną drogę dla niego (z Szunemu do góry Karmel jest 
ponad 50 km). Chwyciła się proroka „jak ostatniej deski ratunku”. Powiedziała 
do niego: „Czy ja prosiłam pana mojego o syna? Czy nie powiedziałam: «Nie 
oszukuj mnie?»”. W słowach kobiety zawierają się jej żal, zawód, wyrzut, ale także 
wołanie o pomoc, nadzieja, że prorok zaradzi nieszczęściu. Szunemitka poprzez 
swoją determinację walczyła o cud życia dla syna. Prorok wskrzesił jej dziecko.

3.7. Święta Elżbieta

„Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć mie-
sięcy. «Tak uczynił mi Pan – mówiła – wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął 
ze mnie hańbę w oczach ludzi»” (Łk 1,24–25).

Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Była żoną kapłana Zachariasza. Imię jej 
oznacza „Bóg jest moją przysięgą, doskonałością”. Oboje byli bogobojni, służyli 
w świątyni i przestrzegali nienagannie wszelkich wymaganych praw. Elżbieta 
musiała być kobietą pobożną i prawą. Była już starszą osobą, z pewnością po 
menopauzie. Nie miała dzieci. Była kobietą niepłodną, przez co uchodziła spo-
łecznie za tą, którą Bóg okrył hańbą. Być może wokół Elżbiety i Zachariasza, 
mimo że służyli bez zarzutu w świątyni, narosły ludzkie plotki i podejrzenia –  
skoro nie mają dzieci, to Bóg ukarał ich za ich grzechy niepłodnością. Dla 
Elżbiety i  jej męża niepłodność musiała być krytyczną sytuacją życiową: 
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koniec wielkiego rodu kapłańskiego, brak przyszłości, brak zabezpieczenia 
na starość, hańba wśród ludzi. Elżbieta gdzieś w  głębi siebie przeżywała 
trudne emocje i konflikty – smutek, ból, upokorzenie społeczne. Wydaje się, 
że Zachariasz stracił już nadzieję na poczęcie dziecka, o czym świadczyła 
jego reakcja na wypowiedziane do niego słowa Anioła Gabriela: „Po czym to 
poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Mąż 
Elżbiety, mimo że modlił się o potomka dla siebie i żony, nie wierzył w obiet-
nicę narodzenia syna przekazaną przez Anioła Gabriela. Żona Zachariasza 
od momentu poczęcia Jana w ukryciu wypowiadała swoje dziękczynienie 
Bogu, w samotności przeżywała swoją radość. Pozostawała schowana przed 
ludźmi, już jako brzemienna, przez pięć miesięcy, ponieważ nikt nie mógł się 
dowiedzieć o jej ciąży – ani sąsiedzi, ani kuzyni, ani obcy. Ta wiadomość nie 
mogła być ujawniona do czasu, kiedy Maryja dowiedziała się o ciąży Elżbie-
ty przy swoim zwiastowaniu, a wtedy Elżbieta była już w szóstym miesiącu 
ciąży. Gdy Maryja przybyła do Elżbiety – ta wyszła z cienia. Teraz już nie 
musiała milczeć. Wypowiedziała słowa radości i spełnienia: „Błogosławiona 
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże 
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko 
w moim łonie”.

4. zastosowanie biblioterapii w procesie psychoterapeutycznym

Słowo „biblioterapia” trafiło po raz pierwszy do słownika Webstera w 1961 roku,  
gdzie opisano je następująco: „stosowanie wyselekcjonowanych materiałów 
czytelniczych jako środka wspierającego proces terapeutyczny w medycynie 
i psychiatrii albo jako pomoc w rozwiązaniu problemów osobistych poprzez 
ukierunkowane czytanie” (Woźniczka-Paruzel, 2001). Biblioterapia określana 
jest także jako terapia czytelnicza z uwagi na to, że opiera się na wykorzy-
staniu terapeutycznych wartości literatury (Borecka, 1991). Biblioterapia to 
ukierunkowane czytelnictwo – nie jest leczeniem książką, lecz stanowi środek 
wspierający medyczny proces leczenia (Woźniczka-Paruzel, 2001). Inne okre-
ślenie tej metody ukazuje jej walor terapeutyczny: „Biblioterapia – to także 
metoda rozwoju osobistego, w której za pomocą odpowiednio dobranych 
materiałów czytelniczych lub/i ich substytutów, wspiera się funkcjonowanie 
człowieka w sferze emocjonalnej, intelektualnej oraz społecznej” (Cyrklaff, 2014). 
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Z powyższych definicji wynika, że dziedzina ta, umiejętnie wykorzystana, 
może wspierać proces psychoterapii pacjenta. Ważne jest jednak, by metoda 
była stosowana zgodnie z jej wytycznymi i w określonym porządku. Podział 
biblioterapii według Rhea Joyce Rubin (Cyrklaff, 2014) pomaga określić ramy 
tego porządku:

1. Instytucjonalna, która wiąże się z nurtem medycznym, przeznaczona 
jest dla indywidualnych pacjentów, chorych umysłowo, przebywających 
w szpitalach, służy zrozumieniu choroby, problemów, siebie, rekreacyj-
nie. Powinna być prowadzona przez lekarzy.

2. Kliniczna, która stosowana jest w grupach pacjentów z problemami 
emocjonalnymi, behawioralnymi w ramach spotkań dobrowolnych, 
odbywających się bądź w szpitalach, bądź w środowiskach rodzinnych. 
Jej zadaniem jest umożliwienie wglądu w siebie, co ma prowadzić do 
zmian w sytuacji psychologicznej, a w rezultacie – korzystnych przemian 
zaburzonych emocji i zachowań. Prowadzą ją biblioterapeuci kliniczni 
(powinni być oni nie tylko wykwalifikowanymi biblioterapeutami, ale też 
psychologami i psychoterapeutami oraz mieć rzetelną wiedzę na temat 
zaburzeń psychicznych i ich wpływu na funkcjonowanie jednostki).

3. Rozwojowa, która jest zwana wychowawczo-humanistyczną i przezna-
czona dla uczestników, którzy nie wymagają hospitalizacji. Ma pobudzać 
rozwój, stanowić drogę do samorealizacji, a  także wspierać zdrowie 
psychiczne uczestników. Prowadzona jest w bibliotekach, świetlicach, 
szkołach, domach opieki itp. 

Analizując powyższy podział biblioterapii, należy zadać pytanie, który 
rodzaj będzie użyty w procesie psychoterapeutycznym. Wydaje się, że będzie 
to biblioterapia kliniczna, której głównym zadaniem jest uzyskanie wglądu 
w trudną psychologicznie sytuację pacjenta właśnie poprzez oddziaływanie 
wyselekcjonowanych fragmentów literatury. Niezmiernie istotne jest, by dobór 
literatury był dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektu-
alnych pacjenta. Walorem oddziaływania literatury na czytelnika, a zarazem 
pacjenta, podczas procesu psychoterapeutycznego umożliwia dokonania iden-
tyfikacji z bohaterem, bez narażania pacjenta na bezpośrednie przeżywanie 
przykrych uczuć, takich jak: smutek, ból, wstyd, niepokój, złość. W ten sposób 
biblioterapia jako narzędzie terapii może być niezawodna w pokonaniu u pa-
cjenta oporu tak często uniemożliwiającego dotarcie do stłumionych emocji 
czy nieuświadomionych konfliktów (Krzemińska, 2019). Pacjent, utożsamiając 
się z bohaterem literackim, doznaje przeżycia estetycznego, kluczowego dla 
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tego procesu biblioterapeutycznego, którego początkiem jest emocja wstępna, 
mająca charakter wzruszenia (Czernianin, 2008). Założenia czterostopniowego 
procesu biblioterapeutycznego opierają się na teorii dynamiki doświadczeń 
estetycznych Caroline Shrodes. Przybiera on następujący przebieg:

Etap 1. Identyfikacja (z bohaterem literackim) – daje uczestnikowi bibliote-
rapii zastępcze przeżycie, pozwala mówić o swoich uczuciach z zachowaniem 
pozorów rozmowy o bohaterze. W fazie tej powinny wystąpić kolejno: ekspresja 
afektu do bohatera – wyrażenie zgody bądź niezgody z jego opiniami, obawa 
o jego los, ekspresja homoniczności (współjedności), przyjemność bycia po-
dobnym do niego. Inaczej czytelnik wyraża to doznanie w słowach: „on jest 
taki jaki ja jestem” lub „ja jestem zupełnie inny niż on”.

Etap 2. Projekcja – czytelnik, poprzez interpretowanie motywów działania 
bohatera lub jego relacji z pozostałymi bohaterami, odkrywa własne możli-
wości i cele (projekcja spostrzeżeniowa) albo też na skutek poznania sytuacji 
bohatera wyznacza swój własny sens moralny (projekcja poznawcza). W tym 
przypadku czytelnik wyznaje: „ja czuję to samo, co on” lub „ja czuję zupełnie 
coś innego, niż on”.

Etap 3. Katharsis (inaczej katartyczne odreagowanie) – odreagowanie na-
pięcia, doznanie oczyszczającej ulgi, kiedy w słowach czytelnika występują 
emocje do bohatera lub autora. Tutaj czytelnik jest przekonany, że: „ja mogę to 
zrobić, co on zrobił” lub „ja mogę zrobić zupełnie coś innego, niż on zrobił”.

Etap 4. Wgląd – odkrywanie i pogłębianie wewnętrznego świata czytelnika 
w trakcie kontaktu z dziełem literackim. Następuje samopoznanie uczestnika 
biblioterapii (uczucie przynależności, zrozumienia siebie), zrozumienie innych 
(tolerancja, akceptacja), włączenie nowych celów, wartości i pojęć oraz inte-
gracja (Cyrklaff, 2014). Ostatniemu etapowi towarzyszy wyznanie czytelnika: 
„zobacz, ja to zrobiłem” (Woźniczka-Paruzel, 2001).

Opisany czterostopniowy proces biblioterapeutyczny jest na tyle ważny 
dla biblioterapii, że doczekał się wielu opisów swojej istoty. I tak Woźnicz-
ka-Paruzel uważa, że propozycje interpretacyjne faz procesu biblioterapeu-
tycznego odnoszą się do literatury pięknej lub biograficznej, bazującej na 
fabule (2001). Właśnie do opowiadań kronikarsko-biograficznych należą 
historie niepłodnych bohaterek biblijnych. A każda z historii stanowi odrębną 
biografię – mającą swój początek w momencie pojawienia się bohaterki na 
scenie opowieści i koniec zazwyczaj w chwili jej śmierci bądź momentu uro-
dzenia przez nią wyczekanego dziecka. Podczas fazy identyfikacji niepłodna 
uczestniczka terapii głównie ma szansę utożsamić się z wartością stanowiącą 
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„przesłanie” tekstu biblijnego bądź ją całkowicie odrzucić (Woźniczka-
-Paruzel, 2002). W  fazie projekcji pacjentka może „przełożyć” przesłanie 
tekstu na własne przeżycie niepłodności. Natomiast w  trakcie fazy katar-
tycznego odreagowania ma szansę doznać oczyszczającej ulgi, wynikającej 
z  emocjonalnej akceptacji swoich problemów na tle problemów bohaterki. 
Wgląd będzie stanowił moment nowego spojrzenia pacjentki na własny 
problem niepłodności, uzyskany dzięki zrozumieniu, które umożliwia włą-
czenie przesłania analizowanego fragmentu Biblii. Etap wglądu może dawać 
szansę na zmiany w patrzeniu na swoją sytuację niepłodności, rozumieniu 
jej, a  potem podejmowaniu decyzji dotyczących swojego macierzyństwa. 

Tabela 1
Przewidywane rezultaty oddziaływania psychoterapeutycznego

Sfera społeczna

Obniżenie poziomu izolacji
Odczucie bycia zrozumianą w problemie
Uwolnienie od społecznego poczucia winy
Zmniejszenie poczucia stygmatyzacji
Poprawa komunikacji między małżonkami
Uświadomienie wpływu niepłodności na jakość relacji z mężem, rodziną, znajomymi
Uświadomienie negatywnych ról społecznych pełnionych jako niepłodna (winna, gorsza, wybrakowana, nie w pełni ko-
bieta)

Sfera psychiczna

Odreagowanie i zrozumienie bolesnych emocji
Zredukowanie lub zniwelowanie natrętnych myśli
Zniwelowanie poczucia winy
Obniżenie poziomu lęku
Poczucie bycia zrozumianą w problemie 
Tworzenie nowych i świadomych planów zachowania
Skonstruowanie własnej historii niepłodności
Wzrost poczucia atrakcyjności 
Zmiana narracji niekonstruktywnych na temat własnej płodności na narracje konstruktywne

Sfera somatyczna

Obniżenie napięcia mięśniowego
Zniwelowanie płaczliwości
Obniżenie bólu mięśniowego
Poprawa snu
Wzrost energii życiowej

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Sfera somatyczna

Obniżenie napięć w organizmie
Poprawa łaknienia
Wzrost poczucia atrakcyjności
Wzrost satysfakcji w sferze seksualnej

Sfera duchowa

Nawiązanie osobowej relacji z absolutem
Odnalezienie nowych sensów w życiu poza macierzyństwem
Zniwelowanie poczucia winy i kary
Tworzenie nowych znaczeń i wartości życiowych
Pogłębienie duchowości
Świadome kształtowanie swojego losu
Odnalezienie własnej drogi życiowej

5. przykładowy opis procesu biblioterapeutycznego osób badanych

Tabela 2
Osoba badana – Maria Magdalena

Fragment biblii identyfikacja projekcja Katharsis wgląd

„Pan rzekł do Abraha-
ma: «Dlaczego to Sara 
śmieje się i  myśli: Czy 
naprawdę będę mo-
gła rodzić, gdy już się 
zestarzałam? Czy jest 
coś, co byłoby niemoż-
liwe dla Pana? Za rok 
o  tej porze wrócę do 
ciebie, i  Sara będzie 
miała syna»”
(Rdz 18,13–15)

Wypowiedź pacjentki: 
„Zazdroszczę tym, któ-
rych modlitwy się zi-
ściły . Zazdroszczę, że 
są osoby, które proszą 
i wierzą w cud” .

Wypowiedź pacjentki:
„Abraham nie prosił 
i dostał syna . Ja prosi-
łam i nie dostałam . Ja 
już mam to za sobą” .

Uczucia pacjentki: 
•	 zazdrość
•	 bezradność
•	 żal do Boga
•	 bunt wobec Boga

Wypowiedź pacjentki:
„Odwoływanie się do 
Boga, modlitwy w moim 
przypadku nie zadzia-
łały . Wszystkie możli-
wości zostały w  moim 
przypadku wyczerpane . 
Nawet te naukowe, nie-
racjonalne” .

Adnotacja. Imiona kobiet zostały zmienione za ich zgodą .

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela 3
Osoba badana – Marta

Fragment biblii identyfikacja projekcja Katharsis wgląd

„Samuel pełnił posługi 
wobec Pana jako chło-
piec ubrany w  lnia-
ny efod . Matka robiła 
mu mały płaszcz, któ-
ry przynosiła co roku, 
gdy przychodziła wraz 
z  mężem złożyć do-
roczną ofiarę . Heli bło-
gosławił Elkanie i  jego 
żonie mówiąc: «Niech 
Pan da ci potomstwo 
z  twej żony w  zamian 
za uproszonego, któ-
rego oddała Panu» . 
I  wracali do siebie do 
domu . Pan wejrzał na 
Annę: poczęła i urodzi-
ła trzech synów i dwie 
córki”
(1 Sm 2,18–21)

Wypowiedź pacjentki: 
„Jedno dziecko za 
piątkę . Bohaterka mia-
ła rację . Ona zawierzy-
ła . Bezgranicznie za-
wierzyła, bo jednego 
chłopca oddała, które-
go wyprosiła, a jeszcze 
miała piątkę” .

Wypowiedź pacjentki:
„Z  jednej strony nie 
można tak ślepo wie-
rzyć, a z drugiej strony 
Anna miała rację . To 
jest taki chichot losu . 
Ona wierzyła” .

Uczucia i  reakcje pa-
cjentki: 
(głośny śmiech)
•	 bunt na „ślepą wiarę”
•	 niezgoda na „ślepą 

wiarę” 
•	 niepewność (wierzyć 

czy nie wierzyć)

Wypowiedź pacjentki:
„W  zasadzie to nie 
wiem, jak powinno być .  
Czy rzeczywiście tak 
bezgranicznie wierzyć, 
czy jednak nie . Wpro-
wadziło mnie to w nie-
pewność . W sumie mo-
gę nie mieć racji . . . Czy 
ślepo wierzyć, czy nie 
wierzyć ślepo . . .?” .

Adnotacja. Imiona kobiet zostały zmienione za ich zgodą .

Tabela 4
Osoba badana – Agnieszka

Fragment biblii identyfikacja projekcja Katharsis wgląd

„Gdy Abram przybył 
do Egiptu, zauważy-
li Egipcjanie, że Sa-
raj jest bardzo pięk-
ną kobietą . Ujrzawszy 
ją dostojnicy faraona, 
chwalili ją także przed 
faraonem . Toteż za-
brano Saraj na dwór 
faraona, Abramowi

Wypowiedź pacjentki: 
„Biedna Sara . Zosta-
ła potraktowana przez 
Abrahama jak takie 
popychadło . Być może 
dlatego, że nie miała 
dzieci . On jej nie chciał . 
Nie obchodził go jej 
los . To było okrutne 
z jego strony” .

Wypowiedź pacjentki:
„Podły bydlak z  te-
go Abrahama . Porzu-
cił Sarę . Zostawił ją sa-
mą” .

Uczucia pacjentki: 
•	 złość
•	 wściekłość

Wypowiedź pacjentki:
„Jestem wściekła na 
ignorancję mojego męża 
w  problemie niepłod-
ności” .

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Fragment biblii identyfikacja projekcja Katharsis wgląd

zaś wynagrodzono za 
nią sowicie . Otrzymał 
bowiem owce i  woły, 
niewolników i niewol-
nice oraz oślice i wiel-
błądy” (Rdz 12,14–16)

Adnotacja. Imiona kobiet zostały zmienione za ich zgodą .

Tabela 5
Osoba badana – Matylda

Fragment biblii identyfikacja projekcja Katharsis wgląd

„Heli błogosławił Elka-
nie i  jego żonie, mó-
wiąc: «Niech Pan da ci 
potomstwo z twej żony 
w  zamian za uproszo-
nego, którego oddała 
Panu . I  wracali do sie-
bie do domu . Pan wej-
rzał na Annę: poczęła 
i urodziła trzech synów 
i dwie córki”
(1 Sm 2,20–21)

Wypowiedź pacjentki: 
„Nie mieści się to dla 
mnie w  logice . To dla 
mnie jest nielogiczne, 
że nie mogła mieć 
dzieci, a  raptem ma 
piątkę dzieci” . 

Wypowiedź pacjentki:
„Ja też bym chciała 
wierzyć” .

Uczucia i  reakcje pa-
cjentki: 
(nerwowy śmiech)
•	 zdumienie 
•	 podziw 
•	 niedowierzanie

Wypowiedź pacjentki:
„Muszę szukać czegoś 
głębokiego, sensow-
nego . Nie jestem 
osobą wierzącą . Szu-
kam niestety logiki, 
szukam dowodów nie-
podważalnych . Chcę 
mądrze wierzyć .
W  momencie, kiedy 
poroniłam, rzuciłam 
w  kąt Biblię . Nie mia-
łam ochoty na pomoc 
Boga . Nie umiem 
w wierze
znaleźć prawdy osa-
dzonej na konkretach . 
Chciałabym, żeby wia-
ra była przełożeniem 
na moje konkretne 
życie czy moich ro-
dziców . Chciałabym 
z wiary czerpać siłę” .

Adnotacja. Imiona kobiet zostały zmienione za ich zgodą .

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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podsumowanie

Biblioterapia z użyciem narracji biblijnej jako metoda wspierająca proces 
psychoterapeutyczny może nie tylko go ubogacić, ale i przyśpieszyć. Opór 
u pacjentek, jako zjawisko zapobiegające przeżywaniu przykrych doznań, 
cierpień i emocji wokół problemu niepłodności, ma szansę być przepracowany 
właśnie dzięki zastosowaniu biblioterapii. Kobieta niepłodna, niezrozumiana 
i odrzucana ze swoim problemem w środowisku społecznym, a nierzadko we 
własnej, bliższej bądź dalszej rodzinie, tłumi głęboko w sobie te wszystkie 
trudne stany, by chronić się przed cierpieniem. W ten sposób przestaje mieć 
wgląd w to, co przeżywa wobec niepłodności, ale także w to, jakie nadaje jej 
znaczenie w swoim życiu. Nie jest przez to w stanie pomóc sobie w sposób 
konstruktywny i obiektywny. Cierpi z tego powodu coraz mocniej. Właśnie 
w tym momencie, jej krytycznego stanu, kiedy objawy somatyczne, psychicz-
ne, odrzucenie i napiętnowanie społeczne, a także chaos egzystencjalno-du-
chowy nie pozwalają jej normalnie funkcjonować, podejmuje psychoterapię 
u specjalistów. Wówczas psychoterapia z wykorzystaniem narracji biblijnych 
o niepłodnych kobietach będzie dla niej bezpiecznym miejscem na pokonanie 
tegoż oporu i odreagowanie trudnych emocji, uzyskanie wglądu w schematy 
myślowe i destrukcyjne zachowania wobec sytuacji przedłużającej się niepłod-
ności, a także sposobnością do znalezienia nowego sensu swoich aktywności, 
uczuć i celów życiowych dotyczących sytuacji braku dziecka. Teksty biblijne 
wykorzystane podczas czterostopniowego procesu biblioterapeutycznego, 
obejmującego identyfikację z bohaterem, projekcję swoich stanów w świetle 
zachowań i przeżyć bohatera, następnie katartyczne odreagowanie własnych 
uczuć i wreszcie wgląd, pozwolą niepłodnej pacjentce osiągnąć stabilność 
psychiczną. 

bibliografia

Bartnicki, R., Kłósek, K. (2014). Metody interpretacji Nowego Testamentu. Kraków: 
Petrus.

Bartosz, B. (2002). Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1982). Poznań: Wy-
dawnictwo Pallottinum.

Wykorzystanie biograficznych narracji biblijnych w  psychoterapii kobiet doświadczających niepłodności 221



Bidzan, M. (2006). Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków: Oficyna Wydaw-
nicza Impus. 

Borecka, I. (1991). Biblioterapia. Przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

Chrząstowski, S., de Barbaro, B. (2001). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cyrklaff, M. J. (2014). Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i pro-
mocji zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czernianin, W. (2008). Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe.

Jakubowska, U. (2006). Modele badań nad psychoterapią. W: L. Grzesiuk (red.), 
Psychoterapia. Badanie i szkolenie (s. 21–43). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo 
Szkolenia. 

Krzemińska, B. (2019). Biblioterapia widziana oczami psychoterapeuty. Próba zdefinio-
wania biblioterapii jako narzędzia wykorzystywanego w psychoterapii. Toruńskie 
Studia Bibliologiczne, 11(2). https://doi.org/10.12775/TSB.2018.012

Molicka, M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia 
świata społecznego i siebie. Poznań: Media Rodzina. 

Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo 
Paradygmat, Fundacja Altcom Akademia.

Niepłodność. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepłodność
Papieska Komisja Biblijna (1999). Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej 

Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich. Rozprawy i Studia Biblijne, 4.
Parnowski, T., Jernajczyk, W. (1977). Kryteria diagnostyczne z DSM-5, 2015. Inwentarz 

Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne 
(ocena pilotażowa). Psychiatria Polska, 11, 417–425.

Pawelec, B., Pabian, W. (2012). Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologiczna. Sopot: 
Smak Słowa.

Pawłowski, Z. (1992). Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egze-
gezie. Collectanea Theologica, 62(1), 5–17. 

Pawłowski, Z. (2003). Opowiadanie, Bóg i początek: teologia narracyjna Rdz 1–3. 
W: Rozprawy i Studia Biblijne 13 (s. 229–234). Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
Vocatio. 

Pawłowski, Z. (2004). Od więzów krwi do wspólnoty wiary. Narracyjna analiza pro-
cesu budowania wspólnoty (Rdz 37–50), Verbum Vitae, 6, 35–70.

Rubinkiewicz, R. (red.). (1999). Interpretacja Biblii w kościele. Dokument Papieskiej 
Komisji biblijnej z komentarzem biblistów polskich (s. 245–255). Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza „Vocatio”.

222 Barbara Anna Krzemińska  



Straś-Romanowska, M., Bartosz, B., Żurko, M. (2010). Badania narracyjne w psycho-
logii. Warszawa–Wrocław: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury–Insty-
tut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Straś-Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Acta 
Universitatis Wratislaviensis, 1490, 49–51.

Straś-Romanowska, M., Bartosz, B., Żurko, M. (2010). Psychologia małych i wielkich 
narracji. Warszawa–Wrocław: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury–In-
stytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Szymik, S. (2013). Współczesne modele egzegezy biblijnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tokarska, U. (2002). Narracja autobiograficzna w  terapii i promocji zdrowia. W: 

J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (s. 221–261). Gdańsk: 
Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. 

Węgrzyn, A. (2016). Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna 
(Łk 7,36–50). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Witczyk, H. (2005). Dialog Boga z człowiekiem jako główny przedmiot egzegezy. 
W: A. Kucz, A. Malina (red.), Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej 
(s. 11–27). Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum”.

Witczyk, H. (2018). Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich. Biblica et Patristica 
Thoruniensia, 11(2), 177–195. https://doi.org/10.12775/BPTh.2018.009

Witczyk, H. (2005). Dialog Boga z człowiekiem jako główny przedmiot egzegezy. 
W: A. Kucz, A. Malina (red.), Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej 
(s. 11–27). Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum”.

Woźniczka-Paruzel, B. (red.). (2001). Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób 
niepełnosprawnych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Woźniczka-Paruzel, B. (2002). Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z gru-
py Al-Anon (od teorii do działań profilaktycznych). Toruń: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika.

Wykorzystanie biograficznych narracji biblijnych w  psychoterapii kobiet doświadczających niepłodności 223





Anna Czyżkowska  https://orcid.org/0000-0002-8695-2381
Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Karolina Małek  https://orcid.org/0000-0001-8885-3750
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

jakość relacji małżeńskiej, wzorce przywiązania 
 małżonków a narracje o ich małym dziecku

Sposób cytowania: Czyżkowska, A., Małek, K. (2021). Jakość relacji mał-
żeńskiej, wzorce przywiązania małżonków a narracje o ich małym dziecku. 
W: E. Dryll, A. Cierpka, K. Małek (red.), Psychologia narracyjna: O mądrości, 
miłości i cierpieniu (s. 225–245). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. https://
doi.org/10.47943/lib.9788363487461.rozdzial11

 225

https://orcid.org/0000-0002-8695-2381
https://orcid.org/0000-0001-8885-3750
https://doi.org/10.47943/lib.9788363487461.rozdzial11
https://doi.org/10.47943/lib.9788363487461.rozdzial11


1. proces stawania się rodzicami

Narodziny pierwszego dziecka są szczególnym wydarzeniem w życiu mło-
dych dorosłych. Stanowi to wyzwanie zarówno dla jednostki, przynosząc nowe 
zadania i nakładając na nią konieczność podjęcia nowej, istotnej życiowo roli, 
jak i dla pary, która ma za zadanie opracować nowy sposób funkcjonowania 
i stworzenia przestrzeni dla trzeciej osoby – dziecka. To, jak młodzi rodzice 
poradzą sobie z tymi wyzwaniami, z jednej strony związane jest z ich własną 
historią i wczesnymi doświadczeniami, co pokazują badania oparte o teorię 
przywiązania, z drugiej zaś strony jest kluczową kwestią dla kształtowania 
warunków rozwoju dziecka.

1.1. Stawanie się rodzicem – perspektywa indywidualna

Młodzi dorośli stojąc u progu rodzicielstwa, muszą wynegocjować sposób 
pełnienia nowej roli – matki lub ojca. Narodziny pierwszego dziecka są wyda-
rzeniem, które w istotny sposób zmienia zatem obraz siebie młodych dorosłych. 
Tożsamość jednostki musi zostać przeformułowana w taki sposób, aby nowe 
treści i doświadczenia związane z rodzicielstwem znalazły w niej swoje miejsce. 

Relacja rodzic–dziecko przechowywana jest w naszym prewerbalnym 
systemie pamięciowym i w sposób automatyczny uaktywnia się w chwili, gdy 
dzieci swoich rodziców stają się rodzicami swoich dzieci.

Bowlby twierdził, że istnieje silny związek pomiędzy indywidualnym 
doświadczeniem w relacji z własnymi rodzicami a późniejszą zdolnością do 
tworzenia więzi z innymi bliskimi osobami znaczącymi (w małżeństwie, rodzi-
cielstwie; 2016). Według założeń teorii przywiązania dziecko tworzy wewnętrz-
ne robocze modele (internal working models) stanowiące obraz siebie („ja”), 
opiekuna (ważni inni – important others) oraz znaczenia bliskich relacji oraz 
świata. Według Bowlby’ego i Ainsworth są to uproszczone, emocjonalne, słabo 
zmienne reprezentacje, które służą przewidywaniom i skutecznemu działaniu, 
zbudowane zgodnie z dostępnymi dziecku danymi, pochodzącymi z własnych 
doświadczeń. To właśnie poprzez wewnętrzne modele robocze następuje 
kontynuacja pomiędzy wczesnodziecięcymi doświadczeniami a późniejszym 
funkcjonowaniem jako matka/ojciec czy partnerka/parter. Koncepcja transmisji 
przywiązania poprzez wewnętrzne robocze modele uzyskała potwierdzenie 
w badaniach empirycznych (za: van IJzendoorn, 1995). 
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Ukształtowane wzorce przywiązania wobec własnych rodziców okazały się 
mieć również znaczenie dla sposobu doświadczania rodzicielstwa. W badaniu 
podłużnym przyglądającym się procesowi stawania się rodzicami sprawdzono, 
czy unikający styl przywiązania ma znaczenie dla oceny zysków (poczucia 
zadowolenia i sensu, spełnienia w rodzicielstwie) i strat (postrzegania rodziciel-
stwa głównie jako źródła stresu) płynących z rodzicielstwa (Rholes, Simpson,  
Friedman, 2006). Unikający styl przywiązania u rodzica okazał się być pre-
dyktorem tego, na ile (sześć miesięcy po porodzie) będzie on uważał swoje 
rodzicielstwo za stresujące i było to niezależne od zadowolenia z małżeństwa. 
Zdaniem autorów rodzice charakteryzujący się unikającym stylem przywiązania 
wykonują czynności opiekuńcze wobec swoich dzieci, ale pozostają w pozycji 
bezpiecznego emocjonalnego dystansu. Opieka nad dzieckiem realizowana 
jest bardziej z poczucia obowiązku niż z poczucia rodzicielskiego zadowo-
lenia i spełnienia (Feeney, Collins, 2004; Rholes, Simpson, Friedman, 2006). 

Inne badania wskazują, że matki o unikającym oraz lękowym stylu przy-
wiązania przejawiają wysoki poziom stresu rodzicielskiego oraz lęku zarówno 
w trakcie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka (Kohn i in., 2012; Trillingsgaard 
i in., 2011), zaś kobiety o bezpiecznym stylu przywiązania przejawiają większą 
akceptację roli matki oraz satysfakcję z niej (Chrzan-Dętkoś, Łockiewicz, 2015; 
Lubiewska, Derbis, 2016).

Badania weryfikujące założenia teorii przywiązania wskazują również na 
neurobiologiczne jej podstawy. Wyniki uzyskane przez Strathearn i współpra-
cowników (2009) wykazały, że mózgi matek różniących się stylami przywiązania 
funkcjonują odmiennie podczas kontaktu z ich dziećmi. Matki z bezpiecznym 
stylem przywiązania w odpowiedzi na emocje dziecka (uśmiech, smutek) 
reagują zwiększoną aktywnością w regionach mózgu związanych z układem 
nagrody oraz w  ośrodku oznaczającym oczekiwanie zysku. Tymczasem 
matki ze stylem pozabezpiecznym, zwłaszcza w reakcji na smutek dziecka, 
reagują zwiększoną aktywnością w przedniej części wyspy (lokalizacja zwią-
zana z uczuciami niesprawiedliwości, bólu, niechęci i oczekiwania straty). 
Dodatkowo matki z unikającym stylem przywiązania wykonują dodatkową 
pracę – uruchamiają ośrodki odpowiedzialne za poznawczą kontrolę tychże 
emocji. Prawdopodobnie ten mechanizm neurobiologiczny ma swoje źródło 
w relacji matek z ich własnymi matkami. Inny jest zatem sposób opieki nad 
własnym dzieckiem w zależności od stylu przywiązania matki – u matek 
charakteryzujących się stylem pozabezpiecznym uruchamia on dyskomfort, 
który opracowują poznawczo, by tę opiekę móc sprawować.
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Jednocześnie tożsamość macierzyńska budowana jest na bazie obrazu własnej 
matki i siebie jako kobiety (Gracka-Tomaszewska, 2014), a relacja z dzieckiem 
dodatkowo uruchamia wspomnienia siebie jako niemowlęcia (Cramer, 1994). 
Jest to proces przepracowania związków z ważnymi innymi (important others). 
Proces ten przebiega poprzez konstruowanie narracji – opowiadania o swojej 
matce, swoim dzieciństwie, relacjach z głównymi opiekunami (Stern, 1991). 
W ten sposób, właśnie poprzez narrację, następuje transmisja własnego do-
świadczenia doznawania opieki w dzieciństwie na doświadczenie dawania 
opieki własnemu dziecku (Priel, Besser, 2001).

Jak wskazują badania, narracja kobiet charakteryzujących się pozabez-
piecznym stylem przywiązania (zarówno lękowym, jak i unikającym) na temat 
własnej matki charakteryzuje się wybieraniem większej liczby przymiotników 
negatywnych (Zdolska-Wawrzkiewicz, Chrzan-Dętkoś, Bidzan, 2018). To, jak 
matka pamięta i jak opowiada o swojej więzi z własną matką, wpływa na styl 
przywiązania, jaki wytworzy u dziecka (Van IJzendoorn, 1995). Można zatem 
stwierdzić, że nośnikiem stylu przywiązania są nie tylko mechanizmy neuro-
biologiczne oraz działania matki w stosunku do dziecka, ale właśnie narracja, 
która konstruowana jest w oparciu o obraz matki, obraz siebie i obraz dziecka.

Należy pamiętać, że równie ważnym obiektem przywiązania jest dla dziecka 
ojciec. Dzieci wychowane przez matkę i ojca równie silnie przywiązują się do 
obojga, choć zazwyczaj jedno z rodziców jest główną figurą przywiązaniową 
(osobą, do której dziecko zwraca się w pierwszej kolejności w sytuacji lęku; 
Lewis, Lamb, 2003). Większość badań potwierdza, że styl przywiązania dziecka 
do matki i ojca jest podobny (Steele, Steele, Fonagy, 1996; Van Ijzendorn, 1997). 

Jednocześnie relacja z ojcem kształtuje się w oparciu o nieco inne aktywności. 
W budowaniu bezpiecznego stylu przywiązania pomiędzy dzieckiem a ojcem 
największe znaczenie mają takie czynniki jak: wspólne aktywności (zabawy 
ruchowe), przebywanie w interakcji sam na sam (bez udziału matki), zachęcanie 
do eksploracji świata zewnętrznego (Grossmann i in., 2002; Lewis, Lamb, 2003). 

To, jak młodzi rodzice doświadczali własnych wczesnych relacji z opie-
kunami oraz to, jak myślą o  swoim dziecku, ma prawdopodobnie związek 
z  tym, jaką zbudują z nim więź (Crawford, Benoit, 2009) i  jak będą pełnić 
swoją rolę (Stern, 1995). Wiemy np. że zdolność do rozpoznawania stanów 
emocjonalnych własnego dziecka, tak ważna w procesie budowania więzi, 
silnie wiąże się z obrazem dziecka, jaki ma matka (Schechter i  in., 2005). 
Reprezentacja dziecka rozumiana jest jako obraz jego cech, potrzeb, zawiera 
także emocjonalne ustosunkowanie do dziecka oraz poznawcze interpretacje 
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jego zachowań i  fantazji na jego temat (Gracka-Tomaszewska, 2006). Obraz 
dziecka prawdopodobnie budowany jest na bazie obrazu siebie (siebie – jako 
matki i siebie – w dzieciństwie, jako dziecka) i obrazu relacji z własną matką 
(Reese, 2008). To, w  jaki sposób konstruowana jest reprezentacja dziecka 
w umyśle rodzica oraz jaka jest jej treść, wydaje się więc związane z jakością 
więzi rodzica, a także stanowi ważny czynnik rozwoju dziecka poprzez zna-
czenie, jakie ma dla nowo powstającej z nim więzi.

1.2. Para rodzicielska

Proces adaptacji do podejmowania zadań związanych z  rodzicielstwem 
trzeba również rozpatrywać na poziomie pary, która staje przed wyzwaniem 
pogodzenia intymnej relacji związku dwojga z nową, triadyczną rzeczywisto-
ścią i obecnością dziecka. Jest to istotne zadanie, gdyż jak wskazują badania, 
elementem, który wpływa zarówno na relacje ojca z dzieckiem, jak i matki 
z dzieckiem, jest jakość ich relacji małżeńskiej (Cox i in., 1999).

Trudności w relacji małżeńskiej przed narodzinami dziecka okazały się 
predyktorem gorszego radzenia sobie w  roli rodzicielskiej oraz gorszego 
funkcjonowania dziecka (von Kitzling i in., 1999). 

Wyjaśniać te zależności mogą badania potwierdzające istnienie związków 
pomiędzy jakością relacji małżeńskiej a reprezentacją dziecka. Samopoczucie 
kobiet w ciąży oparte o przeświadczenie o dobrej, wspierającej relacji z partnerem 
wpływało na reprezentację dziecka u matki (obraz dziecka oraz sposób myślenia 
o nim; Gąsiorowska, Gracka-Tomaszewska, 2011). Udana, pełna zaufania rela-
cja małżeńska może mieć funkcję ochronną względem więzi matka–dziecko, 
minimalizując stres, daje szansę i matrycę do zbudowania bezpiecznej więzi 
(hipoteza ojca jako bufora – Main, Weston, 1981; Phares, 1996). 

Także ojcowie, którzy oceniają swój związek jako harmonijny, mają bar-
dziej pozytywne nastawienie do dziecka i obraz dziecka oraz częściej wchodzą 
z nim w interakcje (Cox i in., 1989). Jeśli jedno z rodziców charakteryzuje się 
bezpiecznym stylem więzi i realizuje go w relacji małżeńskiej, to wpływa to 
pozytywnie na wykonywanie funkcji rodzicielskiej przez drugiego z rodziców 
(Cohn i  in., 1992). Wykazano także, że pozabezpieczny styl przywiązania 
u mężczyzny ma swoje odzwierciedlenie w negatywnych interakcjach ro-
dzinnych po narodzinach dziecka, ale tylko w tej grupie mężczyzn, w której 
dodatkowo obecne były problemy małżeńskie (Paley i in., 2005).
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2. badania własne

Kształtowanie obrazu dziecka w umyśle rodziców jest ważnym czynni-
kiem jego rozwoju. Rodzic myśli o swoim dziecku poprzez pryzmat swoich 
pragnień, obaw i doświadczeń, rzadko widząc dziecko tylko takim, jakie 
realnie jest (Stern, 1998). Narracja o dziecku odzwierciedla reprezentację 
dziecka w umyśle rodzica, co jak wskazują przywołane badania, związane 
jest z jakością więzi rodzica, a także jakością relacji pary.

Reprezentacji dziecka można szukać w narracjach o dziecku formułowa-
nych przez rodziców. W swoich opowieściach rodzic buduje obraz dziecka, 
który ulega pewnym modyfikacjom wraz z jego rozwojem, ale pozostaje on 
nieuchronnie pewną propozycją, modelem, w obrębie którego i dzięki któremu 
dziecko uczy się myśleć o sobie (Cierpka, 2006; Formenti, 2002).

2.1. Cel badań i hipotezy badawcze

Celem prezentowanych badań było ustalenie, czy istnieje związek pomiędzy 
stylami przywiązania do rodziców u młodych dorosłych i jakością ich relacji 
małżeńskiej a obrazem ich małego dziecka. Postawiono następujące hipotezy 
badawcze:

H1:  Jakość więzi z własnymi rodzicami związana jest ze złożonością obrazu 
dziecka w narracjach młodych rodziców.

H2:  Jakość więzi z własnymi rodzicami związana jest z ewaluacją dziecka 
w narracjach młodych rodziców.

H3:  Jakość relacji pary będzie dodatnio związana z bardziej złożonym 
i pozytywnym obrazem dziecka.

2.2. Narzędzia badawcze

W badaniu zastosowano narzędzia zarówno ilościowe, jak i  jakościowe. 
Jakość relacji małżeńskiej oraz style przywiązania mierzono za pomocą 
narzędzi kwestionariuszowych, zaś obraz dziecka uzyskiwano na podstawie 
narracji rodziców.
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2.2.1. Kwestionariusz przywiązania do rodziców w dzieciństwie (KPRD)

Do badania wzorców przywiązania zastosowano Kwestionariusz przy-
wiązania do rodziców w dzieciństwie (KPRD, Marchwicki, 2009). Mierzy on 
retrospektywnie jakość więzi osoby badanej z obojgiem rodziców. Istnieją dwie 
wersje kwestionariusza, które badają odrębnie jakość więzi z ojcem lub matką. 

Kwestionariusz zawiera dwie skale, diagnozujące nasilenie stylu unikającego 
i  lękowego. KPRD nie posiada zatem skal do pomiaru bezpiecznych stylów 
przywiązania do rodziców. Na jego podstawie można wnioskować pośrednio 
o takim stylu wtedy, gdy uzyskane zostaną przez osobę badaną niskie wyniki 
na skalach lęku i unikania, zgodnie z wynikami uzyskanymi przez Brennan, 
Clark i Shaver (1998), którzy na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej 
wszystkich istniejących miar przywiązania u dorosłych potwierdzili model 
dwuwymiarowy, który jest od tej pory obowiązujący.

2.2.2. Kwestionariusze do oceny rodziny

Do badania jakości relacji małżeńskiej użyto dwóch wersji Kwestiona-
riusza relacji dwuosobowych (mąż–żona, żona–mąż), wchodzących w skład 
Kwestionariuszy do oceny rodziny autorstwa Freverta i Cierpki, opartych 
o Model Procesu Funkcjonowania Rodziny Skinnera, Steinhauera i Santa – 
Barbary (Namysłowska, Paszkiewicz, 2002). Kwestionariusz zawiera siedem 
czteropunktowych skal, odnoszących się to obszarów funkcjonowania ro-
dziny zawartych w Modelu Procesu Funkcjonowania Rodziny (wypełnianie 
zadań, pełnienie ról, komunikacja, emocjonalność, afektywne aspekt relacji, 
kontrola, wartości i normy). W przedstawianych badaniach wzięto pod uwa-
gę ogólny wynik kwestionariusza, będący sumą skal, jako wskaźnik oceny 
jakości relacji diady mąż–żona (partner–partnerka). Wysokie wyniki na 
skalach oraz w wyniku ogólnym wskazują na bardziej problemową ocenę  
badanej relacji.

2.2.3. Bodziec narracyjny – obraz dziecka

Budowanie obrazu dziecka rozpoczyna się jeszcze przed jego narodzinami. 
Początkowo niespecyficzne narracje na temat rozwijającego się w łonie dziecka 
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(Dayton i  in., 2010) podlegają większej konkretyzacji po jego narodzinach 
i podczas budowy relacji z nim (Dollberg i in., 2010). 

Tworzenie narracji o własnym dziecku umożliwia jego rozumienie (interpre-
tuje, nadaje znaczenie jego emocjom i zachowaniom), a także jest formą komu-
nikacji z dzieckiem (Kornas-Biela, 2009). Naszym zdaniem narracja na temat 
dziecka jest osią relacji i komunikacji pomiędzy rodzicami a małym dzieckiem.

Ze względu na fakt znaczenia indywidualnego, subiektywnego sposobu 
opowiadania o dziecku, opracowano bodziec narracyjny, na który młodzi 
rodzice odpowiadali w  formie pisemnej. Dotychczas znaczna część badań 
dotyczących obrazu dziecka (również nienarodzonego) była prowadzona 
metodami ilościowymi i za pomocą wywiadów ustrukturyzowanych (Benoit, 
Parke, Zeanah, 1997; Bielawska-Batorowicz, 1995; Dayton i in., 2010). 

Proponowane w niniejszym badaniu bodźce narracyjne nie zakreślają 
ram tematycznych, pozwalając na dowolne wypełnienie ich treścią, zgodnie 
z aktualnymi możliwościami i chęciami osoby badanej, która posługuje się 
własnym zasobem pojęć. Podana instrukcja zakłada, że osoby badane same 
będą wybierać i  interpretować własne doświadczenia w podanych ogólnych 
kategoriach zawartych w  instrukcji. Proponowany bodziec jest bodźcem 
otwartym o dużym stopniu ogólności – tak, aby osoba badana miała możli-
wość autonomicznej decyzji co do wyboru doświadczenia, formy i treści jego 
opisu. Osoby badane były proszone o udzielenie pisemnej odpowiedzi na 
poniższe polecenie: „Proszę abyś napisał/a o  swoim dziecku – o  tym, jakie 
ono jest, jak je widzisz”.

2.2.3.1. Narracyjne wskaźniki pomiaru

Aby możliwe było poddanie weryfikacji postawionych wcześniej hipotez, 
opracowano narracyjne wskaźniki pomiaru, opierając się na metodach ana-
lizy pól semantycznych. Na podstawie analizy siatki określeń wyodrębniono 
wskaźniki:

 – złożoność obrazu dziecka, wynikającą z  liczby określeń, atrybutów 
odnoszących się do dziecka w uzyskanej narracji (wskaźnik ważony); 

 – wskaźnik ewaluacji dziecka – suma wag atrybutów (pozytywnych 
i negatywnych) nadanych dziecku.

W wyniku analizy treści narracji uzyskanych od osób badanych zdecy-
dowano się na wyodrębnienie dodatkowego wskaźnika narracyjnego. Zaob-
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serwowano, że w odpowiedzi na bodziec narracyjny w odpowiedziach osób 
badanych pojawiają się również treści dotyczące współmałżonka (partnera). 
Opracowano więc wskaźnik:

 – treści dotyczących partnera/partnerki – liczba słów dotyczących mał-
żonka zawartych w narracji o dziecku (wskaźnik ważony), określający 
stopień wysycenia narracji o dziecku treściami dotyczącymi małżonka/
partnera.

2.3. Charakterystyka badanej grupy i procedura badawcza

Do badania zaproszono 30 par rodziców posiadających jedno (pierwsze) 
dziecko, które nie ukończyło drugiego roku życia, pozostających w stałym 
związku formalnym lub nieformalnym. Średni wiek osób badanych to 28 lat 
i 7 miesięcy (kobiety 29 lat, 4 miesiące, mężczyźni 26 lat i 6 miesięcy). Średni 
staż związku to 5 lat i 6 miesięcy. Do badania włączano pary mieszkające 
razem. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny, zaś osoby biorące 
w nim udział były rekrutowane metodą kuli śniegowej. Uczestnikom badania 
dostarczane były kwestionariusze oraz bodziec narracyjny do samodzielnego 
wypełnienia. Proszeni byli również przez badaczy, aby nie konsultować swoich 
odpowiedzi i nie wypełniać ich wspólnie.

Uzyskane na podstawie opisanych metod badawczych wyniki zostały 
poddane analizie statystycznej w modelu korelacyjnym.

3. wyniki

W odniesieniu do całej grupy badanych młodych rodziców uzyskano wy-
niki wskazujące na pozytywny związek liczby atrybutów dziecka i poziomu 
lękowego przywiązania do ojca. Z większą liczbą atrybutów przypisywanych 
dziecku w narracjach rodziców okazała się również silnie związana bardziej 
pozytywna ogólna ocena relacji pary. 

Zauważono także, że istnieje silny, dodatni związek pomiędzy jakością 
relacji małżeńskiej/partnerskiej a  ewaluacją dziecka. Szczegółowe wyniki 
analiz przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Wyniki korelacji w odniesieniu do całej badanej grupy

wskaźniki narracyjne wskaźniki
kwestionariuszowe r p

Lista atrybutów dziecka Przywiązanie lękowe (ojciec)
Jakość relacji małżeńskiej (KOR)

0,267
–0,634

0,04
p < 0,001

Wskaźnik ewaluacji dziecka Jakość relacji małżeńskiej (KOR) –0,505 p < 0,001

Kolejnym krokiem było sprawdzenie, jak badane związki przedstawiają się 
w grupach badanych matek i ojców oddzielnie.

Uzyskano wyniki wskazujące na to, że w grupie badanych matek jakość 
relacji małżeńskiej jest silnie związana zarówno ze złożonością obrazu dziecka, 
jak i jego ewaluacją. Jednocześnie przywiązanie lękowe do ojca związane było 
na poziomie trendu z bardziej złożonym obrazem dziecka, zaś przywiązanie 
unikające do ojca z bardziej negatywnie ewaluowanym obrazem dziecka 
w otrzymanych narracjach. 

Przeprowadzono również analizy dotyczące związków stopnia wysycenia 
narracji o dziecku treściami dotyczącymi męża/partnera z oceną relacji pary 
oraz wzorcami przywiązania. Wyniki analiz wskazują na to, że im gorzej 
młode matki oceniają swoją relację z mężem/partnerem, tym więcej treści 
na jego temat zawiera narracja o dziecku. Również przywiązanie lękowe do 
matki okazało się związane z wyższym stopniem wysycenia narracji o dziecku 
treściami dotyczącymi męża/partnera. Szczegółowe wyniki analiz przedsta-
wione zostały w tabeli 2.

Tabela 2
Wyniki korelacji w odniesieniu do grupy badanych matek

płeć wskaźniki narracyjne wskaźniki
kwestionariuszowe r p

Kobiety Liczba atrybutów 
dziecka
Wskaźnik ewaluacji 
dziecka

Jakość relacji (KOR)
Przywiązania lękowe ojciec
Jakość relacji małżeńskiej (KOR)
Przywiązanie unikające ojciec
Jakość reakcji małżeńskiej (KOR)
Przywiązanie lękowe matka

–0,76
0,361

–0,58
–0,308

0,73
0,43

p < 000,1
p = 0,06
p < 0,001
p = 0,01
p = 0,01
p = 0,01
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Podobne analizy przeprowadzono w odniesieniu do grupy badanych ojców. 
Uzyskano wyniki świadczące o znaczeniu jakości relacji pary, zarówno dla 
złożoności obrazu dziecka, jego ewaluacji, jak i stopnia jej wysycenia treścia-
mi dotyczącymi żony/partnerki. Im gorzej ojcowie oceniają relację pary, tym 
mniej piszą o dziecku i tym bardziej negatywne są ich opisy, zaś treść narracji 
jest w większym stopniu nasycona treściami dotyczącymi żony/partnerki. 
Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 
Wyniki korelacji w odniesieniu do grupy badanych ojców

wskaźniki narracyjne wskaźniki
kwestionariuszowe r p

Liczba atrybutów dziecka
Wskaźnik ewaluacji dziecka
Treść dotycząca partnerki w narracji 
o dziecku

Jakość relacji małżeńskiej (KOR) –0,504
–0,45

0,57

p < 0,005 
p < 0,005
p < 0,01

4. wnioski i dyskusja

W całej badanej grupie oraz w grupie matek i ojców osobno dla złożono-
ści obrazu dziecka i jego ewaluacji znaczenie ma jakość relacji z partnerem/
małżonkiem. Im związek pary jest bardziej satysfakcjonujący, tym więcej 
i bardziej pozytywnie młodzi rodzice piszą o swoim małym dziecku. Jedno-
cześnie im satysfakcja ze związku jest niższa, tym więcej treści dotyczących 
współmałżonka/partnera obecnych jest w narracjach dotyczących dziecka.

W grupie mężczyzn zaobserwowano brak związku pomiędzy przywiąza-
niem w dzieciństwie a złożonością obrazu i ewaluacją dziecka, zaś w grupie 
kobiet znaczenie ma retrospektywnie oceniana jakość więzi z ojcem. Więź 
z matką (lękowa) związana jest z większą liczbą treści dotyczących męża/
partnera w narracji o dziecku.

Przemiana małżonków w rodziców w sposób jednoznaczny wiąże się ze 
spadkiem satysfakcji ze związku. Co więcej nie jest to spadek związany tylko 
z czasem trwania związku, a wyraźnie z pojawieniem się pierwszego dziecka 
w systemie rodzinnym (Cowan i in., 1991; Twenge, Campbell, Foster, 2003). 
Niestety, o ile wiele jest badań analizujących funkcjonowanie diad w rodzinie 
po narodzinach dziecka (rodzic–dziecko, mąż–żona), o tyle brakuje szerszego 
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spojrzenia na bardziej złożone wzajemne zależności pomiędzy jakością związku 
a interakcjami w całej rodzinie (Cox, Paley, Harter, 2001). 

W prezentowanym badaniu podjęłyśmy próbę przyjrzenia się sytuacji pary, 
a także całego systemu rodzinnemu po narodzinach pierwszego dziecka z kilku 
perspektyw. Pierwsza zależność, jaką potwierdziło nasze badanie, mówi o tym, 
że wyższa satysfakcja w relacji pary związana jest z  tworzeniem bogatszych 
i bardziej pozytywnych opisów dziecka. Obrazować to może związek pomiędzy 
zadowoleniem partnerów z ich relacji a pozytywnym obrazem dziecka. Praw-
dopodobnie jest to związane z większą emocjonalną przestrzenią partnerów 
i otwartością na kontakt z dzieckiem, gdy ich wzajemna relacja nie budzi na-
pięcia. Być może możliwa staje się wtedy uważność skierowana bezpośrednio 
na dziecko, poznawanie go w różnych kontekstach, co sprzyja budowaniu 
pełniejszego jego obrazu, a  także docenianie go i przeżywanie w kontakcie 
z dzieckiem bardziej pozytywnych emocji, co przejawiać się będzie w  jego 
bardziej pozytywnym opisie. 

Takie rozumienie powyższej zależności zdaje się potwierdzać również wynik 
wskazujący na to, że w parach o niższej satysfakcji z wzajemnej relacji, narracje 
o dziecku w większym stopniu wysycone są treściami o partnerze. Zarówno 
ojcowie, jak i matki, którzy w opowieści o dziecku zawierają więcej treści na 
temat swojego partnera/partnerki, przeżywają swój związek jako mniej satys-
fakcjonujący. Wydaje się to związane z koniecznością podejmowania wysiłku 
w radzeniu sobie z emocjami dotyczącymi pary. Narracje o dziecku przestają 
być tylko o nim, a stanowią wprost przestrzeń, w której rodzice opracowują 
wzajemną relację.

W grupie kobiet uzyskano także wynik wskazujący na to, że więcej treści 
dotyczących partnera w narracji o dziecku umieszczają te matki, które są bar-
dziej lękowo przywiązane do własnych matek. Uzyskane wyniki potwierdzają 
znaczenie jakości relacji pary dla tego, w  jaki sposób młodzi rodzice widzą 
swoje małe dziecko. Wydaje się to szczególnie istotne, gdyż jakość relacji 
pomiędzy rodzicami odgrywa główną rolę w transmisji międzypokoleniowej 
wzorców przywiązania (Mikulincer i in., 2002). Transmisja pomiędzy stylem 
przywiązania dziadków, rodziców a dzieci nie przebiega jedynie poprzez sam 
proces wychowania (Cohn i in., 1992; Cowan, Bradburn, Cowan, 2005). Osoby 
z bezpiecznym stylem przywiązania (których wewnętrzne robocze modele 
zawierają obraz siebie jako wartego miłości i obraz innych jako dostępnych 
w potrzebie) z większym prawdopodobieństwem zbudują satysfakcjonujący 
związek romantyczny, oparty o umiejętną regulację emocji i  zdolności do 
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rozwiązywania problemów (Collins, 1996; Collins, Read, 1990; Fuller, Fin-
cham, 1995). Takie środowisko rodzinne (pełne responsywności i pozytyw-
nych obrazów „ja”, „ty” i „innych”) jest podłożem do zbudowania z dzieckiem 
bezpiecznego stylu więzi (Byng-Hall, 1999). Zatem pozytywny obraz siebie, 
partnera oraz zadowolenie z bezpiecznej relacji z nim może korelować z po-
zytywnym obrazem dziecka, zaś doświadczenie relacji z matką jako pełnej 
lęku i niepewności wydaje się łączyć z trudniejszą relacją pary. Dla młodych 
matek jednocześnie przestrzenią do opracowania tego doświadczenia nie staje 
się wyłącznie relacja dorosłych. Treści te stają się także obecne w myśleniu 
matki o dziecku.

Phelps, Belsky i Crnic (1998) odkryli, że osoby z pozabezpiecznym stylem 
przywiązania stosują bardziej destrukcyjne style i metody wychowawcze niż 
osoby z bezpiecznym stylem przywiązania, ale tylko w warunkach silnego 
stresu. Zdaniem autorów wynik ten wskazuje na to, że pozabezpieczny styl 
przywiązania wpływać będzie negatywnie na relacje z dzieckiem, ale tylko 
w skonfliktowanych małżeństwach. W związku z tym pewna podatność osób 
z pozabezpiecznym stylem przywiązania na wytworzenie negatywnego obrazu 
dziecka oraz negatywnego klimatu emocjonalnego w relacji z nim może być 
zmniejszona poprzez obniżenie stresu w życiu tego rodzica – w tym właśnie 
poprzez dobrą relację z małżonkiem (o niskim poziomie konfliktowości). 

Wielu badaczy podkreśla tu znaczącą rolę ojca jako bufora – jego pomoc, 
troska i opieka po narodzinach dziecka znacząco mogą obniżyć prawdopodo-
bieństwo wystąpienia depresji, a także niezadowolenia ze związku u partnerki 
(Feeney i in., 2003). W przeprowadzonym przez nas badaniu wykazałyśmy, że 
w grupie mężczyzn nie ma związku pomiędzy przywiązaniem w dzieciństwie 
a obrazem czy ewaluacją dziecka. To mogłoby sugerować, że są oni potencjalnie 
idealnymi obiektami buforowymi dla swoich partnerek podczas budowania 
często niełatwej relacji z dzieckiem, skoro są mniej zaobsorbowani własnymi 
doświadczeniami z dzieciństwa w budowaniu obrazu swojego dziecka i relacji 
z nim. U przywołanych wcześniej badaczy pozabezpieczny styl przywiązania 
u mężczyzny uruchamiał negatywne interakcje po narodzinach dziecka, 
ale tylko w  tej grupie mężczyzn, w której dodatkowo obecne były proble-
my małżeńskie (Paley i  in., 2005). Sugerowałoby to ważną rolę satysfakcji 
małżeńskiej (a może także przywiązania w parze) jako mediatora pomiędzy 
pozabezpiecznym stylem przywiązania a uruchomieniem go po narodzinach 
dziecka. Nadal niewystarczająca jest liczba badań sprawdzających powiązania 
pomiędzy stylem przywiązania do partnera a rodzicielstwem (Jones, Cassidy, 
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Shaver, 2015) czy stylem przywiązania u dziecka (Stern, Borelli, Smiley, 2015). 
W kolejnych badaniach warto, naszym zdaniem, podążać tym właśnie tropem, 
szczególnie w odniesieniu do potencjalnych różnic między matkami a ojcami.

Interesującym, uzyskanym przez nas wynikiem jest zależność pomiędzy 
złożonością obrazu dziecka i jego ewaluacją a jakością przywiązania z ojcem – 
przywiązanie unikające związane było negatywnie z ewaluacją dziecka, a przy-
wiązanie lękowe do ojca korelowało pozytywnie z liczbą atrybutów o dziecku. 
Jest to o tyle ciekawe, że w większości badań i tekstów na temat budowania 
obrazu dziecka u matki podkreślana jest przede wszystkim jej relacją z wła-
sną matką. Zgodnie z tymi koncepcjami matka może odgrywać w kontakcie 
z dzieckiem wzór pierwotnej relacji z własną matką (Gracka-Tomaszewska, 2006). 
Do tej pory postrzegano reprezentację dziecka u matki jako odzwierciedlenie 
jej relacji z matką, a nie z ojcem. Wydaje się, że uzyskane w naszym badaniu 
wyniki sygnalizują pewien ważny, mało podkreślany wątek – znaczenia relacji 
kobiety z ojcem dla późniejszego obrazu dziecka w jej umyśle. 

W teoriach psychodynamicznych ojciec podejmuje wobec dziecka inne 
role niż matka. Rolą matki jest przede wszystkim odzwierciedlanie dziecka, 
w  taki sposób, aby mogło ono uczyć się rozpoznawać siebie i  swoje stany 
wewnętrzne. Zadaniem ojca zaś jest być obecnym i w  ten sposób wkraczać 
w diadyczną rzeczywistość między matką a dzieckiem, dostarczając mu tym 
samym w bezpieczny sposób zupełnie innego rodzaju doświadczeń i kontekstu 
rozwoju. W oczach matki dziecko widzieć ma więc siebie, w oczach ojca zaś 
ma zobaczyć świat (Stern, 1987).

Początki rodzicielstwa bez wątpienia stanowią nową, nieznaną i pełną 
wyzwań rzeczywistość. Być może dlatego właśnie jakość więzi z ojcem zdaje 
się tak istotna. Uzyskane przez nas wyniki wskazują na to, że młode matki 
o unikającej więzi z ojcem bardziej negatywnie opisują własne małe dziecko. 
Wiadomo, że ten rodzaj więzi związany jest ze stosowaniem specyficznych 
wtórnych strategii przywiązaniowych. Doświadczanie własnego rodzica jako 
niereagującego na objawy stresu u dziecka powoduje, że uczy się ono samo-
dzielnie z nim radzić, nawet mimo niewystarczających zasobów. Ten mecha-
nizm dezaktywacji behawioralnego systemu przywiązania sprawia, że osoby 
te blokują lub znacznie osłabiają potrzebę bliskości. Być może niemożliwe staje 
się uznanie potrzeby bliskości ze strony własnego dziecka (Jones, Cassidy, 
Shaver, 2015), akceptacja dystresu i emocji, których ono doświadcza, a także 
rozumienie swojej roli jako regulatora dziecięcych stanów wewnętrznych 
(Rholes, Simpson, Blakely, 1995; Rholes, Simpson, Friedman, 2006).
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Taką interpretację wyników potwierdzać mogą także wyniki badań, wska-
zujące na to, że matki z unikającym stylem przywiązania wobec rodziców są 
mniej wrażliwe na emocje własnych dzieci i w mniejszym stopniu dążą do 
bliskości z nimi (Selcuk, Zayas, Hazan, 2010). Te wyuczone strategie, umoż-
liwiające ochronne blokowanie trudnych emocji w dzieciństwie, doprowa-
dzają jednak do zahamowania także tych pozytywnych w relacji z własnym 
dzieckiem, poprzez budowanie i utrzymywanie dystansu. Relacja z dzieckiem 
staje się wtedy uboższa o chwile spontanicznej radości i szczęścia (Diamond, 
Aspinwall, 2003). Być może w sytuacji podejmowania roli rodzicielskiej przez 
młode matki mechanizm ten staje się obecny w relacji z dzieckiem i wiąże się 
z większym wobec niego dystansem. Dziecko będzie ewaluowane negatywnie 
jako ktoś, kto komunikuje swoje potrzeby i chce być blisko, na co matka – 
w wyniku mechanizmów dezaktywacji – nie może adekwatnie odpowiedzieć.

Jednocześnie nasze wyniki wskazują na to, że matki pamiętające więź 
z własnym ojcem jako lękową tworzą bardziej złożone opisy dziecka. Być 
może złożoność jest wyrazem wysiłku, jaki młoda matka wkłada w zintegro-
wanie obrazu dziecka, wobec którego – w wyniku zaktualizowanych treści 
przywiązaniowych – doświadcza lęku i ambiwalentnych uczuć, które trudno 
zintegrować.

zakończenie

Badania potwierdzają wysoki i znaczący stopień zgodności pomiędzy stylem 
przywiązania dorosłych a stylem przywiązania ich dzieci, a jest to tym bardziej 
wyjątkowe, że ta zgodność pojawia się w badaniach wykorzystujących wiele 
różnych metod (narracje, obserwacje interakcji „na żywo”, kwestionariusze) 
w wielu różnych kontekstach pomiaru i w sposób stały w czasie (van IJzendoorn, 
1995; Mikulincer, 2002). A jednak nadal badacze nie są zgodni co do tego, jaki 
mechanizm stoi za tą transmisją międzypokoleniową wzorców relacyjnych. 
Hipotetycznie może się to przekazywać właśnie poprzez reprezentację dziec-
ka w umyśle rodzica (budowaną w oparciu o wewnętrzne robocze modele). 
Istotna dla budowania przywiązania rodzica i dziecka może być także relacja 
małżeńska (atmosfera, wychowanie, reprezentacja partnera w umyśle, hipoteza 
stróżowania – dopuszczanie do dziecka, hipoteza ojca jako bufora). Konflikty 
w małżeństwie mogą uaktywniać i katalizować przywiązanie lękowe, a ich brak –  
minimalizować jego wpływ na obraz dziecka i  relację z nim. Zadowolenie 
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z małżeństwa koreluje z większymi kompetencjami w sprawowaniu opieki 
nad dzieckiem, większą wiedzą na temat dziecka i większą wrażliwością na 
potrzeby dziecka (Cox i in., 1999; von Kitzling i in., 1999).

Istnieje wiele badań nad obrazem dziecka prowadzonych metodami ilościo-
wymi i za pomocą ustrukturyzowanych wywiadów (Benoit, Parke, Zeanah, 
1997; Bielawska-Batorowicz, 1995; Dayton i in., 2010), ale nadal niewiele jest 
takich, które w sposób jakościowy pochylałyby się nad subiektywnym sposobem 
opowiadania rodziców o ich dziecku. Wydaje się zatem ważnym kierunkiem do 
dalszych badań analizowanie treści i struktury opowieści rodziców o dziecku 
za pomocą metod narracyjnych.
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1. dzieciństwo jako konstrukt osobisty 

1.1. Obraz dzieciństwa w nauce

Znaczenie dzieciństwa dla późniejszego rozwoju. Współcześnie nie trzeba uzasad-
niać, że dzieciństwo jako szczególny okres w życiu człowieka wymaga uwagi 
psychologów. Jego znaczenie dla funkcjonowania człowieka dorosłego było od 
dawna podkreślane w nauce, w  tym w psychologii rozwoju (Schaffer, 2010) 
i psychoterapii (Norcross, VandenBos, Freedheim, 2011). Kessen (1979) twierdzi, 
że współczesny obraz dzieciństwa i idea rozwoju dziecka zostały ukształtowane 
przy aktywnym udziale nauk społecznych. Dzieciństwo zyskiwało uznanie 
m.in. pod wpływem psychologii rozwoju i teorii pedagogicznych ukazujących 
dziecko jako obiekt oddziaływań wychowawczych oraz jednostkę aktywną, 
w tym myśli Jeana-Jacques’a Rousseau oraz Jeana Piageta (Kielar-Turska, 2000). 
Należy oczywiście nawiązać tutaj do spuścizny psychoanalizy (Tyson, Tyson, 
1990), w której twierdzi się, że skutki doświadczeń z dzieciństwa ujawniają 
się w dorosłości w sposób powtarzalny i stały. Pogląd taki stał się popularny 
w psychiatrii i psychologii klinicznej. Kępiński (1977) pisał, że 

[…] człowiek idąc w przyszłość nie może wyzbyć się bagażu przeszłości. […] 
Powszechnie wiadomo, jak lata dziecinne rzutują na całe dalsze życie i jak od 
ich kolorytu emocjonalnego nieraz zależy koloryt uczuciowy całej egzysten-
cji. Nie można swej przeszłości wyciąć, jak wycina się nieudany kadr filmu. 
[…] zawsze jednak większa część bagażu przeszłości pozostaje i nie ma 
sposobu uwolnienia się od niej.

Prywatny obraz dzieciństwa. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto wychodzić 
poza poszukiwania wczesnych determinantów aktualnego funkcjonowania 
i koncentrować się na subiektywnym znaczeniu nadawanym dzieciństwu 
przez człowieka dorosłego. Zmiana akcentów mogła dokonać się dzięki przy-
jęciu perspektywy konstruktywizmu poznawczego w myśleniu o człowieku 
(Bruner, 1991; Piaget, 1926/2011). Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na 
wkład koncepcji pamięci autobiograficznej, które pokazały, że własna prze-
szłość jest tworzona w odniesieniu do aktualnej sytuacji, posiadanej wiedzy, 
wyznaczonych celów i do obrazu „ja” oraz jednocześnie, że umysł ludzki dąży 
do zgodności tych elementów nawet kosztem adekwatności w przedstawia-
niu rzeczywistości. Pokazano też, że wspomnienia ulegają z czasem zmianie 
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i nawet zafałszowaniu (przegląd klasycznych już teraz badań pokazujących 
konstruktywny charakter pamięci można znaleźć w pracach Maruszewskiego 
[2005] oraz Niedźwieńskiej [2004]). 

Mimo że pamięć przeszłości nie jest wiernym odwzorowaniem tego, co się 
wydarzyło, odgrywa istotną rolę w aktualnym życiu. Według Pietrasińskiego 
(1988) namysł dotyczący autobiografii warunkuje podmiotowe kierowanie 
własnym rozwojem w dorosłości. Staudinger (2001) twierdzi, że refleksja nad 
życiem (life reflection) polegająca na odnajdywaniu powiązań między przeszłymi 
doświadczeniami a późniejszymi wydarzeniami lub aktualnymi sądami czy 
działaniami stymuluje świadomy rozwój człowieka dorosłego. Taka refleksja 
pełni funkcję regulacyjną względem własnego życia i jest źródłem mądrości 
(por. Baltes, Staudinger, 2000). 

1.2. Dzieciństwo jako część autobiografii

Perspektywa autobiografii. W kontekście zagadnienia postrzegania własnego 
dzieciństwa przez osoby dorosłe istotne znaczenie mają postulaty wysunięte 
przez Bluck i Habermas (2001) uwzględnienia w badaniach nad pamięcią 
autobiograficzną po pierwsze „perspektywy życia” (life perspective), a po 
drugie „perspektywy biegu życia” (life-span perspective). Pierwszy z nich 
dotyczy zajmowania się nie tylko pojedynczymi wspomnieniami, ale też ich 
wzajemnymi powiązaniami w autobiografii oraz znaczeniami przypisywany-
mi tym wspomnieniom2. Takie podejście do zagadnienia osobistego obrazu 
własnego dzieciństwa implikuje pytanie nie tylko o to, co jednostka pamięta 
z tego okresu, ale także, jak go organizuje w całościowy obraz i jakie ma on 
dla niej znaczenie. Autorzy wskazują, że pamięć autobiograficzna rozwija się 
w dzieciństwie od pojedynczych wspomnień, poprzez postrzeganie okresów 
lub obszarów życia aż do wykształcenia schematu całej autobiografii. Kolej-
ność rozwoju odpowiada według nich hierarchicznej organizacji pamięci od 
pojedynczych epizodów do historii życia (por. McAdams, 2011). 

2 Dlatego może jaśniejsze byłoby sformułowanie „perspektywa autobiografii”, gdyż 
wskazywałoby na jej globalny charakter (natura życia niekoniecznie dotyczy całościowego 
ujęcia jego biegu w autobiografii) i lepiej odróżniałoby się z drugą wymienioną perspektywą. 
Będzie ono w niniejszym tekście używane dla ułatwienia zrozumienia wywodu.
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Podejście rozwojowe. Kolejny postulat Susan Bluck i Tilmanna Habermasa spro-
wadza się do uwzględniania specyfiki kontekstu rozwojowego, w szczególności 
wieku osób, od których pochodzą wspomnienia. Odwołując się do psychologii 
biegu życia (Baltes, 1987), autorzy założyli, że pamięć autobiograficzna rozwija 
się przez całe życie3. Przyjęta wcześniej perspektywa życia pozwala sądzić, że 
jakkolwiek elementarne możliwości pamięciowe pozostają względnie stabilne 
przez większość dorosłego życia, to zmianie podlegają bardziej złożone procesy 
odpowiadające za rozumienie tych wspomnień w odniesieniu do rozumienia 
własnej trajektorii rozwojowej. Inteligencja płynna, rozumowanie postformalne 
czy mądrość należą do zdolności, które pozwalają reinterpretować osobistą 
przeszłość ujętą w perspektywie życia i mogą polepszać się w dorosłości. Z po-
wyższych powodów ważne jest uwzględnienie kontekstu rozwoju w dorosłości 
w badaniu pamięci dzieciństwa. 

Zatem pierwsza z perspektyw wyrażałaby się w próbie uchwycenia całościo-
wego obrazu okresu życia formowanego na bazie poszczególnych wspomnień, 
druga zaś w uwzględnianiu specyfiki danych etapów życia czy sposobu po-
dejmowania dorosłych zadań życiowych (np. Erikson, 1982). U podstaw obu 
perspektyw leży założenie, że całościowy obraz okresu życia nie jest prostą sumą 
jego części. Współcześnie można uznać, że powyższe postulaty zawarto w po-
dejściu narracyjnym. Od czasu wyróżnienia przez Brunera (1991) narracyjnego 
rozumienia własnego życia powstała ogromna liczba publikacji dotyczących 
rozumienia własnej przeszłości jako historii życia (life-story) i wspomnień 
definiujących własną osobę (self-defining memories; Baddeley, Singer, 2007; 
McAdams, McLean, 2013). 

* * *

Mimo kariery, jaką zrobiła psychologia narracyjna, a w jej ramach badania 
nad rozumieniem własnej biografii, brakuje rozważań dotyczących osobistego 
obrazu poszczególnych okresów życia jako swoistych całości. Dotychczasowa 
wiedza psychologiczna pokazuje pamiętaną przeszłość bądź przez pryzmat 
pojedynczych wspomnień autobiograficznych, bądź pełnej autobiografii. 
W obliczu roli dla rozwoju w dorosłości przypisywanej dzieciństwu oraz 

3 Postulaty psychologii biegu życia zostały uznane we współczesnej psychologii rozwojowej 
(np. Trempała, 2012), dlatego sformułowanie perspektywa rozwojowa wydaje się równie 
adekwatne i będzie ono też używane dla ułatwienia zrozumienia wywodu.

250 Kamil Jezierski  



tożsamości narracyjnej ujętej w historii życia istotne jest, aby podjąć próbę 
określenia specyfiki postrzegania własnego dzieciństwa jako osobnego okresu. 
W niniejszym tekście zajęto się teoretycznymi rozważaniami nad wybranymi 
aspektami osobistego obrazu dzieciństwa, a mianowicie jak istotne z punktu 
widzenia jednostki pozostaje własne dzieciństwo oraz czy widziane jest jako 
spójna całość nieodłącznie związana z późniejszym rozwojem, czy jako zbiór 
odrębnych doświadczeń. Problem ten podjęto z perspektywy rozwojowej, 
zastanawiając się, czy te aspekty osobistego obrazu dzieciństwa ulegają sys-
tematycznym przekształceniom w trakcie dorosłego życia.

2. wspomnienia autobiograficzne z dzieciństwa

Hipotetyczne kierunki rozwoju. Poszukując rodzajów zmian rozwojowych 
w postrzeganiu swojego dzieciństwa, warto zacząć od poruszenia problemów 
najbardziej podstawowych. Jeden z nich dotyczy tego, czy z punktu widzenia 
dorosłego człowieka własne dzieciństwo pozostaje podobnie istotną częścią 
autobiografii, czy jego znaczenie zmienia się? Rozważając odpowiedź na to 
pytanie, można postawić trzy ogólne hipotezy. Pierwsza z nich mówiłaby, że 
pamięć dzieciństwa zaciera się i staje się coraz mniej istotna wśród zbieranych 
w dorosłości kolejnych dorosłych doświadczeniach. Druga hipoteza byłaby 
taka, że obraz dzieciństwa pozostaje podobnie ważny w ciągu życia, wyra-
żając zapamiętaną perspektywę dziecka. Zgodnie z trzecią hipotezą przeżyte 
dzieciństwo zyskuje na znaczeniu wraz z pogłębiającą się z wiekiem refleksją 
nad własnym życiem. Poniżej zostaną przedstawione wybrane przesłanki na 
rzecz poszczególnych hipotez ze strony koncepcji w paradygmacie pamięci 
autobiograficznej oraz historii życia.

2.1. Zapominanie

„Kurczenie się” dzieciństwa. Z biegiem życia człowieka dorosłego jego dzieciń-
stwo staje się coraz odleglejszym fragmentem życia. Ogólne reguły dotyczące 
pamięci pokazują, że upływ czasu powoduje zacieranie się śladów pamięcio-
wych, zmniejsza się ich dostępność, nieaktywowane przez dłuższy czas ulegają 
rozpadowi (Wixted, 2004). Ponadto w późnej dorosłości starzeją się funkcje 
poznawcze, a wśród nich pamięć autobiograficzna, która staje się coraz mniej 
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adekwatna i szczegółowa (Byczewska-Konieczny, 2017). Jednocześnie poprzez 
całe życie jednostka zyskuje coraz to nowe doświadczenia, a tym samym jej 
dzieciństwo staje się nie tylko odleglejszą, ale też proporcjonalnie mniejszą 
częścią życia. Wśród tych doświadczeń jest wiele ważnych i przełomowych, 
wymagających nowych sposobów adaptacji i zmiany funkcjonowania, przez co 
są zapamiętywane na trwałe. Wymienione przesłanki skłaniałyby do uznania, 
że obraz dzieciństwa dorosłej osoby ubożeje z czasem i staje się mniej istotny. 

Znaczenie zapominania. Draaisma (2012) twierdzi, że brak zapominania nie 
oznacza lepszej pamięci, ale coraz większy zamęt. Zapominanie nie jest wadą, 
ale przystosowawczą funkcją procesów pamięciowych, gdyż pomaga wybrać 
rzeczy najważniejsze, uporządkować wspomnienia w schematy, pozostawić te, 
które są istotne ze względu na teraźniejszość. Zapamiętywanie i zapomina-
nie nie wykluczają się wzajemnie, ale relacja między nimi „jest raczej relacją 
wspólnego konturu w figurach gestaltu: możesz wedle życzenia widzieć w nich 
jedno albo drugie” (s. 11). Wbrew nasuwającym się w pierwszej kolejności 
wnioskom zapominanie – jeżeli spojrzymy na nie jako na proces integrujący 
wspomnienia, nie wyklucza żadnego z trzech wymienionych hipotetycznych 
kierunków rozwoju pamięci dzieciństwa. Może się okazać, że mimo mniejszej 
liczby szczegółów wspomnień i zmniejszania się ich adekwatności, dzieciń-
stwo nadal pozostaje ważną częścią życia, być może z czasem nawet lepiej 
opracowaną poznawczo. Co więcej, model krzywej wieku, z którego pochodzą 
wspomnienia, pokazuje, że osoby w różnym wieku zapominają w największym 
stopniu ich ostatnie lata życia, a ponadto, mimo zapominania, u starszych osób 
nadal można obserwować typową dystrybucję wspomnień z poszczególnych 
lat życia4 (Janssen, Rubin, Jacques, 2011).

Dostępność wspomnień. Psychologia narracyjna pokazuje, że odpowiedź na 
pytanie o wagę nadawaną pamięci własnego dzieciństwa nie może opierać się 
tylko i wyłącznie na określeniu, jak wiele doświadczeń pamiętanych jest z tego 
okresu. Człowiek konstruując osobistą historię, nie jest w stanie jednocześnie 
przywołać wszystkich pamiętanych sytuacji z danego okresu, tworząc samo-
dzielnie opowiadanie o sobie, wybiera jedynie te, które pasują do przyjętego 
przez niego klucza. Zatem, nawet gdy ślady pamięciowe ubożeją i zacierają się, 

4 W dalszej części artykułu opisano więcej o dystrybucji wspomnień w czasie w kontekście 
efektu reminiscencji.
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przeszłość może wracać częściej lub podobnie często, gdyż pewne wspomnie-
nia stają się bardziej dostępne lub liczba wspomnień dostępnych pozostaje tak 
samo duża. Zgodnie z podejściem zaproponowanym przez Bluck i Habermasa, 
nowe doświadczenia niekoniecznie muszą zmniejszać znaczenie pamiętanego 
dzieciństwa. Ponieważ rolą procesów pamięciowych jest integracja doświadczeń 
w bardziej ogólne struktury wiedzy autobiograficznej, nowe doświadczenia 
życiowe mogą prowadzić do akomodacji dotychczasowych struktur i zmieniać 
perspektywę interpretacyjną wspomnień (Dryll, 2008), przez co wczesne lata 
życia mogą nawet zyskiwać na znaczeniu. W późniejszych rozdziałach zostaną 
zaprezentowane argumenty pokazujące, że rozwój narracyjnego rozumienia 
siebie w obliczu dorosłych zadań życiowych może sprzyjać coraz lepszemu 
opracowaniu poznawczemu wspomnień z dzieciństwa w odniesieniu do oso-
bistego systemu znaczeń.

2.2. Efekt reminiscencji

W kontekście zagadnienia miejsca dzieciństwa w pamięci człowieka do-
rosłego warto rozważyć znany i dobrze udowodniony efekt reminiscencji, 
polegający na zwiększaniu się częstotliwości wspomnień z drugiej i  trzeciej 
dekady życia u osób po 40 roku życia (Rubin, Rahhal, Poon, 1998). Może on 
rzucić światło na pamięć przynajmniej końca dzieciństwa, ale też ukazać 
pewne ogólne zasady funkcjonowania pamięci autobiograficznej, których 
uwzględnienie będzie pomocne w rozważaniach podjętego problemu sposobu 
postrzegania dzieciństwa w biegu życia. 

Perspektywa dziecka. Efekt reminiscencji jest rozpoznawalny u osób w każ-
dym wieku w drugiej połowie życia (Schroots, Van Dijkum, Assink, 2004). 
Zakładając, że częstotliwość przywoływania określonych wspomnień jest 
przejawem ich ważności, to należałoby uznać, że w drugiej połowie życia waga 
przynajmniej końca pamiętanego dzieciństwa pozostaje stabilna lub zwiększa 
się. Nie ma jednego ustalonego wyjaśnienia efektu reminiscencji, najczęściej 
wymienia się następujące, zapewne komplementarne przyczyny: nowość za-
pamiętywanych wydarzeń, formowanie się tożsamości w okresie, z którego 
pochodzą wspomnienia, najwyższa sprawność poznawcza w adolescencji 
i wczesnej dorosłości oraz dominujący w kulturze skrypt życiowy określający 
czas kluczowych wydarzeń z autobiografii (Koppel, Berntsen, 2016). Pierwsze 
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trzy wyjaśnienia dotyczą specyfiki rozwojowej okresu, w którym wspomnienia 
były kodowane, a nie bieżącego funkcjonowania w  trakcie przywoływania; 
tym wyjaśnieniom przypisuje się też występowanie efektu reminiscencji przez 
całe życie. Jeżeli, tak jak w przypadku wspomnień odpowiadających za efekt 
reminiscencji, postrzeganie dzieciństwa w rozwoju dorosłego człowieka jest 
zdominowane przez perspektywę kontekstu rozwojowego, w którym wspo-
mnienia były kodowane, można się spodziewać, że dzieciństwo pozostaje 
podobnie istotne w dorosłości.

Zróżnicowanie. Współczesne metaanalizy pokazują, że ten, wydawać by się 
mogło, jednoznaczny i dobrze poznany efekt prezentuje się odmiennie w zależ-
ności od sposobu jego badania (Koppel, Rubin, 2016; Munawar, Kuhn, Haque, 
2018). W planach badawczych najczęściej używa się dwóch sposobów wywoły-
wania wspomnień5: techniki słów kluczy (word cuing) – prosząc osoby badane 
o przywołanie wspomnień kojarzących się z podawanymi słowami oraz techniki 
istotnych wspomnień (important memories) – polecając przypomnienie sobie 
ważnych wydarzeń z życia. Od pewnego czasu coraz powszechniej stosuje się 
także niewerbalną wskazówkę w postaci zapachów. Koppel i Berntsen (2015) 
w przeglądzie dotychczasowych badań pokazali, że technika istotnych wspo-
mnień ujawniła efekt reminiscencji w odniesieniu do sytuacji, które według 
badanych miały miejsce między 15 a 28 rokiem życia, z kolei w badaniach 
techniką słów kluczy efekt reminiscencji uzyskano względem wcześniejszych 
wspomnień: między 9 a 23 rokiem życia. Skojarzenia z zapachami poszerzy-
ły rozumienie efektu reminiscencji, wywołane przez nie wspomnienia były 
najczęściej datowane między 5 a 15 rokiem życia. Wymienione techniki dają 
też odmienne nasilenie efektu, jest on znacznie słabszy w przypadku użycia 
słów kluczy.

Wnioski. Zróżnicowanie sposobu ujawniania się efektu reminiscencji w za-
leżności od warunków pokazuje, że nie stanowi on jednorodnego zjawiska. 
Ponieważ metodologia, która była najczęściej stosowana w badaniach, kon-
centrowała się na pojedynczych wspomnieniach nieosadzonych w szerszym 
kontekście autobiografii, trudno wysunąć jednoznaczne wnioski co do tego, 

5 W zaprezentowanych rozważaniach ograniczono się do pierwotnie badanej odmiany efektu 
reminiscencji odnoszącej się do wydarzeń z życia samej jednostki, a pominięto inną dotyczą 
zdarzeń publicznych.
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jak efekt ujawnia się przy wspominaniu etapów życia. Koppel i Rubin (2016) 
dostrzegają znaczące ograniczenia dotychczasowych badań nad efektem remi-
niscencji prowadzonych głównie w warunkach laboratoryjnych, polegające na 
nieuwzględnianiu w wystarczającym stopniu rzeczywistego kontekstu. Jako 
jeden z elementów tego kontekstu wymieniają zmiany rozwojowe w pamięci 
(niestety nie rozwijają szerzej tej myśli). W świetle prowadzonych tu rozważań 
kluczowe dla zrozumienia problemu postrzegania własnego dzieciństwa jest 
uznanie, że pamięć minionego okresu życia nie może być w pełni zbadana za 
pomocą technik polegających na produkowaniu skojarzeń ze wskazówkami 
badacza (czy to słów kluczy, czy innych), gdyż mogą one ignorować wiedzę 
autobiograficzną i znaczenie nadawane wspomnieniom. 

* * *

Zmiany zachodzące w obrębie pamięci autobiograficznej, szczególnie za-
pominanie i zapamiętywanie nowych doświadczeń, sugerują, że dzieciństwo 
staje się coraz mniejszą, uboższą i odleglejszą częścią pamięci własnego życia. 
Jednocześnie perspektywa rozwojowa i  autobiograficzna rzuca dodatkowe 
światło na zagadnienie, pokazując, że zapominanie może współwystępować 
z porządkowaniem i opracowywaniem poznawczym wspomnień w kontek-
ście ogólniejszych schematów autobiograficznych i dlatego charakter tych 
elementarnych procesów poznawczych niekoniecznie implikuje zmniejszanie 
się osobistego znaczenia wczesnych doświadczeń. Z kolei mechanizmy pa-
mięci odpowiedzialne za efekt reminiscencji pokazują, że bieżące znaczenie 
wspomnień jest determinowane przez specyfikę funkcjonowania w momen-
cie przeżywania zapamiętywanych doświadczeń, a  tym samym skłaniają 
do zastanawiania się, czy dzieciństwo trwa jako niezmieniony obraz, a  jego 
miejsce w pamięci autobiograficznej pozostaje podobne w ciągu życia. Należy 
uwzględnić, że poszczególne wspomnienia zapisane w pamięci epizodycznej 
przywoływane są w odniesieniu do aktualnych celów życiowych i do schematu 
danego okresu życia stanowiącego część wiedzy autobiograficznej. Narracyjne 
podejście w psychologii zakłada, że tożsamość człowieka opiera się na ogólnych 
schematach autobiografii (Trzebiński, 2002), stąd też można przypuszczać, że 
pamięć dzieciństwa zmienia się wraz z rozwojem w dorosłości w taki sposób, 
że obecne zaangażowania życiowe stanowią swego rodzaju soczewkę, w której 
skupiają się wspomnienia.
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3. Ujmowanie dzieciństwa jako całości

3.1. Model Self Memory System

Interakcja wspomnień i wiedzy autobiograficznej. Fivush (2011) definiuje pamięć 
autobiograficzną jako system, który integruje wspomnienia przeszłych do-
świadczeń w ramach nadrzędnej narracji życiowej i rozwija się przez całe życie. 
Model pamięci autobiograficznej Self Memory System stworzony przez Conway’a  
i współpracowników (Conway, Playdell-Pearce, 2000; Conway, Singer, Tagini, 
2004) pokazuje, w jaki sposób pojedyncze wspomnienia wiążą się z globalnym 
spojrzeniem na własną biografię. W tym modelu pamięć autobiograficzna 
złożona jest z trzech wchodzących w interakcję subsystemów: „ja roboczego” 
(working self), pamięci epizodycznej oraz „ja długoterminowego” (long-term self). 
„Ja robocze” to zorientowany na cel model mentalny psychologicznej teraźniej-
szości, który mediuje formowanie się wspomnień. Wspomnienia są tworzone 
w zgodzie z celami krótkoterminowymi oraz długoterminowymi, więc jeśli 
wspomnienia są niespójne z celami, to są tak zmieniane, aby nie niszczyć po-
czucia integralności osoby bądź powodują zmianę celów i koncepcji siebie. „Ja 
robocze” wpływa na to, co jest zapamiętywane w pamięci epizodycznej. Pamięć 
epizodyczna zawiera pojedyncze wspomnienia zawarte w stosunkowo krótkich 
odcinkach czasu zapamiętane w konkretnym czasie i miejscu. Następnie część 
śladów pamięciowych niezwiązanych z celami jest zapominana, a wspomnienia 
zgodne z celami są integrowane w wiedzę autobiograficzną. „Ja długotermi-
nowe” zawiera informacje wymagane przez „ja robocze” do organizowania 
i ustanawiania celów. W jego skład wchodzą „ja konceptualne” (conceptual self), 
które w dużym przybliżeniu odpowiada tradycyjnie rozumianemu obrazowi 
„ja”, oraz baza wiedzy autobiograficznej tworzona na podstawie pojedyn-
czych osobistych wspomnień zorganizowanych w bardziej ogólne struktury. 
W koncepcji Self Memory System (Conway, Singer, Tagini, 2004), podobnie jak 
w przytoczonych wcześniej postulatach wysuniętych przez Bluck i Habermasa 
(2001), dotyczących przyjęcia perspektywy życia, wiedza autobiograficzna ma 
charakter narracyjny i jest hierarchicznie ułożona w coraz ogólniejsze struktury.

Hierarchiczna struktura pamięci autobiograficznej. Na najniższym szczeblu bazy 
wiedzy autobiograficznej znajdują się uogólnione zdarzenia (general events), 
które są kategoriami nadrzędnymi względem paru trwających relatywnie krótko 
wydarzeń z określonej kategorii, takich jak zmiana pracy czy przeprowadzka; 
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powstają w odpowiedzi na zmianę celu. Okresy życia są większymi strukturami 
zorganizowanymi wokół bardziej ogólnych celów lub aktywności, np. wczesne 
lata małżeństwa, studia, okres trudności finansowych. Najogólniejszy schemat 
historii życia nadaje znaczenie całości osobistej biografii, zawiera uogólnienia 
odnoszące się do wątków tematycznych ułożonych w opowiadanie i odnosi się 
do celów życiowych określających tożsamość osoby (autorzy odwołują się tu do 
koncepcji tożsamości narracyjnej; Bluck, Habermas, 2000; McAdams, 2001). 

3.2. Wpływ tożsamości na postrzeganie przeszłości

Zgodność wspomnień z celami życiowymi. Autorzy koncepcji Self Memory System 
(Conway, Singer, Tagini, 2004) pokazują, że rola pamięci autobiograficznej jest 
dwojaka: jej zadaniem jest dostarczanie informacji do rozwiązywania aktualnych 
problemów i osiągania założonych celów, a jednocześnie definiowanie siebie 
(por. Maruszewski, 2005). Czyli można się spodziewać, że treść osobistych 
wspomnień z dzieciństwa z jednej strony w pewnym stopniu odzwierciedla 
fakty, które rzeczywiście miały miejsce, a z drugiej ujawnia treści powiązane 
z celami życiowymi, w taki sposób, który podtrzymuje własną tożsamość i jest 
zgodny z ogólną koncepcją własnego życia. Ponieważ w dorosłości zarówno 
cele, jak i postrzeganie własnej osoby i swojego życia ulegają przekształceniom, 
można się spodziewać, że zmienia się też sposób patrzenia na własne dzieciń-
stwo. Taki sposób wnioskowania realizuje drugi z wymienionych przez Bluck 
i Habermasa (2000) postulatów: przyjęcia perspektywy rozwojowej.

Zmiana dostępności wspomnień. Conway i Holmes (2004) uznali, że zgodnie 
z przytoczonymi założeniami modelu aktualne zaangażowania i cele życiowe, 
takie jak etapy rozwoju psychospołecznego, powinny wpływać na dostępność 
wspomnień. Autorzy chcąc zweryfikować przyjętą tezę, przebadali dorosłych 
od wczesnej do późnej dorosłości, polecając im przywoływanie wspomnień 
z różnych okresów życia. Okazało się, że treść wspomnień wiązała się z ce-
lami specyficznymi dla okresu rozwojowego, z którego pochodziły (odwołali 
się do kryzysów w rozwoju psychospołecznym wyodrębnionych przez Erika 
Eriksona). Autorzy przyjęli wcześniej opisany punkt widzenia, zgodnie z któ-
rym kontekst rozwojowy w czasie zapamiętywania wpływa na pamięć życia. 

Założenia o konstruktywistycznym charakterze pamiętanego dzieciństwa 
oraz o potrzebie przyjęcia perspektywy rozwojowej skłaniają do zastanowienia 
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się także nad przeciwnym kierunkiem związku, jaki zachodzi między wiedzą 
autobiograficzną a „ja roboczym”, polegającym na tym, że bieżące wyzwania 
wpływałyby na treść wspomnień. Zweryfikowanie takiej zależności wydaje 
się szczególnie istotne ze względu na podstawowe pytanie o zmiany pamięci 
dzieciństwa w biegu życia człowieka dorosłego.

Zmiany w tożsamości. Jednym z elementów kontekstu rozwojowego szczegól-
nie często wymienianym w rozważaniach nad pamięcią autobiograficzną jest 
postrzeganie własnej osoby. W tradycji eriksonowskiej tożsamość rozumiana 
jest jako sposób definiowania siebie w perspektywie życia (Jezierski, 2010), 
zgodnie z  założeniami teorii rozwoju psychospołecznego (Erikson, 1982) 
ulega ona przekształceniom wraz z przechodzeniem od adolescencji poprzez 
kolejne etapy dorosłości. Według McAdamsa (2015) tożsamość ujawniająca 
się w historii życia należy do najbardziej zmiennego „poziomu” osobowości. 
Rozwój refleksji nad życiem można wiązać z typowymi zadaniami rozwojowy-
mi w poszczególnych okresach, McAdams (2001) wskazuje na ścisły związek 
eriksonowskich kryzysów psychospołecznych z rozwojem tożsamości narra-
cyjnej. Przykładowo Oleś (2000) w swojej koncepcji przełomu połowy życia 
pokazuje, że w średniej dorosłości może być odczuwana potrzeba poddania 
życia bilansowi. W starości w obliczu myśli o końcu życia dokonanie bilansu 
przeżytego czasu staje się już koniecznością, a nie tylko możliwością. Podob-
nie gromadzone z czasem nienormatywne wydarzenia życiowe stymulują do 
rekonstrukcji i  reinterpretacji dawnych doświadczeń w zmienionej historii 
życia (Oleś, 2011).

3.3. Opracowanie wspomnień

Przepisywanie znaczeń w ciągu życia. Jak argumentowano wyżej, pamiętanego 
dzieciństwa nie można sprowadzać do zbioru zakodowanych wspomnień 
w pamięci epizodycznej, gdyż są one jedynie „budulcem” autobiografii. Do-
piero aktualne cele prowokują do tworzenia z nich narracji, co odbywa się 
w odniesieniu do „ja” i wiedzy autobiograficznej. Bartosz (2004) i Dryll (2008) 
używają pojęcia doświadczeń autobiograficznych, opisując wspomnienia będące 
elementami konstrukcyjnymi autobiografii i tworzone na podstawie przeżytych 
i zapamiętanych zdarzeń, którym osoba nadała znaczenie w odniesieniu do 
innych doświadczeń i całej kompozycji autobiografii. 
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Według Syed i McLean (2015) szczególnie użyteczne przy rozważaniach 
dotyczących zmian zachodzących w sposobie rozumienia własnej przeszłości 
są klasyczne pojęcia z  teorii Jeana Piageta asymilacji i akomodacji struktur 
poznawczych. Ważne doświadczenie życiowe stymulują do refleksji nad auto-
biografią. Refleksja ta może prowadzić do włączenia doświadczenia w istnie-
jący schemat narracyjny albo do przekształcenia schematu tak, aby pasował 
do tego doświadczenia. Podobną opinię formułuje cytowana wcześniej Dryll 
(2010), która twierdzi, że głównym powodem przemian tożsamościowych 
jest zderzanie się doświadczeń z dotychczas istniejącą strukturą tekstu osoby 
(por. Singer, 2004). Jeżeli doświadczenie jest zgodne z postrzeganiem siebie, 
zostanie zasymilowane do struktury osobistych znaczeń, nowy epizod re-
prezentujący doświadczenie będzie kolejną egzemplifikacją znanego sposobu 
postrzegania siebie i świata. Jeżeli doświadczenie nie jest zgodne z przesłaniem 
historii życia, może zostać zniekształcone lub nawet odrzucone, ale może rów-
nież powodować przekształcenie szerszych struktur znaczeniowych, w które 
wpisuje się ten epizod.

Możliwy kierunek zmian. Idąc tym tokiem myślenia, można się spodziewać, że 
kluczowe doświadczenia w życiu dorosłego człowieka, zmieniając wzorzec za-
wartej w historii życia tożsamości, przekształcają również sposób postrzegania 
własnego dzieciństwa. Wraz z kolejnymi wyzwaniami rozwojowymi człowiek 
coraz częściej przemyśliwa osobistą historię, co być może pozwala mu lepiej 
opracować przeszłość i  zrozumieć jej znaczenie dla późniejszego rozwoju. 
W związku z powyższym usprawiedliwiona wydaje się hipoteza, że wynikiem 
rozwoju w dorosłości może być większa dostępność wspomnień z dzieciństwa 
i większe znaczenie im przypisywane oraz coraz lepsze ich zintegrowanie we 
wzorcu narracyjnym z bieżącym postrzeganiem siebie i okoliczności. 

3.4. Integracyjna funkcja autobiografii

Psychologowie zajmujący się badaniem narracyjnego rozumienia rzeczy-
wistości przez człowieka podkreślają, że rolą opowiadań o sobie jest wyraża-
nie i konstruowanie tożsamości. Szczególną popularność zyskała koncepcja 
McAdamsa (2001) „historii życia” (life-story6), której autor odwołując się do 

6 Pojęcie life-story można też przetłumaczyć jako „opowiadanie o życiu”.
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teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona, twierdzi, że tożsamość można 
ująć jako uwewnętrznione opowiadanie o sobie. Tożsamość w ujęciu Eriksona 
(1982) wyróżnia odniesienie do perspektywy całego życia. McAdams uznaje, 
że dojrzała tożsamość narracyjna, tak jak tożsamość psychospołeczna, daje 
jednostce poczucie ciągłości i wewnętrznej jedności w perspektywie całej bio-
grafii. Dzięki łączeniu poszczególnych epizodów z przeszłości i elementów „ja” 
w narracyjnym wzorcu historii życia, stanowi o identyczności jednostki mimo 
zmian zachodzących w czasie. Zatem według założeń koncepcji McAdamsa 
dzieciństwo także stanowi integralny element tożsamości narracyjnej. 

* * *

Konsekwencją modelu pamięci autobiograficznej Conway’a i współpracow-
ników (2004) jest uznanie, że pamięci dzieciństwa nie należy traktować tylko 
jako zbioru pojedynczych wspomnień, ale też jako większą zorganizowaną 
całość ujawniającą się w określonych okolicznościach. Wspomnienia z prze-
szłości w dużej mierze zależą od aktualnych czynników, w  tym kontekstu 
rozwojowego, i pozostają w zgodzie ze zmieniającym się w czasie sposobem 
postrzegania siebie i własnego życia. Zatem można się spodziewać, że pamięć 
przeszłych okresów będzie ulegała zmianie. Czy w związku z nią dzieciństwo 
staje się bardziej opracowane poznawczo i postrzegane jest jako coraz waż-
niejszy okres? Podejście narracyjne oferuje cenne wskazówki do odpowiedzi 
na te pytania.

Dotychczasowe rozważania nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pierwsze 
z pytań postawionych na początku artykułu, czyli dotyczące tego, czy w doro-
słości własne dzieciństwo pozostaje podobnie istotną częścią autobiografii, czy 
jego znaczenie zmienia się. Zapominanie i zwiększanie się liczby doświadczeń 
w ciągu życia hipotetycznie mogłoby powodować zmniejszanie się znaczenia 
dzieciństwa. Z kolei wyjaśnienia efektu reminiscencji sugerują, że o tym, jak 
przeszłość jest ważna dla jednostki, decyduje znaczenie zdarzeń w momencie 
ich zapamiętywania, co pozwala przypuszczać, że i  znaczenie dzieciństwa 
pozostaje podobne. Powiązania pamięci autobiograficznej z tożsamością, która 
rozwija się przez całe życie, sugerują przekształcanie się obrazu dzieciństwa 
pod wpływem zmian w sposobie rozumienia własnej osoby i celów oraz zadań 
życiowych. Teorie tożsamości narracyjnej wyraźnie akcentują aspekt rozwojo-
wy wiedzy o sobie, uznając, że człowiek posiada całościową reprezentację linii 
własnego życia oraz że podlega ona zmianom w dorosłości. Można powiedzieć, 
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że narracyjna perspektywa w psychologii poszerza dotychczasowe spojrzenie 
pamięci autobiograficznej i rzuca nowe światło na osobiste rozumienie dzie-
ciństwa, pokazując, że ten okres może zmieniać się w życiu człowieka, a nawet 
stawać się coraz ważniejszą jego częścią. 

4. rozwój historii życia

4.1. Wyłanianie się tożsamości narracyjnej

Globalna koherencja autobiografii. Według McAdamsa (2001) wyrazem rozwoju 
tożsamości psychospołecznej jest pojawienie się uwewnętrznionego schematu 
autobiografii integrującego osobistą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
w szerokiej perspektywie życia. Bluck i Habermas (2000) podjęli próbę pokaza-
nia, w jaki sposób przebiega rozwój tożsamości narracyjnej, uznając globalną 
koherencję nadawaną historii życia za przejaw jej dojrzałości. Autorzy koncepcji 
rozumieją koherencję autobiografii jako odnoszenie do siebie jej części, dzięki 
czemu stanowi ona uporządkowaną, sensowną i zrozumiałą całość. Globalność 
tych relacji oznacza, że nie ograniczają się one do poszczególnych wspomnień, 
ale łączą różnorodne elementy na przestrzeni całego życia. Globalnie spójna 
autobiografia tworzona jest na bazie schematu historii życia (life story schema), 
czyli najbardziej ogólnego poziomu wiedzy autobiograficznej, który pozwala 
rozumieć życie zgodnie z cechami dobrego opowiadania, jako: zorganizowane-
go, spójnego, wartościowego i opartego na faktycznych wydarzeniach. Według 
McAdamsa (2001) i zainspirowanych nim badaczy (np. McLean, 2008; Negele, 
Habermas, 2010) ujmowanie doświadczenia właśnie w taki sposób zapewnia 
jednostce poczucie ciągłości w dorosłym życiu, dając możliwość rozumienia 
siebie jako zmieniającej się osoby w zmieniających się warunkach. 

Dojrzała historia życia. Bluck i Habermas (2000), bazując na koncepcjach 
rozumienia tekstu (por. Graesser, Mills, Zwaan, 1997), wyodrębnili różne 
rodzaje koherencji narracji o sobie. W adolescencji zostaje zinternalizowany 
kulturowy schemat autobiografii, który określa ogólnie przyjęte w danym 
kręgu społecznym elementy dobrej historii życia. Wraz z nim kształtuje się 
umiejętność układania wydarzeń z życia w porządku czasowym, czyli kohe-
rencji temporalnej. Te dwa rodzaje koherencji tworzą swego rodzaju szkielet, 
w którym zawierane są doświadczenia (Bluck, Habermas, 2000) i na przełomie 
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późnej adolescencji i wczesnej dorosłości na jego podstawie powstają bardziej 
zaawansowane rodzaje spójności: tematyczna i przyczynowa. Koherencja te-
matyczna wyraża się zestawianiem poszczególnych doświadczeń we wspólne 
wątki życiowe. Najistotniejsza według autorów jest koherencja przyczynowa, 
która powstaje poprzez łączenie poszczególnych elementów autobiografii, 
stosując wyjaśnienia za pomocą przyczyn i motywów. Wyodrębnione etapy 
wskazują na umiejętność budowania spójnych historii życia jako pożądany 
kierunek rozwoju w adolescencji i wczesnej dorosłości.

4.2. Rozwój rozumienia swojego życia w dorosłości

Gromadzenie się doświadczeń autobiograficznych. Zgodnie z przytoczonymi koncep-
cjami istotne wspomnienia autobiograficzne wpisują się w określony globalny 
wzorzec historii życia i wymagają jej przemyślenia lub nawet przekształcenia. 
Można się spodziewać, że wraz z gromadzonymi z czasem doświadczeniami 
własne dzieciństwo jest wielokrotnie poddawane refleksji, w wyniku czego staje 
się coraz bardziej przemyślane. Dotychczasowe wyniki badań pokazały, że wraz 
z wiekiem zmienia się perspektywa interpretacyjna przeszłych wspomnień. 
Przykładowo Dryll (2008), badając opowiadania młodych kobiet o  swojej 
matce, stwierdziła, że doświadczenie macierzyństwa odbija się na rozumieniu 
przez nie przeszłych doświadczeń z matką. Młode matki w porównaniu do 
ich bezdzietnych rówieśniczek kładą większy nacisk na aspekt relacyjny, ale 
też poddają je większej ocenie. Autorka badań przypisuje to konieczności 
zachowania spójności globalnego wzorca autobiografii w obliczu zmiany ży-
ciowej, jaką jest rodzicielstwo. Budziszewska i Dryll (2013) wykazały istnienie 
rozwojowych różnic w tematyce opowiadań o swoich rodzicach polegające na 
przyjmowaniu odmiennej perspektywy patrzenia na rodziców. W opowiada-
niach osób we wczesnej dorosłości dominującym tematem były doświadczenia 
ze swoimi rodzicami kształtujące ich własne życie i to, jacy są oni lub chcieliby 
być względem własnych dzieci. Z kolei w średniej dorosłości znacznie większą 
część tekstu zajmowała tematyka ich dzieciństwa oraz dzieciństwa własnych 
rodziców, a  starsi dorośli tworzyli opowiadania, uwzględniając szerszą per-
spektywę temporalną i idealizując przeszłość. Powyższe badania przytoczono, 
po pierwsze, dlatego, że relacje z  rodzicami stanowią element postrzegania 
własnego dzieciństwa, a ponadto odnoszą się nie do całego schematu historii 
życia, ale na wybranych elementach wiedzy autobiograficznej. 

262 Kamil Jezierski  



Autorki, podobnie jak wielu innych badaczy historii życia, odwołują się do 
konstruktu tożsamości narracyjnej McAdamsa, a otrzymane różnice rozwojowe 
wyjaśniają potrzebą zachowania jej spójności z aktualnym postrzeganiem siebie. 
Jednakże otrzymane wyniki, ukazując różnice jakościowe w narracjach osób 
w różnych okresach rozwojowych, skłaniają też do innej refleksji. Być może 
rozwój historii życia w dorosłości polega nie tyle na bardziej systematycznym 
porządkowaniu przeszłych wydarzeń, ile na zmianie lub poszerzaniu rozu-
mienia własnej przeszłości, dostrzeganiu jej nowych istotnych aspektów czy 
patrzeniu na nie z innej perspektywy. Autorefleksja zachodzi w odpowiedzi 
na bieżące wyzwania, więc człowiek znajdując się w ciągłym procesie rozwo-
jowej adaptacji i poszukiwania spójności, może nigdy nie buduje gotowego 
i uporządkowanego wzorca historii życia? Badania nad rozwojem tożsamo-
ści narracyjnej skupiały się w największym stopniu na okresie adolescencji 
(np. Syed, McLean, 2015), skłania to do postawienia pytania, czy to właśnie 
wtedy stworzenie jednorodnej wizji życia jest kluczowe i rzeczywiście spójność 
opowiadanych historii życia staje się większa, natomiast rozwój w dorosłości 
raczej idzie w kierunku poszerzania perspektyw interpretacji własnej biografii 
i jej bogacenia?

Poszerzanie perspektywy poznawczej. Wspomniani wyżej Bluck i Habermas 
(2000) zakładają, że pojawiające się w adolescencji rozumowanie formalne 
daje narzędzia potrzebne do tworzenia globalnej spójności historii życia. 
W dorosłości możliwości poznawcze mogą rozwijać się dalej. Według Olejnika 
(2015) dopiero późniejszy – postformalny etap myślenia umożliwia rozumienie 
rzeczywistości w sposób złożony i wielowymiarowy, co ułatwia ujmowanie 
różnorodnych doświadczeń we wspólnym wzorcu, często paradoksalnych 
i pozornie sprzecznych. Rozważania Olejnika idą w następującym kierunku: 
bardziej zaawansowany poziom rozumienia własnej autobiografii pomaga 
dostrzegać powiązania między różnorodnymi jej elementami i układać do-
świadczenia w wątki narracyjne, a dzięki temu sprzyja spójnemu opisywaniu 
historii życia. Jednak, czy taka jest jedyna możliwa konsekwencja rozwoju 
perspektywy postformalnej? 

Jedną z istotniejszych właściwości myślenia rozwijanych w dorosłości jest 
umiejętność odkrywania i formułowania problemów, w tym wybierania istotnych 
czynników z kontekstu, dostrzegania różnorodnych możliwości rozumienia 
tej samej sytuacji (Arlin, 1989). Można przypuszczać, że ta jakościowa zmiana 
prowadzi do nowych sposobów rozumienia sytuacji, które miały miejsce w dzie-
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ciństwie, bardziej złożonego i  różnorodnego, a  jednocześnie wymykającego 
się prostemu logicznemu ułożeniu. Kolejną właściwością myślenia dorosłych 
jest uwzględnianie w większym stopniu znaczenia czynników społeczno-emo-
cjonalnych, w tym subiektywnej perspektywy różnych osób i przeżywanych 
emocji (Michalska i in., 2016), co niewątpliwie pomaga rozumieć przeszłość, 
ale też może prowadzić do wymykania się linii narracji prostemu uporząd-
kowaniu. Labouvie-Vief (2005) twierdzi, że w adolescencji człowiek rozumie 
siebie w  terminach pojęć abstrakcyjnych i ogólnych, dzięki czemu rozwija 
stabilną reprezentację „ja” zawierającą cechy oraz cele i motywy, natomiast 
dopiero w dorosłości, na wyższym poziomie rozumowania, postrzeganie sie-
bie ogniskuje się na transformacjach własnej osoby. Poszerzanie perspektywy 
rozumienia przeszłości przez myśl postformalną może skutkować rozbiciem, 
wzbogaceniem i zróżnicowaniem postrzegania przeżytego dzieciństwa. 

* * *

Przytaczane założenia teoretyczne dotyczące tożsamości narracyjnej uka-
zują kierunek rozwoju rozumienia swojej autobiografii jako coraz bardziej 
uporządkowanej i spójnej, a centralne w nich jest pojęcie globalnej spójności 
historii życia. McAdams stwierdza wprost, że „dobre historie życia powinny 
być spójne” (2006, s. 122). Poszerzająca się perspektywa poznawcza pozwala 
integrować coraz szerszą gamę elementów autobiografii, a ciągłe powracanie 
do przeszłości pod wpływem nowych wyzwań życiowych sprzyja opracowaniu 
poznawczemu szerszej gamy przeszłych doświadczeń. 

Czy w związku z powyższym dzieciństwo również powinno się jawić jako 
coraz bardziej zrozumiały i uporządkowany okres? Odpowiedź pozytywna, 
jakkolwiek jest uzasadniona teoretycznie, wydaje się dość uproszczonym 
wnioskiem i może powinna być traktowana jedynie jako jedna z tez do spraw-
dzenia lub jeden z wielu możliwych kierunków rozwoju. Nie da się wykluczyć 
sytuacji przeciwnej, w której dzięki różnorodnym aktualnym doświadczeniom, 
jednostka włącza nowe elementy do tego, jak rozumie swoje dzieciństwo, czy 
wybiera bardziej różnorodne wspomnienia jako definicyjne dla obrazu tego 
okresu. Również typowa dla myślenia postformalnego umiejętność dostrze-
gania istotnych problemów oraz akceptacja sprzeczności może powodować 
rozbicie spójnej historii. 
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5. znaczenie postrzegania dzieciństwa dla zdrowia psychicznego 

5.1. Wnioski z badań nad traumą

Pamięć stresujących wydarzeń. Nieodłącznym elementem doświadczeń dziecię-
cych są przykre i stresujące sytuacje, wśród nich zdarzają się doświadczenia 
kryzysowe. Sposób, w  jaki one są rozumiane i  jak to rozumienie pomaga 
radzić sobie w późniejszym życiu, rzuca światło na możliwe kierunki roz-
woju postrzeganego dzieciństwa. Rubin oraz współpracownicy wyjaśniają 
zaburzenie stresu potraumatycznego, odnosząc się do praw ogólnych zwią-
zanych z pamięcią autobiograficznej (Rubin, Berntsen, Boals, 2008; Rubin, 
Dennis, Beckham, 2011), dzięki czemu można podjąć próbę ekstrapolacji 
ich twierdzenia poza sytuacje kliniczne. W badaniach pokazali, że nasilenie 
objawów PTSD częściowo wyjaśnia stopień, w  jakim wydarzenie trauma-
tyczne stanowi centralny element autobiografii. Relacja ta była niezależna od 
innego otrzymanego związku: między objawami a nasileniem przeżywanych 
negatywnych emocji w odniesieniu do sytuacji traumatycznej. Co istotne dla 
tematu naszych rozważań, efekt ten uzyskano w odniesieniu do codziennych 
stresujących wydarzeń o różnym nasileniu, nie tylko dla tych mieszczących 
się w kryteriach traumy. Zdrowienie w sytuacji kryzysowej i  traumatycznej 
polega na takim przebudowaniu tożsamości, aby trudne doświadczenie mogło 
być zawarte w spójnej autobiografii zawierającej, czy tworzącej kluczowe ele-
menty tożsamości, takie jak wartości czy plany na przyszłość (Badura-Madej, 
2007). Zatem można powiedzieć, że zgodnie z koncepcjami kryzysu i traumy 
większa integracja własnej przeszłości i obrazu siebie jest wskazywana jako 
pożądany kierunek rozwoju. 

Szczególnym sposobem narracyjnego opracowania sytuacji trudnej jest 
zjawisko „wzrostu potraumatycznego”, które definiuje się jako subiektywne 
poczucie doskonalenia się osobistego będące bezpośrednim skutkiem prze-
żywania traumatycznego wydarzenia (Tedeschi, Calhoun, 2004). Badania 
dowodzą, że wzrost potraumatyczny wiąże się ze zmniejszeniem objawów 
zaburzenia stresu pourazowego. „Wzrostem” może być na przykład wyrobienie 
poczucia posiadania kompetencji, większa świadomość życia, zmiana priory-
tetów, poprawa relacji, zauważenie nowych możliwości i celów w życiu. Boals, 
Schuettler i Southard-Dobbs (2015) twierdzą, że narracja o  traumatycznej 
sytuacji tworzona przez jej uczestnika odgrywa kluczową rolę w tym, jakie 
będą doświadczone przez niego skutki. Jeżeli negatywne wydarzenie zostaje 
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włączone do historii życia, jako centralne i kwestionujące podstawowe poglądy 
i przekonania, będzie miało silniejszy psychologiczny wpływ na jednostkę. 

5.2. Psychoterapia jako budowanie spójnej narracji

Tradycje psychoanalityczne. Koncepcje psychoanalityczne podkreślają znacze-
nie doświadczeń z dzieciństwa dla późniejszego funkcjonowania, twierdząc, 
że przeżyte konflikty wewnętrzne i jakość wczesnych relacji tworzą matrycę, 
która determinuje późniejszy sposób funkcjonowania (Tyson, Tyson, 1990). 
W kontekście współczesnej wiedzy psychologicznej trudno przyjąć założenie 
tradycyjnej psychoanalizy o odkrywaniu obiektywnej prawdy o sobie w toku 
analizy dziecięcych doświadczeń, które miałyby determinować funkcjono-
wanie osobowości. Zniekształcanie i produkowanie wspomnień w toku psy-
choterapii, nieefektywność stosowanych technik w dochodzeniu do prawdy 
(np. swobodnych skojarzeń czy analizy snów) oraz faktycznie aktywna rola 
psychoanalityka w nadawaniu znaczenia i sensu w dyskursie terapeutycznym 
(np. Loftus, 1993; Niedźwieńska, 2004; Spence, 1994). Mimo zarzutów co do 
prawdziwości wielu założeń teoretycznych, psychoanaliza pozostaje w praktyce 
nie tylko popularnym, ale też skutecznym narzędziem leczenia i poprawy 
jakości funkcjonowania (Shedler, 2010). 

Konstruktywizm w psychoterapii. Moore (1999) podjął próbę reinterpretacji 
założeń psychoanalizy w duchu konstruktywistycznym i narratywistycznym, 
w której uwzględnił krytykę, a jednocześnie pokazał uzasadnienie skutecz-
ności praktyki psychoanalitycznej. Bazując na rozważaniach Schafera (1992) 
i Spence’a (1983), doszedł do wniosku, że psychoanaliza nie zajmuje się zda-
rzeniami i doświadczeniami z przeszłości, ale aktualnymi znaczeniami, jakie 
zyskały przywoływane wspomnienia. Interpretacje psychoanalityczne poszu-
kując źródeł problemów w doświadczeniach dziecięcych, nadają życiu osoby 
formę spójnego opowiadania. Są przekonujące nie z powodu prawdziwości, 
ale ponieważ wnoszą spójność i sens w historię życia pacjenta. 

Holmes (2014) twierdzi, że leczące jest ujęcie ważnych doświadczeń z bli-
skich relacji przywiązania w spójną historię, w której dojdzie do zrozumienia 
transmisji międzypokoleniowej sposobów tworzenia więzi. Dotychczasowe 
badania wskazywały na istnienie związku między spójnością opowiadań 
o sobie a dobrostanem psychicznym i poprawą zachodzącą w psychoterapii 
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(Pennebaker, 2000). Przykładowo Pennebaker i Seagal (1999) stwierdzili, że 
opowiadanie o swoich doświadczeniach wiąże się z polepszeniem w zakresie 
zdrowia psychicznego; przy czym istotny związek z wielkością poprawy miały 
takie aspekty narracji, jak ton emocjonalny i odnoszenie się do stanów umysło-
wych. Baerger i McAdams (1999) wykryli dodatnią korelację koherencji narracji 
o istotnych wydarzeniach życiowych i dobrostanu. Adler, Wagner, McAdams 
(2007) wykazali istnienie pozytywnego związku między opracowywaniem 
doświadczeń w spójną historię w procesie psychoterapii a siłą ego pacjentów. 

Kontrowersje. Od pewnego czasu podejście narracyjne w psychologii i psy-
choterapii spotyka się z krytyką ze względu na nacisk, jaki kładzie na poszu-
kiwanie spójności w osobistych historiach. Większość dotychczasowych badań 
wskazująca na związek spójności relacjonowanych doświadczeń z dobrostanem 
miała charakter korelacyjny. Pojawiają się głosy, że koherencja autonarracji 
może sama w sobie nie mieć aż tak dużego znaczenia dla dobrostanu, jakie 
się jej przypisuje, a w rzeczywistości być jedynie efektem ważniejszych zmian 
w opracowaniu własnych przeżyć, takich jak przekształcanie osobistej historii 
na taką, która wzmacnia bohatera (empowerment story), dzielenie się prze-
życiami z innymi, czy dostrzeganie nowej perspektywy (np. Bamberg, 2016; 
Rennick-Egglestone, 2019; Woods, 2011). 

Waters, Shallcross i Fivush (2013), porównując różne przejawy nadawania 
znaczeń wspomnieniom (meaning-making), zauważyli, że sposób opowiada-
nia o sobie był predyktorem zdrowienia z zespołu stresu potraumatycznego, 
a w nikłym stopniu z depresji. Ponadto z poprawą funkcjonowania istotnie 
wiązały się takie właściwości narracji, jak obecność motywu wzrostu po-
traumatycznego i progresywnej sekwencji emocjonalnej7, a w ograniczonym 
stopniu sama koherencja. Crossley (2003) w podłużnych badaniach nad oso-
bami żyjącymi z poważną chorobą somatyczną pokazał, że koherencja nie ma 
znaczenia dla ich dobrostanu, natomiast istotne są ekspresja i akceptowanie 
własnych przeżyć. Wyraził on opinię, że podejście narracyjne ignoruje pewne 
nieodłączne właściwości codziennego żywego doświadczenia, przede wszystkim 
jego spontaniczne pojawianie się, fragmentaryczność i nieuporządkowanie. 
Zwrócenie uwagi na niekoherentną naturę spontanicznie pojawiających się 

7 Chodzi tutaj o „sekwencję odkupienia” polegającą na przekształcaniu negatywnych wydarzeń 
w pozytywne, zdefiniowaną przez McAdamsa i współpracowników (2001). Na język polski 
procedurę kodowania przetłumaczyła Budziszewska (2013). 
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emocji jest istotne, gdyż niewątpliwie spontaniczne przeżywanie znaczących 
sytuacji jest nieodłącznym elementem rozwoju i zdrowienia.

Terapia narracyjna. Wydaje się, że praktyka terapii narracyjnej może być 
cenną wskazówką w rozważaniach nad znaczeniem pamięci dzieciństwa dla 
dobrostanu psychicznego. Terapeuci pracujący w tym nurcie pomagają prze-
zwyciężać trudności życiowe, skłaniając klientów do tworzenia opowiadania 
o sobie i doświadczanych trudnościach (Morgan, 2011). Cele stawiane w terapii 
można potraktować jako pomoc w odpowiedzi na zadane w niniejszym tekście 
pytanie, czy większa spójność rozumienia własnej przeszłości jest wyrazem 
rozwoju w dorosłości. Co istotne, w tym nurcie nie uznaje się, że gotowy 
i spójny schemat narracyjny sprzyja zdrowiu, a wręcz przeciwnie, dąży się do 
rozbicia dotychczasowych narracji powodujących podtrzymanie problemu. 
Oczywiście w  terapii narracyjnej wskazuje się, że funkcją opowiadania jest 
synteza i integracja doświadczeń życiowych, ale mówi się o tym w kategorii 
procesu, w którym dochodzi do bogacenia wiedzy o problemie. Istotne jest 
tutaj pojęcie ubogiego opisu (thin description), który jakkolwiek jest wewnętrz-
nie spójny, to dając jedno – niekorzystne wyjaśnienie problemu, podtrzymuje 
jego trwanie i nie pozwala na szersze zrozumienie z wielu perspektyw i tym 
samym blokuje znalezienie rozwiązania. 

Tokarska (2006) zauważa, że terapeutyczne oddziaływania narracyjne koncen-
trują się na wydobywaniu, rekonstruowaniu oraz rozumieniu opowieści o tym, 
kim jest osoba, co jest dla niej ważne, jakie tematy ukształtowały jej życie oraz 
na wzmacnianiu umiejętności przyjmowania różnych punktów widzenia. Rolą 
terapeuty jest aktywne wsparcie w tym procesie i pomoc w rekonstruowaniu 
wątku jednoczącego poszczególne elementy, a  także eksploracja możliwości 
opowiedzenia przeżytych doświadczeń w nowy sposób. Tokarska (2015), 
określając wyznaczniki adaptacyjnych narracji autobiograficznych, wymienia 
oprócz ich spójności cały szereg innych ważnych elementów: wielowątkowość, 
osobiste znaczenie, wewnętrzny dialog pomiędzy historiami, koresponden-
cja między poszczególnymi poziomami rozwoju autonarracji, elastyczność 
w zmianie pozycji „ja” i otwartość na zmianę, dystans do możliwych wersji 
tej samej opowieści, powiązania z mikronarracjami innych ludzi, wpisanie 
w makronarracje kulturowe. Powyższe rozważania wskazują, że jakkolwiek 
budowanie spójnych narracji o przeszłości może mieć pewne znaczenie dla 
odporności psychicznej, to jednak istotniejszy jest proces opracowywania 
doświadczeń niż sam produkt w postaci spójnego opowiadania.
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* * *

Podsumowując, konstruktywistyczne podejście w psychoterapii wskazuje 
na pożądany kierunek rozwoju jako autorefleksji nad własną linią życia i od-
powiedniego przebudowywania jej wraz z nowymi doświadczeniami. Można 
przypuszczać, że przemyśliwanie przez osoby dorosłe własnej przeszłości 
i dochodzenie do nowych sposobów rozumienia związków między przeżytymi 
doświadczeniami a tym, kim się jest aktualnie, zwiększa osobiste znaczenie 
dzieciństwa. Na polu psychologii klinicznej uznawano spójność jako pożądany 
kierunek zmiany w autobiografii i łączono ją z osiąganiem dobrostanu, jednak 
istnieją także głosy, że przecenia się rolę dążenia do koherencji w rozumieniu 
trudnych doświadczeń. Może ono stanowić narzędzie przy radzeniu sobie ze 
zdarzeniami stresogennymi i traumatycznymi, ale dla dobrostanu człowieka 
prawdopodobnie istotniejsze jest dzielenie się doświadczeniem i poszerzanie 
perspektywy w rozumieniu problemów.

podsumowanie

Dzieciństwo stanowi szczególnie ważny okres w życiu człowieka, który 
był i jest nadal badany. Pamiętane doświadczenia z wczesnych lat życia i ich 
osobiste znaczenia odgrywają istotną rolę dla rozumienia siebie i kierowania 
własnym rozwojem. Mimo znacznego postępu teorii i badań z zakresu pa-
mięci autobiograficznej i psychologii narracyjnej nadal brakuje wiedzy o su-
biektywnym postrzeganiu tego wyjątkowego etapu życia. Koncepcje pamięci 
autobiograficznej (Conway, Singer, Tagini, 2004) i  tożsamości narracyjnej 
(McAdams, McLean, 2013) wskazują, że obraz własnego dzieciństwa jest to 
konstrukt o hierarchicznej strukturze. Jest on tworzony na bazie przeżytych 
pojedynczych doświadczeń, które później są opracowane poznawczo w odnie-
sieniu do wiedzy autobiograficznej, a w jej ramach do schematu historii życia. 
W związku z powyższym dla pełniejszego rozumienia sposobu postrzegania 
przeszłości przez osoby dorosłe należy uwzględnić perspektywę autobiografii 
i perspektywę rozwoju (Bluck, Habermas, 2001). Zatem można powiedzieć, 
że istnieje potrzeba eksploracji zagadnienia pamięci okresu dzieciństwa i jej 
znaczenia w osobistej historii życia. 

Zaprezentowane rozważania teoretyczne nad rozwojem pamięci dzieciństwa 
ograniczono do wybranych dwóch podstawowych charakterystyk autobiogra-
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fii: istotności wspomnień i spójności tworzonego na ich bazie obrazu okresu 
życia. Zaprezentowano, że obecny stan wiedzy teoretycznej nie pokazuje 
jednoznacznie drogi rozwoju pamięci dzieciństwa w dorosłości. Określono 
możliwe kierunki hipotez, które powinny zostać zweryfikowane w badaniach 
empirycznych. Procesy zapominania sugerują, że przeżyte dzieciństwo ulega 
zatarciu w dorosłości, a nowe doświadczenia sprawiają, że staje się coraz od-
leglejszym i proporcjonalnie mniejszym okresem życia. Właściwości pamięci 
wykryte w badaniach nad efektem reminiscencji pokazują z kolei, że znaczenie 
wspomnień kształtowane jest w czasie ich zapamiętywania i utrzymuje się 
w biegu życia. Wnioskując przez analogię do efektu reminiscencji, należałoby 
się spodziewać, że w osobistym obrazie dzieciństwa dominuje perspektywa 
postrzegania dziecka. Z kolei koncepcje tożsamości narracyjnej wskazują na coś 
innego, mianowicie, że osobisty obraz własnego dzieciństwa zmienia się wraz 
z rozwojem w dorosłości i może stawać się coraz istotniejszą częścią historii życia.

Koncepcje tożsamości narracyjnej podkreślają znaczenie spójności historii 
życia, uznając ją za pożądany kierunek rozwoju. Również badania nad kryzysem 
i  traumą oraz konstruktywistyczne podejście do psychoterapii wskazują, że 
ujmowanie przeszłych doświadczeń w spójnej narracji pomaga przezwyciężać 
trudne sytuacje i osiągać dobrostan psychologiczny (Pennebaker, 2000; Rubin, 
Dennis, Beckham, 2011). Jednakże od pewnego czasu coraz częściej poddaje 
się krytyce stawianie spójności autobiografii jako przejawu pozytywnego 
rozwoju. Nowsze badania ukazują znaczenie dla pozytywnej adaptacji nie 
tyle spójności rozumienia własnej historii, ile obecności w niej konkretnych 
motywów wzmacniających jednostkę, otwartości na włączanie w historię 
nowych doświadczeń i punktów widzenia czy samego procesu dzielenia się 
przeżyciami i ich akceptacji.

Zmiany w osobie i  jej środowisku zachodzące w biegu dorosłego życia, 
szczególnie poszerzające się spektrum doświadczeń istotnych dla tożsamości 
i zyskiwanie szerszej perspektywy poznawczej zmieniają sposób interpretowa-
nia doświadczeń dziecięcych, „rozbijając” uporządkowany obraz tego okresu, 
dlatego wydaje się, że zwiększanie się spójności schematu autobiografii, w tym 
dzieciństwa, niekoniecznie musi być dominującym kierunkiem rozwoju. Być 
może spójność historii życia istotna jest głównie przy wkraczaniu w dorosłość, 
kiedy kluczowe jest posiadanie stabilnej wizji siebie, natomiast adaptacja do 
późniejszych wyzwań rozwojowych skłania do poszerzania perspektywy au-
tobiograficznej i obrazu własnej osoby, pozostawiając przeszłość w pewnym 
stopniu otwartą na dalsze reinterpretacje. 
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Pamięci dzieciństwa nie da się sprowadzić do sumy wspomnień, również 
nie wiemy, czy jest ona konstruowana w taki sam sposób, jak pozostała część 
historii życia, w  tym, w  jakim stopniu wiązana jest z pozostałą częścią au-
tobiografii i czy stanowi podstawę poczucia tożsamości. Koncepcje pamięci 
autobiograficznej i historii życia obecnie mogą jedynie dawać przesłanki 
do postawienia hipotez dotyczących rozwoju obrazu własnego dzieciństwa 
w dorosłości. Zaprezentowane rozważania wpisują się w szersze zagadnienie 
znaczenia spójności historii życia jako wyrazu rozwoju tożsamości narracyjnej 
i adaptacji do środowiska. Rozwiązanie postawionych dylematów dotyczących 
kierunku rozwoju pamięci dzieciństwa pomogłoby odpowiedzieć na znacznie 
ogólniejsze pytanie: czy rozwój osobowości i poznania w dorosłości zachodzi 
w kierunku większego uporządkowania, czy może wręcz przeciwnie, w kie-
runku różnorodności i mniejszej spójności? 
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Sny są jedną z najintymniejszych narracji. Opowieścią tworzoną bez udziału 
świadomości, nie zawsze zrozumiałą, jednak (być może właśnie dzięki temu) 
bardzo bliską sferze emocji, uczuć, także tych pojawiających się w konsekwencji 
dziennych doświadczeń. Wśród wierzeń starożytnych znajdowało się przeko-
nanie o  tym, że w czasie spoczynku dusza ludzka oddziela się od material-
nego ciała i wkracza w przestrzenie ciemności (Fazer, 1834/2012): Thanatos 
iphnos adelphos – sen jest bratem śmierci – mówi starogreckie przysłowie. 
W kontekście opowieści więźniów obozów koncentracyjnych na temat nocy 
spędzonych w niewoli nabiera ono przerażającej dosłowności.

Niniejszy tekst referuje badania, które były próbą poznania i zrozumienia 
stanu psychiki człowieka w obliczu traumy, ukazując możliwości analizy 
psychologicznej tekstu historycznego. Istotna jest również, a może przede 
wszystkim, możliwość zaprezentowania relacji świadków historii, oddania 
im głosu (często cichego, mówionego jakby szeptem) na temat, który dotąd, 
ani w  literaturze wspomnieniowej, ani psychologicznej, nie wybrzmiał wy-
starczająco. Prezentowane badania były kontynuacją projektu Kłodzińskiego, 
Jagody i Masłowskiego (1977)1 należących do grupy badaczy skupionych 
wokół krakowskiej kliniki psychiatrii Akademii Medycznej, a wchodzących 
w skład zespołu badawczego zajmującego się osobami ocalałymi z obozów 
koncentracyjnych. Bez pracy i zaangażowania krakowskiego środowiska psy-
chiatrycznego nauka polska, a być może i światowa, nie dysponowałaby taką 
wiedzą o doświadczeniu traumatycznym, jak też o wyodrębnionej w latach 80. 
jednostce zaburzenia stresu pourazowego (PTSD), jaką dziś posiadamy. 

1. Trauma obozowa

Pochodzące z języka starogreckiego pojęcie traumy oznacza ranę. Pierwsze, 
intuicyjne skojarzenia wiążą więc traumę z przeżywaniem bólu. Termin rana, 
jak zauważa Orwid (2009), dobrze również oddaje możliwy charakter trwało-

1 Wyniki ich pracy zostały opublikowane w artykule Sny więźniów obozu oświęcimskiego na 
łamach „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim” – corocznego, wydawanego w latach 1961–1991 
przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, numeru specjalnego „Przeglądu Lekarskiego”. 
„Przegląd Lekarski – Oświęcim”, którego redaktorami byli m.in. Józef Bogusz, Jan Masłowski 
oraz Zdzisław Ryn, jako obszerne źródło wiedzy o medycznych, społecznych oraz psycholo-
gicznych skutkach więzienia w obozach koncentracyjnych, był dwukrotnie nominowany do 
Pokojowej Nagrody Nobla (https://www.mp.pl/auschwitz/, Dostęp: 9.12.2020).
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ści traumy: wszakże rany, nawet te opatrzone, często zostawiają piętno swojej 
obecności na długo po zagojeniu w postaci blizn. Traumatyczne zdarzenie (czy 
cykl zdarzeń) stanowi więc uraz, który pozostawia ślad w organizmie czło-
wieka. Symbolika rany wskazuje także na zjawisko naruszenia dotychczasowo 
istniejących struktur organizmu, zburzenia istniejącego porządku. Sygnalizuje 
tym samym możliwość rozpadu i dezorganizacji w pewnych aspektach życia 
psychicznego. W języku psychiatrii trauma definiowana jest jako „emocjonalne, 
bolesne, stresujące bądź szokujące doświadczenie, które może spowodować 
utrzymujące się umysłowe lub psychiczne zaburzenia” stanowiące reakcję na 
bodziec, którego dotkliwość przekracza możliwości organizmu do poradzenia 
sobie z nim w danej chwili (Popielski, Mamcarz, 2015, s. 11).

Trudno nawet ubrać w słowa skalę cierpienia, głębokość tych ran, fizycznych 
i psychicznych, powstałych na skutek pobytu w obozie koncentracyjnym. Ci, 
którzy przeżyli i są w stanie mówić, rysują przerażające obrazy. „[…] staliśmy 
się więźniami bez nazwiska. Identyfikacja odbywała się numerem. Przeszedłem 
tam piekło. Miałem żyć tylko miesiąc, a po dobrym sprawowaniu w nagrodę 
mogłem wyjść przez komin w krematorium. Takie oświadczenie dawał mi 
komendant” – pisze Jerzy Zawadzki, były więzień KL Sachsenhausen (z arch. 
Muzeum Dulag 121).

Antoni Kępiński, sam więziony podczas wojny we frankistowskim obozie 
koncentracyjnym Miranda de Ebro, podkreślając poczucie bezsilności i  to-
talnego zagrożenia, przyrównuje obóz do koszmaru, z którego nie sposób się 
wybudzić. Pobyt w obozie koncentracyjnym skutkował „krańcową mobilizacją 
ustroju” (2005, s. 112): wyniszczenie ciała i psychiki, skrajny lęk, poczucie 
odczłowieczenia – to tylko jedne z wielu odczuć towarzyszące na co dzień 
uwięzionym. Trauma obozu koncentracyjnego była szczególnie dojmującym 
doświadczeniem, gdyż wiązała się z doznawaniem długofalowego cierpienia, 
którego sprawcą był drugi człowiek. 

Badacze, chcąc opisać doświadczenie obozu – w  swojej istocie bardzo 
indywidualne, niosące ze sobą szczególne poczucie izolacji i  samotności – 
starają się doszukać pewnych schematów, które były wspólne dla uwięzio-
nych (Teutsch, 1962). Jako charakterystyczny dla pierwszego okresu pobytu 
w obozie wskazywane są: szok przybycia (Frankl, 1962) – czas dezadaptacji, 
poczucia nierzeczywistości tego, co się wydarza (Godorowski, 1985) czy – jak 
pisze Teutsch (1962) – krótkotrwała reakcja psychiczna objawiająca się m.in. 
uczuciem lęku, grozy, poczuciem bezradności oraz przygnębieniem. Następ-
nie opisywane są różnorakie typy przystosowań do obozowej rzeczywistości 
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(Godorowski, 1985) – niektóre z nich, jak pisze Frankl (2011), polegały na 
stopniowym stępianiu się odczuć, pogłębiającej się apatyczności, w ekstremal-
nych przypadkach prowadząc do stanu muzułmanizmu, charakteryzującego się 
skrajnym wycieńczeniem, rezygnacją oraz utratą sił i woli do dalszego życia. 

Jednym z mechanizmów obronnych występujących u więźniów zauważalnych 
w szczególności w pierwszej fazie – szoku przybycia, a także w szczególnym 
sposobie adaptacji, polegającym na odwrażliwianiu się więźniów na warunki 
obozowego życia oraz, być może, w stadium muzułmanizmu jest, spowodo-
wana czynnikami zarówno typowo psychologicznymi, jak i psychofizycznymi, 
dysocjacja. Jest to zjawisko rozłączenia przeważnie zintegrowanych funkcji, 
takich jak percepcja, świadomość, pamięć czy tożsamość (Dudek, 2003). 
W tym przypadku możemy mówić o „rezygnacji” z pełnego doświadczania 
rzeczywistości i przeżywania emocji i uczuć w celu poradzenia sobie z do-
świadczeniem ekstremalnego stresu. 

Ślad, jaki odcisnął u ocalałych pobyt w obozie, jak numer wytatuowany 
na ramieniu, stał się częścią ich samych – dla większości niezwykle bolesną 
i znaczącą. Trudno wymienić wszystkie somatyczne i psychiczne cierpienia, 
których doświadczali byli więźniowie już po wojnie. „[…] ci, co przeszli 
obóz – pisze Kępiński – stali się innymi ludźmi; trudno było im się z powro-
tem przystosować do zwykłego życia. Zmieniła się – przynajmniej na jakiś 
czas ich ocena ludzi, hierarchia wartości, cele życia, a nawet osobowość” 
(2005, s. 35). U wielu osób rozwinęły się poważne zaburzenia – stany lękowe, 
depresyjne, zaburzenia osobowości oraz – najczęściej diagnozowany – zespół 
stresu pourazowego (PTSD; Lis-Turlejska, 1998). Doświadczenie traumy obo-
zowej – na co wskazują badania oraz rozmowy z ocalałymi – zostało przez 
nich w szczególny sposób zapamiętane.

2. pamięć traumatyczna a tworzenie narracji o traumie 

Pamięć wydarzeń traumatycznych (charakterystyczna m.in. dla PTSD), 
zarówno na poziomie kodowania, magazynowania, jak i wydobywania, jest 
odmienna od pamięci innych wydarzeń naszego życia, a więc od tzw. pamięci 
autobiograficznej. Jedną z takich znaczących różnic jest zapisywanie wydarzeń 
traumatycznych jako „nieprzetworzonych” – w postaci obrazów, doznań czy 
stanów emocjonalnych – w przeciwieństwie do zdarzeń neutralnych, które są 
naturalnie zapamiętywane w postaci narracji (Terr, 1991). Te „nieprzetworzone” 
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wspomnienia pozostają w dużym stopniu odseparowane zarówno od innych 
zdarzeń z pamięci autobiograficznej, jak i od świadomości. „Traumatyczne 
wydarzenie Holokaustu ma tę właściwość, że nie może zostać przyswojone 
w  tym samym momencie, gdy to, co niewyrażalne, miało miejsce. Trauma 
powoduje zatem pewnego rodzaju zawieszenie doświadczenia, które utrzymu-
je przeszłość w nieprzyswojonej skamieniałej formie” – pisze Janion (2002), 
powołując się na myśl Ankersmitha.

Nie jest to obojętne dla procesu przypominania – jedną z cech stresu po-
traumatycznego jest powracanie zdarzeń bez woli jednostki, w postaci nagle 
wdzierających się do umysłu tzw. flashbecków, czyli scen/obrazów minionego 
zdarzenia. Jest to powiązane z bardzo silnym przeżywaniem – pojawia się 
poczucie uczestniczenia na powrót w traumatycznym zdarzeniu. Charakte-
rystyczny dla tego typu pamięci jest odbiór zmysłowy – ponownie widzi się/
słyszy/czuje to, co się niegdyś przeżywało. Taka pamięć bliska jest temu co 
sensomotoryczne i afektywne, a nie – semantyczne i symboliczne (Popielski, 
Mamcarz, 2015). Znajduje to swoje odbicie w historiach ocalałych na temat 
ich traumatycznych przeżyć. 

Opowieści te często przepełnione są milczeniem. Jako przyczynę upośledzenia 
funkcji opowiadania Ricoeur (1992) wskazuje cierpienie, które zamyka osobę 
we własnej samotności. „Skamieniała forma” doświadczenia rodzi zamknięcie 
i ciężar. „W podmiocie doświadczenia traumatycznego – mówi Janion – sama 
przeszłość jest obecna bez możliwości przemiany. Jak zwierzę z „brzuchem 
pełnym kamieni”, o którym pisze Tadeusz Różewicz, człowiek ten nosi w sobie 
coś, czemu nie może nadać głosu” (2002). Jednakże wyjście poza milczenie, 
choć nie bez wysiłku, staje się możliwe: „Kolejne próby podjęcia mówienia, 
pisania, szeptania rozpoczynają proces powolnego rozkruszania kamienia, 
wypłukiwania traumy z wnętrza na zewnątrz podmiotu” (Janion, 2002). 

Kiedy świadkowie zaczynają mówić, ich historie są często niespójne i frag-
mentaryczne (Maruszewski, Zdankiewicz-Ścigała, 1999). Wyniki badań zarówno 
Jones, Harvey i Brewin (2007), jak i Beaudreau (2007), wskazują również, że 
w narracjach na temat doświadczenia traumatycznego występują liczne wy-
rażenia związane z odbiorem zmysłowym i percepcją. Taka charakterystyka 
wypowiedzi – jak sugeruje Beaudeau (2007) – wiąże się z gorszym przysto-
sowaniem i  rozwojem PTSD. Ponadto, w narracjach osób z PTSD (a  także 
z ACD – ostrym stresem pourazowym), badanych zarówno po tygodniu od 
doznania urazu, jak i  trzy miesiące później, obecnych jest więcej wyrażeń 
wskazujących na stany dysocjacji (Jones, Harvey, Brewin, 2007). Narracje 
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traumy, konstruowane przez osoby z diagnozą PTSD oraz bez takiej diagnozy, 
różnią się także stopniem emocjonalności. Mówiąc ogólnie, wypowiedzi na 
temat traumatycznego zdarzenia u osób cierpiących na PTSD są zdomino-
wane przez elementy emocjonalne (Crespo, Fernandez-Lasanc, 2016). Wyniki 
badań Khayyat-Abuaita (2016) dotyczących zmian procesów emocjonalnych 
u pacjentów, którzy doświadczyli traumy, wskazują, iż podczas efektywnej 
terapii dochodzi do „przejścia” od nieproduktywnych procesów emocjonalnych 
(m.in. odczuwania „ogólnego” dystresu, strachu, wstydu, przy jednoczesnym 
odrzucaniu gniewu) do wydajnych procesów afektywnych (np. odczuwania 
bólu i żalu, współczucia w stosunku do siebie, a także „asertywnego” gniewu). 
Stąd można wnioskować, iż istnieją emocje „korzystne” i „niekorzystne” dla 
radzenia sobie z traumą.

3. Sny a trauma 

Sny, których istota niepokoiła ludzi od wieków, również w obszarze psy-
chologii, są trudnym i wciąż niezbadanym do końca zagadnieniem – ist-
nieje wiele teorii dotyczących ich powstawania i  znaczenia dla człowieka, 
wydaje się jednak, że choć jest to grunt niepewny, zarazem, może właśnie 
dlatego, jest inspirujący poznawczo. Niezależnie od podejścia teoretyczne-
go badacze przeważnie zgadzają się z  faktem, że marzenia senne są w pe-
wien sposób związane z naszą pamięcią. Wiele z  tego, co śnimy, to tzw. 
„resztki z dnia” – pochodne przeżywanych wcześniej na jawie doświadczeń  
(Draaisma, 2012).

Psychologiczne badania nad związkiem traumy i snów prowadził już Zyg-
munt Freud, który w Poza zasadą przyjemności (1917–1940/2005) zastanawia 
się nad specyfiką snów osób cierpiących na stres pourazowy. „Marzenia senne 
człowieka dotkniętego nerwicą pourazową – pisze Freud – charakteryzują się 
tym, że stale cofają chorego do sytuacji, w  jakiej uległ wypadkowi, z której 
budzi się on z nowym strachem” (1917–1940/2005, s. 17). Twierdzi, że wiele 
objawów można tłumaczyć fiksacją do momentu urazu, przymusem odtwa-
rzania traumy. Najnowsze teorie potwierdzają spostrzeżenia Freuda. Phelps 
i współautorzy (2007) przyjmują, że cechą charakterystyczną snów osób 
z  syndromem PTSD jest ciągłe powracanie do traumatycznego wydarzenia 
z udziałem myśli, emocji i  somatyki. Wydarzenie to może powracać przez 
wiele lat od doświadczenia traumy. Stąd jednym z ważnych kryteriów PTSD 
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i innych zaburzeń po doświadczeniu traumatycznego stresu jest występowanie 
nocnych koszmarów (Światowa Organizacja Zdrowia, 2000).

Warto w tym miejscu dodać, iż istnieje różnica między „zwykłymi” kosz-
marami, które nie mają swoich źródeł w traumie, a koszmarami potrauma-
tycznymi. W tych pierwszych zwykle występują powtarzalne motywy (jak np. 
bycie ściganym, zagrożonym, rannym), jednak sama treść nie jest sprecyzo-
wana i może być zmienna. W drugich natomiast treść snu jest powtórzeniem 
cierpienia doznawanego w przeszłości i powraca wielokrotnie w niezmienionej 
formie, często ze znacznym pobudzeniem sensomotorycznym oraz emocjo-
nalnym, a także z towarzyszącym elementem poczucia winy. Wydaje się, że 
sny posttraumatyczne zawierają tę samą treść, która wraca na jawie w postaci 
flashbacków, co powinno skłaniać do traktowania ich nie jako typowych snów, 
a jako formy kapsułowej pamięci (encapsulated memory), która nagle wdziera 
się do świadomości (Hartmann, 1996, 1998).

4. z badań nad snami potraumatycznymi

Cosman (2013), rumuńska profesor psychologii oraz psychoterapeutka, 
w  latach 2006–2009 prowadziła wnikliwe badania nad osobami ocalałymi 
z Holocaustu pochodzącymi z północnej Transylwanii. Jej zainteresowanie 
wzbudziły m.in. sny ocalałych. Od 22 osób zostały zebrane narracje dotyczące 
marzeń sennych pojawiających się w różnych etapach ich życia. Wyniki wska-
zały, że większość snów opisywanych przez badanych pochodziła już z okresu 
życia na wolności, po wydostaniu się z obozu. Treść snów obozowych miała 
bardziej pozytywny emocjonalnie charakter od snów śnionych po obozie. 
Zarówno sny obozowe, jak i poobozowe zawierały elementy dotyczące prze-
szłego życia. Dla osób przebywających w niewoli były to nieraz powroty do 
zwyczajnych lub pięknych scen z życia na wolności, często dotyczących życia 
rodzinnego. Natomiast po wyzwoleniu sny często ukazywały traumatycz-
ne sceny rzeczywistości obozowej. W większości snów osób, które straciły 
w obozie członków rodziny, pojawiał się element „poczucia winy ocalałego”. 
Ponad połowa badanych (59,1%) relacjonowała pojawianie się po uwolnieniu 
częstych koszmarów dotyczących pobytu w obozie. Wraz z upływem czasu 
liczba snów dotyczących rzeczywistości obozowej malała. Pojawiało się także 
uczucie paraliżu sennego powodującego czasem nagłe wybudzenia. Relacji 
na temat snów śnionych w obozie było niewiele. Być może, jak tłumaczy Co-
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sman, więźniowie – z powodu skrajnie złych warunków, w jakich przebywali 
zarówno za dnia, jak i w nocy – nie byli zdolni do zapadnięcia w  fazę snu 
REM, w której tworzą się marzenia senne. 

Wilmer (1996) – psychiatra i terapeuta zajmujący się m.in. osobami, które 
doznały urazu na skutek uczestnictwa w konfliktach zbrojnych – analizując 
treść snów weteranów wojny w Wietnamie, zauważył, że sny jego pacjentów 
charakteryzuje różny stopień przetworzenia treści. Część marzeń sennych 
dosłownie odzwierciedlała rzeczywistość, niezmiennie odtwarzając konkretne 
traumatyczne doświadczenie. Te sny, typowe dla PTSD (włączone przez Wilme-
ra do kategorii I), występowały u 53% badanych żołnierzy. Sny opowiadające 
o doświadczeniach wojennych, które mogły się zdarzyć, ale się nie wydarzyły, 
występowały u 21% badanych (kategoria II). Ostatnia kategoria (III), do której 
zakwalifikowano sny 26% badanych, zawierała typowe koszmary, których 
treść dotyczyła jednak przeżyć wojennych. Należały do nich sny symboliczne 
i metaforyczne, często też były opisywane zdarzenia, które nie mogłyby się 
dziać w realnej rzeczywistości. Wilmer podkreśla, że w  terapii czy procesie 
spontanicznego zdrowienia sny kategorii I przechodzą w sny kategorii II, a na-
stępnie w sny kategorii III. Zauważalny jest więc ruch od formy konkretnej 
do symbolicznej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o badaniach dotyczących symboliczno-
ści snów pojawiających się podczas sytuacji traumatycznej. Kron, Hareven 
i Goldzweig (2015), którzy analizowali sny kobiet żyjących w  Izraelu nie-
opodal Strefy Gazy, stwierdzili relatywnie niską liczbę snów symbolicznych. 
Inne badania potwierdzają wniosek, że sny osób znajdujących się pod wpły-
wem silnego stresu są bardziej konkretne niż symboliczne (m.in.: Brenneis, 
1994; Varvin, Fischmann, Jovic, Rosenbaum, Hau, 2012, za: Kron, Hareven,  
Goldzweig, 2015). 

W Polsce prekursorami badań nad snami potraumatycznymi na stosunkowo 
dużą skalę byli Kłodziński, Jagoda i Masłowski (1977). Badacze zebrali obszerny 
materiał – 147 odpowiedzi respondentów dotyczących przede wszystkim ich 
marzeń sennych i  jakości snu na różnych etapach życia. W artykule, który 
pojawił się w roku 1977 na łamach Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim, opisali 
m.in. tematykę oraz tonację uczuciową snów więźniów oświęcimskich. Ponieważ 
najwięcej badanych wiązało obozowe marzenia senne z negatywnymi emocjami, 
a 33% z nich – z pozytywnymi, postawiono konkluzję, że podczas uwięzienia 
koszmar obozowy najczęściej „znajdował swoje przedłużenie i powtórzenie we 
śnie” (Kłodziński, Jagoda, Masłowski, 1977, s. 34). Za najbardziej typowe dla 
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snów okresu obozowego autorzy uznali występowanie mrocznych majaków, 
choć podkreślili zarazem zdolność śniących do odrywania się od otaczającej 
rzeczywistości poprzez śnienie o sprawach radosnych i przyjemnych. Wska-
zano także na tak osobliwe rodzaje snów, jak sny antycypacyjne (traktowane 
jako prorocze czy wróżebne), perseweracyjne (powracające cyklicznie) oraz 
majaczenia „na jawie” (najczęściej podczas tyfusu). Określono również ton 
uczuciowy snów obozowych. Opisane zostało również zjawisko koszmarów 
poobozowych – stwierdzono m.in., że znaczny odsetek badanych (76,1%) 
cierpi na poważne zaburzenia snu na wskutek pobytu w obozie (Kłodziński, 
Jagoda, Masłowski, 1977).

5. problematyka badań własnych

Prezentowane badania własne stanowią pogłębienie i rozszerzenie badań, 
które Kłodziński, Jagoda i Masłowski przeprowadzili w  latach 1973–1974. 
Bazują one na tym samym materiale. Ich celem było wykazanie, w jaki sposób 
traumatyczne doświadczenie zostaje zapisane w narracjach na temat marzeń 
sennych u byłych więźniów obozów koncentracyjnych, a  tym samym rzu-
cenie światła na kwestię psychicznego przeżywania i przetwarzania traumy. 
Szczególnie ważna wydawała się różnica między snami pojawiającymi się 
w obozie a snami poobozowymi. Pierwsze wskazują na stan psychiczny osób 
uwięzionych oraz sposoby, w jaki człowiek starał radzić sobie ze stresem i cier-
pieniem, drugie – na siłę i sposoby przeżywania minionych traumatycznych 
doświadczeń, a także próbę wyswobadzania się z traumy. 

Sformułowane pytania badawcze miały charakter eksploracyjny i brzmiały 
następująco:

1. Czym charakteryzują się sny więźniów Auschwitz śnione zarówno 
podczas pobytu w obozie, jak i po wyzwoleniu? 

A w szczególności:
a. W jakim stopniu w marzeniach sennych więźniów występują przeżycia 

związane z obozem? 
b. Jakie jest nasilenie oraz znak emocjonalności snów więźniów? 
c. Jaki jest stopień ich symboliczności?
d. Czym różnią się sny obozowe od poobozowych pod względem wyżej 

wymienionych charakterystyk?
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Odpowiedzi na powyższe pytania mogą w pewien sposób rzucić światło na 
zagadnienie bardziej ogólne:

2. Co analizowany materiał mówi o funkcji śnienia w sytuacji stresowej 
oraz po niej?

Jest to jednak zagadnienie stosunkowo trudne i złożone, z  tego względu 
odpowiedź na powyższe pytanie może być udzielona jedynie częściowo. 

Należy podkreślić, że istnieje znacząca różnica między marzeniem sennym 
a opowieścią o nim. Dla badaczy – a może i dla samych badanych – nie jest 
do końca jasne, na ile zrelacjonowane zostały treści faktycznie pojawiające 
się w snach, a na ile zostały one przetworzone, zrekonstruowane (czy nawet 
skonstruowane) przez ocalałych. Kolejną kwestią jest adekwatność „przekładu” 
z języka marzenia sennego na „język słów” – na ile wytworzone nieświadomie 
doświadczenie snu możliwe jest do opowiedzenia.

W artykule, dla ułatwienia, używamy zamiennie wyrażeń „narracja o ma-
rzeniu sennym” oraz „marzenie senne”. Mamy jednak świadomość, że nie 
docieramy bezpośrednio do treści snów „samych w sobie”, a do wytworzonych 
na ich temat narracji.

6. metoda

6.1. Materiał badawczy

Poddany analizom materiał stanowi rodzaj unikalnego i bardzo intymne-
go świadectwa, świadectwa nocy. Składa się on z relacji 147 byłych polskich 
więźniów politycznych obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau2 lub, 
w paru przypadkach, innych obozów śmierci (m.in. Sachsenhausen oraz Bu-
chenwald), mężczyzn (101) i kobiet (46). Ze względów politycznych w czasach 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1952-1989) badaniem mogły być objęte 
prawie wyłącznie osoby polskiej narodowości. Badani, uwięzieni najczęściej 
między 21 a 25 rokiem życia, w momencie badania znajdowali się przeważnie 
w przedziale wieku 56–65 lat. 

2 Ze względów politycznych w czasach PRL-u (1952-1989) badaniem mogły być objęte jedynie 
osoby polskiej narodowości.
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Materiał3 został zebrany listownie w latach 1973–1974 przez Kłodzińskie-
go – lekarza-psychiatrę, byłego więźnia Auschwitz, po wojnie zaangażowa-
nego w pomoc ocalałym z obozów koncentracyjnych. Ma formę wypowiedzi 
pisemnych. Do byłych więźniów została rozesłana ankieta z pytaniami m.in. 
o jakość snu podczas pobytu w obozie oraz po wyzwoleniu, marzenia senne 
pojawiające się w ciągu całego życia, a także o bodźce wywołujące senne kosz-
mary, sposoby interpretacji snów oraz ich wpływ na postawy i zachowania 
badanych. Otrzymane odpowiedzi mają różnoraką długość – od paru zdań do 
kilkunastu stron, zapisanych odręcznie lub maszynowo. Niektórzy z badanych 
znali Kłodzińskiego osobiście, być może jeszcze z czasów obozowych – stąd 
pewnie bezpośredni i ciepły ton niektórych listów, zakończonych najlepszy-
mi pozdrowieniami dla doktora i  jego żony. Inni piszą zdawkowo, w paru 
przypadkach zastrzegając nawet, by nie publikować przekazanych przez nich 
treści (do ich prośby oczywiście się stosujemy) – tak jakby przedmiot badań 
dotykał w ich odczuciu sfery bardzo osobistej. 

Ze względu na fakt, iż pierwotny materiał źródłowy charakteryzował się 
dużą niejednorodnością, w badaniach własnych zostały wyodrębnione i pod-
dane analizie ilościowej jego fragmenty zawierające opowieści o marzeniach 
sennych badanych. W sumie ilościowej analizie zostało poddanych 117 opo-
wieści o marzeniach sennych 38 osób (17 kobiet i 21 mężczyzn) – 63 narracje 
na temat snów nawiedzających badanych podczas nocy spędzonych w obozie 
oraz 54 o snach pojawiających się po wyzwoleniu.

6.2. Sposób analizy narracji

Na podstawie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dotyczącej przeży-
wania sytuacji traumatycznej przyjęto a priori trzy kategorie służące ocenie 
i klasyfikacji poszczególnych wypowiedzi osób badanych. Były to: obecność 
przeżyć związanych bezpośrednio z pobytem w obozie (częstość), emocjonalność 
(nasilenie i znak) oraz symboliczność (stopień). Przeżycia obozowe (kategoria 
względnie najprostsza do zidentyfikowania) – dotyczyła występowania w narracji 
(w sposób mniej lub bardziej „przetworzony”), odniesień do doświadczenia 
pobytu w obozie koncentracyjnym. Kategoria emocjonalność wiązała się z na-
tężeniem emocji/uczuć w wypowiedzi (podkategoria natężenie emocjonalne) 

3 Obecnie materiał stanowi własność archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
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oraz z  ich znakiem (podkategoria wyraz emocjonalny). Do oceny natężenia 
wprowadzono skalę trzystopniową (małe lub brak/umiarkowane/duże), a do 
oceny znaku – czterostopniową (negatywny/neutralny/pozytywny/mieszany). 
W ocenie emocjonalności należało brać pod uwagę ogólny wydźwięk tekstu, 
a  także jego warstwę syntaktyczną (m.in. występowanie wzmacniających 
natężenie emocjonalne znaków interpunkcyjnych, partykuł czy przymiotni-
ków). Symboliczność rozumiana była szeroko. Symbol powszechnie rozumie 
się jako szczególny rodzaj znaku zastępujący i wyrażający inny przedmiot, 
pojęcie abstrakcyjne, stan rzeczy, zdarzenie itp., a więc odnoszący się do 
innej, nieukazanej bezpośrednio rzeczywistości. Jest to więc – za Paulem 
Ricoeurem – „struktura znaczeniowa, w której sens bezpośredni, pierwszy, 
literalny, określa pośrednio inny sens” (1969, za: Zagórska, 2004, s. 16). Kie-
rując się tą definicją, przyjęto, iż za symboliczne w narracjach można uznać te 
elementy, które – w przeciwieństwie do dosłownych scen charakterystycznych 
dla pamięci traumatycznej – ukazują doświadczenie na tyle „przetworzone”, 
że opowiadane niedosłownie, za pomocą symboli/metafor. Symboliczność 
narracji oceniano na skali dwustopniowej: występuje/nie występuje. Możliwe 
było także wstrzymanie się od oceny kategorii w danej narracji, gdy okazało 
się to niemożliwe.

W celu zwiększenia obiektywności wyników, trzej sędziowie kompetentni 
dokonali klasyfikacji i oceny jednostek znaczeniowych (poszczególnych marzeń 
sennych). Kolejnym krokiem było zestawienie poszczególnych ocen trzech 
sędziów i oszacowanie zgodności sędziowań. O ocenie ostatecznej decydowała 
zgoda przynajmniej dwóch na trzech sędziów – 66,7% zgodności. W sytuacji 
zupełnej rozbieżności szacowań ostateczna decyzja była wynikiem dyskusji 
sędziów. W ten sposób uzyskano wskaźnik procentowy występowania danej 
kategorii w snach reprezentujących dwa typy: obozowe i poobozowe. Umożliwiło 
to badanie różnic we frekwencji danej kategorii między obydwoma zbiorami. 
W celu zbadania istotności tych różnic przeprowadzono analizę z użyciem 
testu niezależności chi2. Podczas gdy do przeprowadzenia analizy ilościowej 
korzystano z wybranych fragmentów materiału pierwotnego (117 narracji), 
w analizie jakościowej posłużono się jego całością.
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7. wyniki analizy ilościowej i jakościowej

7.1. Przeżycia obozowe

Doświadczenia obozowe pojawiły się jako motyw w 57,9% analizowa-
nych snów. Częściej występowały w snach śnionych po wyzwoleniu (78,2%) 
w stosunku do snów obozowych (39%). Różnica między grupami okazała się 
istotna statystycznie (chi2 = 17,94, p < 0,001). Siła związku między wystąpieniem 
kategorii a momentem śnienia jest umiarkowana. 

Tabela 1
Występowanie kategorii „przeżycia obozowe” a typ snu

Kategoria Typ snu
ogółem chi2

(1) p V-cramera
obozowy poobozowy

Przeżycia 
obozowe

Nie występuje
Liczebność 36 12 48 17,94 0,000 0,40

(%) 61,0% 21,8% 42,1%

Występuje
Liczebność 23 43 66

% 39,0% 78,2% 57,9%

Ogółem
Liczebność 59 55 114

(%) 100,0% 100,0% 100,0%

Sny obozowe wydają się przedstawiać indywidualny zapis doświadczeń 
pobytu w obozie – rodzaj osobistego dziennika i przewodnika po zdarzeniach 
istotnych dla poszczególnych więźniów. W snach pojawiały się zazwyczaj te 
momenty obozowego życia, które były obarczone dużym ładunkiem emo-
cjonalnym – wyjątkowo zagrażające lub trudne. Śnione więc były elementy 
obozowej „codzienności”, m.in.: bicie, apele, selekcje i  transporty do gazu, 
egzekucje, ucieczki z obozu czy sceny, w których więzień stara się ochronić 
przed biciem czy uchylić przed strzałami esesmanów. 

W Oświęcimiu zaczęły się sny niespokojne, budziłem się bardzo zmęczony. 
Śniłem, że zabierają mię do przesłuchania, jestem bity, budziłem się ze strasz-
liwym krzykiem. We śnie podczas znęcania się nade mną bronię się, chcę 
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uciekać, lecz nie mam sił, nie mogę zrobić kroku. Po takim śnie byłem bardzo 
zmęczony i zdenerwowany (Jan Liwacz, sen obozowy4).

W snach pojawiają się obrazy tragicznych warunków egzystencji więźniów, 
chorób, które ich dręczyły, uczucia głodu, zimna i pragnienia. „Gdy byłem 
głodny, śniłem sny o  jedzeniu, widziałem smaczne jedzenie, lecz nigdy nie 
jadłem, zawsze były jakieś przeszkody, napawałem się smakiem i przyglądałem 
przygotowanemu jedzeniu” (Jan Nowak, sen obozowy).

Czasem potrzeby i pragnienia, niemożliwe do realizacji w życiu, w niewo-
li, w snach mogły być wreszcie zaspokojone. W marzeniach sennych, które 
wielokrotnie nawiedzały Bronisława Kaczmarskiego, nie tylko stawało się 
możliwe zaspokojenie głodu, ale jednocześnie pragnienia bliskości z rodziną, 
przynależności do miejsca („łąka ojca”), wolności.

[…] bywało, że znajduję się we śnie na łące swojego ojca, zrywam kwiaty, 
które zjadam, a zawsze mają jakiś dziwny przyjemny nie zapach lecz smak. 
Kwiaty te pozwalają zaspokoić głód, bywało też, że zjadałem pełnymi gar-
ściami trawę o przyjemnym smaku, tak, że chętnie czekałem nocy, aby być 
w rodzinnym domu i zaspokoić głód (Bronisław Kaczmarski, sen obozowy).

Bardzo częstym tematem opisów obozowych doświadczeń jest wszech-
ogarniający strach przed śmiercią, swoją lub bliskich. 

Przerażał mnie sen, w którym widziałam zawsze swoją 8-letnią siostrę (któ-
ra w tamtym czasie przebywała w sierocińcu niemieckim, gdyż matka była 
ze mną w obozie) idącą w transporcie do gazu. Ja oniemiała z przerażenia 
chciałam krzyczeć lecz nie mogłam wydobyć głosu, chciałam biegnąć i wy-
ciągnąć ją z szeregu lecz nogi moje były jak przymurowane do ziemi. Budzi-
łam się zlana łzami i potem, niesamowicie przerażona, aby ten sen przypad-
kiem się nie sprawdził (Walentyna Nikodem, sen obozowy).

4 Inaczej niż zwykło się to robić w badaniach psychologicznych czy społecznych, cytaty opa-
trzone są prawdziwymi imionami i nazwiskami świadków (z wyjątkiem osób, które zastrzegły 
anonimowość). Ma to przede wszystkim służyć podkreśleniu podmiotowości badanych (Fi-
lipkowski, 2010), podkreślić indywidualność przeżyć, a także stanowić nośnik pamięci o ich 
konkretnych losach. Po każdym cytacie, dla ułatwienia odbioru, podajemy również, z jakiego 
okresu pochodzi dane marzenie senne. W większości przypadków zachowujemy pisownię 
tekstów źródłowych zgodną z oryginałem. W celu ułatwienia lektury w niektórych cytatach 
dokonano jedynie korekty oczywistych błędów językowych.
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W snach rzeczywistość przenika się ze światem umarłych. Obok żywego 
człowieka pojawia się obraz martwego ciała, w mniejszym lub większym stop-
niu zmienionego przez machinę śmierci: trupy leżące w stosach lub wiezione 
do krematorium, kończyny ludzkie, w końcu – proch i dym.

[…] wieczorem usypiałam – by natychmiast widzieć we śnie na tle płomieni 
ludzkie czaszki, a dym buchał z oczodołów i między szczękami, zrywałam 
się oblana potem, stale powtarzała się zjawa „czaszki”, więc gdy obóz uspo-
kajał się, wychodziłam i do wschodu słońca krążyłam wokół baraków (Kata-
rzyna Łaniewska, sen obozowy).

Liczba snów związanych z obozem, a śnionych już na wolności, stanowi 
dojmujący wyraz tego, jak bardzo żywym doświadczeniem pozostawał Au-
schwitz dla ocalałych. Dynamika pojawiania się snów o tematyce obozowej 
kształtowała się różnorako na przestrzeni czasu. Część badanych śniła inten-
sywnie w pierwszych latach powojennych, a z czasem koszmary ustępowały. 
Jednak duży odsetek badanych nawiedzały sny o tematyce obozowej jeszcze 
długo po zakończeniu wojny, także w okresie przeprowadzania badania – blisko 
30 lat po opuszczeniu obozu. Jeden z badanych notuje słowa:

[...] nasze noce nie należą do nas. Nasze sny pozostały nadal w tamtych latach 
i te straszne przeżyte sny męczą nas nadal i nie dają zasłużonego odpoczyn-
ku. Jesteśmy ludźmi, którym tamta rzeczywistość stoi co noc prawie przed 
oczami i zmienia sen w nieustanne przeżywanie coraz to innych alternatyw 
naszej okrutnej śmierci, jakiej uniknęliśmy swego czasu (B.W., m).

Auschwitz stawał się więc dla wielu ocalałych figurą odniesienia istniejącą 
poza czasem, illo tempore, miejscem wiecznych, bolesnych powrotów. Nie sposób 
tu nie wspomnieć o snach, które możemy nazwać „proroczymi” – niektórzy 
z badanych relacjonują, iż śnili o pobycie w obozie, nim do niego trafili. 

Kolejne dwa sny (używam tutaj skróconego terminu) zapamiętałem z okresu 
mego pobytu w więzieniu tarnowskim tj. pomiędzy 3 a 5 maja a 13 czerwca 
1940 roku. Zapamiętałem ich treść dlatego, że stanowiły one dla mnie pew-
nego rodzaju znaczenie prorocze i nie jest wykluczone, że ukształtowały one 
mój pogląd na życie i na przeznaczenie i w efekcie przyczyniły się do prze-
trwania obozu. Śniło mi się, że jadę pociągiem w stronę Krakowa przez tere-
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ny niezamieszkane. Obok mnie w przedziale siedzi wielu mężczyzn, prze-
ważnie w młodym wieku. Jedziemy w milczeniu, smutni niepewni swego losu. 
Odnoszę wrażenie, że ktoś nas stale obserwuje. Zatrzymujemy się na dworcu 
kolejowym, którego – jak sobie później uprzytomniłem – nigdy w życiu nie 
widziałem, mimo to utkwiły mi w pamięci jego cechy konstrukcyjne i jego 
otoczenie. Ruszamy dalej i po krótkim czasie pociąg się zatrzymuje. Widzę 
postacie w marynarskich czapkach, granatowych kurtkach i pasiastych 
spodniach. Wokół nich kręcą się wojskowi z pejczami w rękach. Słyszę krzy-
ki i szczekanie psów nie ustaje, coś się widocznie działo na dworcu więzien-
nym […] (Niedojadło, sen przedobozowy).

„Zasięg” Auschwitz jest niezwykle szeroki – potrafi zawłaszczyć świat „ze-
wnętrzny”, a także „wewnętrzny”, związany ze sferą najważniejszych uczuć, 
emocji, wartości. Szczególnym typem tego zawłaszczenia są sny poobozowe, 
w których wydarzenia z normalnego życia (często związanego z życiem uczu-
ciowym czy rodzinnym) przekształcają się samoistnie w rzeczywistość obozu: 

[…] śni mi się, że widzę dwoje moich dzieci bawiących się na podwórku 
i w pewnej chwili scena się zmienia, moich synów widzę nagle na placu mię-
dzy blokami w Oświęcimiu stojących na mrozie a przy nich esesman z by-
kowcem. Zacząłem krzyczeć i obudziłem się zlany potem i cały roztrzęsiony 
(Jerzy Jaroch, sen poobozowy).

7.2. Emocjonalność

Stopień emocjonalności wszystkich analizowanych narracji został okre-
ślony jako wysoki w 25,5% przypadków, średni w 27,7%, natomiast brak lub 
niewielki stopień emocjonalności dotyczył 42,9% tekstów. Jak pokazuje tabela 
2, różnice między wypowiedziami na temat snów obozowych i poobozowych 
pod kątem natężenia emocjonalności nie są istotne (chi2 = 3,85, n.i.). Natomiast 
istnieje silny związek między wyrazem emocjonalnym tekstu a typem snu (chi2 

= 28,94, p < 0,001, V-Cramera = 0,51) – tabela 3. Negatywny ton emocjonalny 
charakteryzował 35,6% snów obozowych i aż 83% snów poobozowych. Po-
zytywny wyraz emocjonalny pojawił się w 33,9% snów obozowych i jedynie 
w 1,9% snów poobozowych. Natomiast neutralny charakter snów cechował 
11,9% marzeń sennych obozowych i 5,7% poobozowych.
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Tabela 2
Występowanie podkategorii „natężenie emocjonalne” a typ snu (wyniki testu chi2)

podkategoria
Typ snu

ogółem chi2
(2) p V-cramera

obozowy poobozowy

Natężenie 
emocjonalne

Brak/ 
 Niewielkie

Liczebność 28 20 48 3,85 0,146 0,19

(%) 46,7% 38,5% 42,9%

Umiarkowane
Liczebność 19 12 31

(%) 31,7% 23,1% 27,7%

Wysokie
Liczebność 13 20 33

(%) 21,7% 38,5% 25,5%

Ogółem
Liczebność 60 52 112

(%) 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela 3
Występowanie podkategorii „wyraz emocjonalny” a typ snu (wyniki testu chi2)

podkategoria
Typ snu

ogółem chi2
(3) P V-cramera

obozowy poobozowy

Wyraz 
 emocjonalny

Negatywny
Liczebność 21 44 65 28,94 0,000 0,51

% 35,6% 83,0% 58,0%

Neutralny
Liczebność 7 3 10

(%) 11,9% 5,7% 8,9%

Pozytywny
Liczebność 20 1 21

(%) 33,9% 1,9% 18,8%

Mieszany
Liczebność 11 5 15

(%) 18,6% 9,4% 14,3%

Ogółem
Liczebność 59 53 112

(%) 100,0% 100,0% 100,0%

Część badanych podkreśla swój nastrój bądź emocjonalny stosunek do 
przeżywanych wydarzeń, część zaś opisuje doświadczenia obozowe, ograni-
czając się jedynie do przedstawienia faktów. Emocje określone wprost przez 
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samego narratora wystąpiły w niewielkim odsetku narracji – w trzech narra-
cjach spośród snów obozowych (5%) i w dziesięciu narracjach na temat snów 
poobozowych (18%). 

Wiele przykładów marzeń sennych o negatywnym afekcie zostało już 
przytoczonych. Dominuje w nich przerażenie, rozpacz, uczucie bezradności, 
grozy, czasem też żal i tęsknota. Sny określane są przez badanych jako m.in. 
„męczące”, „nerwowe” czy „potworne”. Wskażmy jeszcze jeden sen, w którym 
emocje i uczucia zostały wyrażone wprost. 

Śniło mi się, że jestem małą dziewczynką, niemal dzieckiem i stoję w środku 
placu otoczonym wokoło ogrodzeniem wysokim niemal do nieba. Jestem 
zupełnie sama. Za ogrodzeniem spostrzegam ojca, matkę, rodzinę. Wyciągam 
do nich ręce i wołam aby mnie zabrali. Nie biegnę bo jestem jakby przykle-
jona do miejsca. Oni stoją, milczą, a ja płaczę, płaczę (H.W., sen obozowy).

Szczególną uwagę zwracają te narracje, które – choć relacjonują treści 
straszne – charakteryzują się tonem sprawozdawczym, pozbawionym emo-
cji. W takich przypadkach możemy mówić o dysocjacji myśli i afektu, który 
mógłby być dla podmiotu zagrażający. „[…] często śnią mi się rewizje na bloku 
i ciągłe uczucie bicia, czuję przez sen, że bykowiec smaga mnie po plecach i po 
głowie, a ja nie zwracam na to uwagi, lecz szukam jedzenia” (Piotr Zoszak, 
sen poobozowy).

Czasem, jak w poniższym tekście, dzieje się to poprzez skupienie się nar-
ratora na aspekcie myślowym: 

Leżałam w „szpitalu” obozowym chora na tyfus i śniło mi się, że na sąsiedniej 
dolnej pryczy (ja leżałam na pryczy środkowej) zmarła jakaś więźniarka 
i dokoła niej zasiadło kilka kobiecych postaci w czarnych długich szatach, 
a ich głowy również były przykryte chustami. Kobiety jak gdyby odprawiały 
modły przy łożu zmarłej, ale w zupełnej ciszy; zastanawiałam się nad tym, 
skąd one zdobyły w obozie takie szaty i bałam się, że nadejdzie kto z SS-ma-
nów i będą mogły mieć nieprzyjemności. Wydawało się, że to już nade mną 
niejako odprawiają modły (H.N., sen obozowy).

Dokładny opis doświadczenia wydaje się absorbować H.N. bardziej niż 
samo przeżywanie go. Nie jest ona jedną z płaczek, widzi sytuację jakby z ze-
wnątrz. Temat śmierci i lęku związanego ze śmiercią pojawia się tym samym 
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mimochodem i w pewnym „przesunięciu” i osłabieniu (H.N. nie rozpacza 
po zmarłej, ale martwi się o los płaczek). Na końcu wypowiedzi pojawia się 
stwierdzenie, że śmierć współwięźniarki jest dla śniącej odczuwana jako jakby 
jej własna. W rezultacie nie jesteśmy właściwie pewni, o czyjej śmierci mówi 
narratorka. Być może w taki sposób dają o sobie znać jej niechciane i projek-
towane na współwięźniarkę uczucia.

Co ciekawe, w snach poobozowych, w których podkreślane jest poczucie 
znalezienia się w obozie po raz wtóry, widoczna jest tendencja do częstszego 
niż w pozostałych snach poobozowych nazywania własnych uczuć (dzieje się 
tak w czterech narracjach na sześć lub osiem5) opowiadających o ponownym 
pobycie w obozie – a więc w 50–66% snów, w których pojawia się motyw 
ponownego trafienia do obozu. Być może świadczy to o tym, że odczuwanie 
emocji umożliwiane jest dopiero przez pewnego rodzaju dystans do przeżytych 
zdarzeń. 

Zarówno w snach obozowych, jak i poobozowych pojawia się poczucie 
winy wobec umarłych – wyrażone nie do końca wprost, lecz ukryte w tra-
gicznych obrazach.

Spałem snem gorączkowym, często z otwartymi oczyma, mając ciągle przed 
oczami widok trupów i krematorium dymiącego dniem i nocą ciężkim czar-
nym welonem dymu, cuchnącego na okolicę. Śniło się mnie, że się duszę od 
tego dymu, lub że ślizgam się i przewracam w kałużach krwi ludzkiej, a tru-
py idą szeregiem z błagalnym wyrazem w oczach, chodź z nami (Bronisław 
Kaczmarski, sen obozowy).

Była też sprawa w Oświęcimiu, która cały czas mnie nurtowała i dotąd po-
wraca w myślach, to deptanie po prochach ludzkich, w moim przypadku po 
prochach bliskich (zginął tam mój mąż, szwagier, siostra szwagra, brat cio-
teczny i wiele innych osób). To przeżycie występuje w snach i majakach 
(Halina Turkiewicz, sen poobozowy).

W obydwu przytoczonych narracjach żywi stają bezradni naprzeciw świata 
umarłych, świata, który nie daje o sobie zapomnieć.

Wśród snów obozowych, obok tych przedstawiających brutalną rzeczy-
wistość obozowego życia, pojawiały się wyjątkowo piękne, idylliczne wręcz 

5 Dwie z narracji były trudne do oceny. 
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sceny, stanowiące jakby lustrzane odbicie tych przeżywanych na jawie. W tych 
momentach więźniowie, choć przez chwilę doznawali ulgi, poczucia wolności, 
pocieszenia. Wydaje się, że – zważając na tragiczny stan uwięzionych – snów 
tych jest niespodziewanie dużo. W narracjach pojawiają się sceny z przeszłego 
życia, zjawiają się bliscy, przed oczami śniących stają obrazy pięknych, często 
pustych (jakby obecność człowieka miała zadawać ból) przestrzeni – pól, 
lasów, łąk, oświetlonych ulic – miejsc, które zapewne wiążą się śniącym ze 
spokojem i wolnością. 

I znów byłem (we śnie) małym chłopcem, bawiłem się na alei kasztanowej 
pełnej słońca i pogody. Była jesień. Złote liście kasztanów oświetlone promie-
niami słonecznymi tworzyły prześliczny złoty baldachim nad aleją. Od czasu 
do czasu liście upadały na ziemię tworząc piękny uszyty dywan. Stałem 
u wejścia alei i byłem urzeczony pięknem, którego dotąd nie dostrzegałem 
(Kazimierz Tokarz, sen obozowy).

Inne sny wiązały się ze sferą duchową – oto w snach pojawiały się postacie 
boskie, anielskie czy opiekuńcze duchy zmarłych, które pocieszały, wyrokowa-
ły bądź błogosławiły: „Szczególnie utkwił mi w pamięci taki sen – u mojego 
wezgłowia stoi Matka Boska i św. Teresa, modliłem się żarliwie, Matka Boska 
powiedziała «wytrwaj i nie załamuj się, a wrócisz do zdrowia»” (Jan Liwicz, 
sen obozowy).

7.3. Symboliczność

Jak widać w tabeli 4, wyniki wskazują na istnienie związku między stop-
niem symboliczności snu a okresem śnienia. Symboliczność nie jest częstym 
zjawiskiem, zarówno jeśli chodzi o sny obozowe, jak i poobozowe. W obydwu 
grupach częściej pojawiają się marzenia senne w formie niesymbolicznej niż 
symbolicznej. Cecha symboliczności wystąpiła w 33,3% snów obozowych i 10,7% 
snów poobozowych. Różnica między grupami jest istotna (chi2 = 8,52, p < 0,01). 
Dostrzeżenie metafory czy symbolu we śnie, który przecież sam w sobie – jak 
twierdził Freud – przybiera formę symboliczną – było zadaniem trudnym. 
Należy więc uzyskane statystyki traktować z należytą rezerwą.
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Tabela 4 
Występowanie kategorii „symboliczność” a typ snu (wyniki testu chi2)

Kategoria

Typ snu

ogółem chi2
(1) p V-cramera

obozowy poobozowy

Symboliczność

Nie występuje
Liczebność 40 50 90 8,52 0,004 0,27

(%) 66,7% 89,3% 77,6%

Występuje
Liczebność 20 6 26

(%) 33,3% 10,7% 22,4%

Ogółem
Liczebność 60 56 116

(%) 100,0% 100,0% 100,0%

Wśród symbolicznych obrazów możemy wyróżnić m.in. przedstawienia 
obozu – który, zarówno w snach obozowych, jak i poobozowych, przyjmo-
wał nieraz formę klatki, ciemnych korytarzy, labiryntów czy szlamu, który 
pochłania, bagnistych terenów. 

Wiem, że jest już dawno po wojnie i że Niemcy skapitulowali, ale ciągle nie 
wiadomo dlaczego trzymają nas w obozach. Mówię do więźniarek, że jestem 
tu po raz drugi, rozpaczam i szukam, gdzie tu jest jakaś brama, jakieś wyjście 
którędy można uciec, ale nigdzie nie znajduję wyjścia. Błądzę po ciemnych 
korytarzach i jakichś lochach pełnych błota i topię się (Bronisława Bukowiń-
ska, sen poobozowy).

Pamiętam jeden sen. Była późna jesień. Szedłem ścieżką wzdłuż wizjery lasu. 
Byłem sam. Panowała wokół mnie beznadziejna pustka. Szarańcza myśli 
obiegła mój mózg, wywołując lęk, podświadomy niepokój, który przytłaczał 
mnie coraz bardziej – w końcu zaczynał dławić. Machinalnie rozpiąłem 
guzik u koszuli, by odsłonić gardło. Szedłem powoli, z ogromnym trudem 
wysuwając nogi do przodu. Strach nie ustępował, koszmar wrogich sił napie-
rających ze wszystkich stron dokuczał mi coraz bardziej. Dowlokłem się 
w końcu do urwistego brzegu wzburzonej rzeki, która nagle rozstąpiła się 
przede mną, odsłaniając kamienne dno, po którym ześlizgnąłem się na dru-
gi brzeg. Mrok już zapadał, gdy nagle znalazłem się na wąskiej kładce prze-
rzuconej przez głęboką przepaść skalną – przejść przez nią nie mogłem, gdyż 
lada moment mogła runąć w bezdenną czeluść, pochłonąć mnie i unicestwić. 
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[...] Czułem, że coraz więcej usuwa mi się spod nóg krucha kładka, że zapadam 
się w próżnię, że ogarnia mnie oszałamiający strach paraliżujący świadomość… 
Z tego bolesnego odrętwienia wyrwał mnie nagle gwałtowny rumor na 
skrzypiących wokół mnie łóżkach, a struga oślepiającego światła przywróci-
ła mi świadomość ponurej, obozowej rzeczywistości (Marian Baran, sen 
obozowy).

Pojawiają się również obrazy-symbole cierpienia, powiązane często z sym-
boliką chrześcijańską – widzimy m.in. drogi usłane krzyżami czy postać 
płaczącego Chrystusa, współcierpiącego wraz z więźniami. 

[...] przed każdą rewizją śniło mi się, że pod krzyżem z wizerunkiem Chry-
stusa składam pęk czerwonych róż. Im większy był snop kwiatów, a Chrystus 
smutniejszy, tym groźniejsza w skutkach okazywała się rewizja. Przed naj-
cięższą rewizją, jaka odbyła się w Rajsku, niosłam we śnie tak ciężki snop 
róż, a Chrystus płakał (Genowefa Ułan, sen obozowy).

A także symbole opieki, najczęściej w postaci bliskich.

[…] pod bramą bloku stoi moja matka i trzyma duże pudło pełne cytryn, ale 
nie chcą jej puścić do mnie. Podobno krzyczałam głośno, żeby mama dała 
im te cytryny, ta Ją wpuszczą, a mnie przyniosła tylko jedną (Janina Czerwiec-
-Dzierżymirska, sen obozowy).

Pojawiające się w snach piękne przestrzenie mogą natomiast być metafo-
rami upragnionej wolności: „Po narkozie, na krankenbau wydawało mi się, 
że płynę – jadę na wielbłądzie przez pustynię: palmy, wysokie, bezchmurne 
niebo, najbłękitniejsze […]” (B.W., sen obozowy).

Forma snów jest różnoraka – niektórym bliżej jest do koszmarów potrau-
matycznych, kiedy realne przeżycie pojawia się w  formie krótkiego i  silnie 
przeżywanego obrazu: „Przeżywałam transport pieszy z Oświęcimia 18.I.45, 
słyszałam nieustanny krzyk «loos, loos, aber loos» – ja nie mogłam już iść 
i konwojent strzelił do mnie – poczułam silny ból w okolicy pasa. Obudziłam 
się z silną kolką prawej nerki, tam gdzie dostałam postrzał” (Janina Czerwiec-
-Dzierżymirska, sen poobozowy).

Inne sny wskazują na pewne „przetworzenie” treści:
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[…] śniło mi się, że byłam w podziemiu szpitala tarnowskiego i biegałam 
w kółko po labiryncie korytarzy, nie mogąc się wydostać, ścigana przez siostry 
szpitala. Co dojdę do wyjścia, to znów wracam z powrotem. Na końcu, gdy 
zlana potem, nie miałam już sił do uganiania, zobaczyłam prostą drogę 
i schody wiodące do szpitala, ale raczej w perspektywie (M.C., sen poobozowy).

Choć treść snu M.C. nie wskazuje wprost na jego związek z przeżyciami 
obozowymi, widzimy jednak, jak lęki, poczucie klaustrofobii i  zniewole-
nia – tak charakterystyczne dla snów byłych więźniów, często pojawiające się 
w ich snach w dosłownych, odnoszących się do realności obrazach – zostają 
tu zmetaforyzowane, a  sam sen przyjmuje formę krótkiej opowieści, której 
zakończenie wskazuje na możliwość wyjścia z opresji.

8. dyskusja

8.1. Przeżycia obozowe

Zgodnie z teoriami głoszącymi, że sny pojawiają się jako pochodne przeży-
wanych doświadczeń na jawie, podobnie, jak w badaniach Cosman (2013), sny 
więźniów Auschwitz, zarówno te obozowe, jak i poobozowe, w dużej mierze 
odnoszą się do przeszłego życia. Podczas pobytu w obozie jest to przeszłość 
bądź dobra, nieraz wręcz wyidealizowana – jeśli dotyczy życia przedobozo-
wego – bądź, jeśli dotyczy życia w niewoli – zazwyczaj straszna i brutalna. 
Na wolności natomiast ocaleli śnią najczęściej o  rzeczywistości obozowej, 
jakby doświadczenie Auschwitz górowało nad innymi przeszłymi przeżyciami 
i odbierało swobodną możliwość odnoszenia się do nich.

Przypomnijmy, że aż 78,2% wymienianych przez badanych snów powojen-
nych zawiera motyw obozowej rzeczywistości. Jest to znacznie większy procent 
niż podany przez Cosman (51,9%), co oczywiście można tłumaczyć czasem, 
który upłynął od wydarzenia traumatycznego: materiał Kłodzińskiego został 
zebrany po ok. 30 latach od zakończenia wojny, a Cosman – po blisko 70. 
Należy także pamiętać o okolicznościach pozyskiwania relacji przez grupę 
krakowskich badaczy. Przykładowo, świadomość byłych więźniów, że badaczy 
interesuje przede wszystkim ich stan zdrowia w kontekście pobytu w obozie, 
a także fakt zbierania materiału przez osobę nieneutralną (Kłodziński, jako 
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były więzień, dzielił los swoich badanych; ponadto część z nich znał osobiście) 
mogły wpłynąć na zawyżenie wyniku. 

Widzimy więc, że liczba snów o doświadczeniu traumatycznym zmniejsza 
się stopniowo wraz z upływem czasu, choć należy przyznać, że oba wyniki 
wydają się bardzo wysokie. Odwołując się do słów Engelking (2013), można 
powiedzieć, że owo przenikanie terroru doświadczanego za dnia do nocy ba-
danych ukazuje ogrom okrucieństwa systemów totalitarnych, które potrafią 
zawłaszczyć nawet przestrzeń prywatnej wolności. Tym samym sny te nie 
tylko odbierają możliwość wytchnienia, ale również wtórnie traumatyzują, 
stanowiąc kontinuum przeżywanego na jawie cierpienia. Słuchając wypowiedzi 
byłych więźniów, widzimy, jak wielki zasięg obejmuje to zawłaszczenie – sięga 
daleko poza czas wojny. 

Podczas gdy badania Cosman (2013) wskazały na niewielką liczbę zapa-
miętanych snów obozowych, materiał zebrany przez grupę krakowską (mimo 
przypadków wypowiedzi o braku snów w warunkach obozowych czy o  ich 
zapomnieniu) jest bogaty w tego typu relacje. Jakie mogą być przyczyny tej 
różnicy? Z pewnością ma znaczenie czas, jaki upłynął od wydarzeń trauma-
tycznych, ale możliwe, że nieobojętny jest też czynnik kulturowy czy – znów – 
fakt, że Kłodziński doświadczał podobnych przeżyć, skutkować mógł większą 
otwartością badanych.

8.2. Emocjonalność

Zgodnie wynikami Kłodzińskiego, Jagody i Masłowskiego (1977), a także ze 
spostrzeżeniami Freuda (1917–1940/2005) oraz przytaczanymi wyżej teoriami 
i wynikami badań (m.in. Hartmann, 1996, 1998; Phelps, Forbes, Creamer 2007), 
lektura relacji o snach poobozowych ukazuje męczące i nieraz występujące wiele 
lat od momentu wyzwolenia powroty przeżytych doświadczeń, wywołujące 
u śniącego niezwykle silne cierpienie. Znikoma liczba przytaczanych snów 
poobozowych (1,9%) ma pozytywny charakter – niemal wszystkie relacjonują 
sytuacje trudne i nieprzyjemne (Popielski, Mamcarz, 2015). Na przykładzie snów 
widać, jak lęk zostaje wpisany w powojenne życie świadków – szczególnie wtedy, 
gdy rzeczywistość obozowa „wdziera” się w ich codzienność i staje się udziałem 
tych – jak w narracji Jerzego Jarocha – których się kocha i o których się troszczy.

Inaczej jednak niż we wnioskach prezentowanych przez Crespo i Fernan-
dez-Lasanc (2016), same narracje w dużej mierze nie są zdominowane przez 
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elementy emocjonalne, a wręcz stosunkowo wiele z nich (42,9%) wcale lub prawie 
wcale nie zdradza emocjonalnego stosunku narratorów do przytaczanych treści. 
Być może przyczyną, dla której badani, relacjonując nieraz niezwykle trudne 
sceny, ograniczają się jedynie do suchych faktów, jest zjawisko dysocjacji – 
„utrzymywania” z dala od świadomego przeżywania tego, co emocjonalnie 
trudne w celu poradzenia sobie z bagażem traumatycznej pamięci. 

Najbardziej chyba zdumiewa fakt występowania stosunkowo wielu (zwa-
żywszy na warunki egzystencji) snów obozowych o pozytywnym wydźwięku 
emocjonalnym – 33,9% (jest to wynik bardzo zbliżony to tego otrzymanego 
przez krakowskich badaczy). Określić możemy je jako kompensacyjne, a więc 
takie, które służą zaspokojeniu potrzeb i pragnień niemożliwych do speł-
niania podczas pobytu w obozie. Umożliwiają one choć chwilową ucieczkę 
z obozowego życia – ku innemu, lepszemu światu. Przywracają sceny z ode-
branego im życia, przywołują czasem niezwykle silnie występujące afekty, jak 
poczucie ulgi, miłości, wolności, a  także doznania estetyczne czy duchowe. 
Czasem zdumiewa ich nieraz piękna, malarska forma. Podobnie jak w wier-
szu Rainera Marii Rilkego (Elegie Duinejskie) piękno i przerażenie pozostają 
w nieodłącznej bliskości.

Z punktu widzenia neuropsychologii można tłumaczyć to zjawisko jako 
związane z działaniem pojawiających się w organizmach więźniów, w obliczu 
zagrożenia życia, hormonów, m.in. adrenaliny czy endorfin, mających cha-
rakter kojący, znieczulający. Z punktu widzenia psychologii humanistycznej 
można szukać wytłumaczenia w poszukiwaniu sensu i wartości w świecie ich 
pozbawionym, z punktu widzenia psychoanalizy – w działaniu mechanizmów 
obronnych, takich jak: wyparcie, zaprzeczenie, intelektualizacja. Ponadto – od-
wołując się do badań Eid, Johnsen i Saus (2005), a także Punamäki i Helminen 
(2008), wskazujących, że u ofiar wczesnodziecięcych traum rzadziej rozwija się 
PTSD, gdy ich sny są nacechowane emocjami pozytywnymi – można mówić 
o adaptacyjnym charakterze tego zjawiska.

8.3. Symboliczność

Uzyskane wyniki sugerują, iż zdolność do myślenia symbolicznego jest 
relatywnie niska w warunkach uwięzienia w obozie. Wynik ten jest spójny 
z wnioskami Kron, Hareven i Goldzweig (2015). Niewielka jest także liczba 
snów symbolicznych po wyzwoleniu, którą możemy tłumaczyć prawdopo-
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dobnym rozwojem PTSD oraz która pozostaje w zgodzie z teoriami poznaw-
czymi, zakładającymi, iż pamięć zdarzeń traumatycznych często wiąże się 
z niemożnością ich przetworzenia (Popielski, Mamcarz, 2015), a one same – 
jak pisała Janion (2002) – zastygają w nieprzyswojonej skamieniałej formie. 
Wśród snów poobozowych są jednak i takie, w których widoczny jest proces 
„rozkruszania” ciężaru traumatycznej pamięci. Podobnie, jak w badaniach 
Wilmera (1996), zauważalne są różnice w stopniu przetworzenia poobozowych 
marzeń sennych: oprócz typowych (częstych) koszmarów potraumatycznych 
(charakterystycznych dla PTSD, a odnoszących się do konkretnego wydarzenia 
z przeszłości) występują także koszmary „zwykłe”, o treści już przetworzonej 
i  symbolicznej, choć często równie bolesnej. Podczas gdy obrazy konkretne 
„zamykają” człowieka w ciągłym przeżywaniu traumy na nowo (i często – jak 
w przytoczonym przykładzie snu Janiny Czerwiec-Dzierżymirskiej – relacjonując 
jedynie fakty i zdarzenia, nie pozwalają na ich emocjonalne przepracowanie), 
obrazy symboliczne mogą otwierać na emocjonalne przeżycie zdarzenia (jak 
w narracji Mariana Barana) lub ich narracyjna forma pozwala na uzyskanie 
nowej perspektywy, lepszego zakończenia (jak w narracji M.C.). Nie zawsze 
jest to jednak oznaką zupełnego zdrowia psychicznego. M.C. kończy swoją 
narrację zdaniem: „Sen ten sprawdził mi się o tyle, że 5-krotnie później byłam 
w zakładach leczenia psychiatrycznego”.

Zastanawiająca jest jednak różnica w stopniu symboliczności między sna-
mi obozowymi i poobozowymi – w warunkach uwięzienia pojawia się mimo 
wszystko więcej snów o charakterze symbolicznym niż po pobycie w obozie. 
Stoi to niejako w niezgodzie z teorią, że wydarzenia traumatyczne kodowane 
są jako treści dosłowne, obrazowe i afektywne (Popielski, Mamcarz, 2015; 
Terr, 1991). Jak jest możliwe, aby w umyśle udręczonego człowieka rodziły 
się zamiast dziennych doświadczeń („resztek z dnia”) tak odległe od prze-
żywanej codzienności, symboliczne obrazy? Być może doświadczenie obozu 
koncentracyjnego, o wyjątkowo stresującym charakterze, jest na tyle silne, że 
procesy symbolizacyjne zachodzą już podczas przeżywania traumy, pełniąc – 
podobnie jak sny natury „kompensacyjnej” – funkcję „scalającą”. Zapewne 
ten mechanizm pozwalał utrzymać stan psychiki człowieka we względnej 
stabilności, stwarzał możliwość przetrwania. Zagadnienie to wydaje się nie-
zwykle interesujące poznawczo i zasadne jest prowadzenie dalszych badań nad 
związkiem między przeżywaniem stresu/traumy a zdolnością do symbolizacji. 
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zakończenie

Czytając teksty zebrane przez Kłodzińskiego, nie sposób było w pewnym 
momencie nie uświadomić sobie, że jest to niewielki wycinek snów, jakie 
powstały pod wpływem obozowych przeżyć. Raz po raz nasuwała się myśl, 
że większość marzeń sennych więźniów Auschwitz nigdy nie ujrzała i nie 
ujrzy światła dziennego. Niektórzy nie pamiętali, inni nie chcieli bądź nie 
byli w stanie o nich mówić, jeszcze inni nie mieli komu. Ale największa część 
po prostu nie mogła, gdyż nigdy nie opuściła bram obozu. O czym były sny 
tych, którzy zginęli? Czy też śnili o wolności? A jakie sny nawiedzałyby re-
spondentów Kłodzińskiego, gdyby nigdy nie doświadczyli traumatycznych 
w skutkach przeżyć obozowych? 

Warto, by oprócz wartości poznawczej, rozwijającej naukową wiedzę na 
temat marzeń sennych (która w przyszłości może być zaaplikowana do pracy 
z ofiarami wszelkich traum) badania snów więźniów spełniały jeszcze jedno 
zadanie. Wśród tych, którzy przeżyli gehennę wojny i tych, którzy współcześnie 
dotykają tego tematu, powtarza się sformułowanie „nigdy więcej”. Chciałybyś-
my, aby spojrzenie na koszmar wojny niepokojący noce ocalałych, często na 
wiele lat po jej zakończeniu, był jeszcze jednym takim głosem.
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wprowadzenie

W psychiatrii schizofrenię traktuje się jako zaburzenie klasyfikowane ze 
względu na przebieg choroby1, występowanie różnych grup objawów i charak-
terystykę urojeń (w której zawarte są odniesienia do ich treści, jednak w ogól-
nej typologii; ICD-10, DSM-5). Trudności w klasyfikowaniu tak złożonego 
zjawiska, jakim jest schizofrenia, powodują hipotezy o grupie zaburzeń. Być 
może komplikacje z opisem tego zaburzenia wynikają z  faktu, że obejmuje 
ono większość płaszczyzn funkcjonowania człowieka (somatyczną, poznawczą, 
emocjonalną, społeczną, duchową), a zatem musi odnosić się do tożsamości. 
Wówczas niezbędnym wydaje się zrozumienie procesu psychotycznego jako 
indywidualnego, wyjątkowego doświadczenia kryzysowego, a dominujący 
model biomedyczny czy nawet biopsychospołeczny wydaje się niewystraczający. 
W ujęciu fenomenologicznym schizofrenia pośród zaburzeń psychicznych ma 
pozycję wyjątkową związaną z unikatowym, osobowym kształtem doświad-
czanych objawów. 

Opoczyńska na ten temat pisze: „schizofrenia […] jest chorobą szczególną, 
w której objawia się to, co w człowieku najbardziej ludzkie (por. Kępiński, 1972c, 
s. 257). Jest chorobą, która uznana może być – jeśli spojrzeć na nią z punk-
tu widzenia człowieka nią dotkniętego – za szczególny sposób egzystencji 
ludzkiej” (por. Frankl, 1975, s. 204), swoistą formę bycia-w-świecie i swoisty 
sposób transcendowania świata (por. Biswanger, 1957, 1959, 1963; Syřišt’ová, 
1982), sposób, w którym za pozornym chaosem, rozbiciem i rozszczepieniem 
dostrzec można wyraźną strukturę i sens” (1996, s. 82–83). Kępiński (1972) 
podkreśla, że kształt przeżyć chorobowych może być odpowiedzią na poszuki-
wanie własnej tożsamości – na pytania: „Jaki ja jestem?” i „Jaka jest moja rola 
w świecie?”. Treści urojeń i halucynacji odnoszą się do znaczeń uniwersalnych, 
ponadczasowych wartości, sfery duchowej i wartości osobowych, „własnych 
tematów”, z którymi zmaga się osoba chora w tworzeniu swojej tożsamości 
(Greek, 2010; Kępiński, 1972; Opoczyńska, 1996). 

Autorzy analiz narracji osób cierpiących z powodu schizofrenii poszukują 
jej specyficznych cech i ich powiązań z przebiegiem choroby. Wykazano, że 
problemy w  tworzeniu autonarracji odnoszą się do uwypuklania podmio-

1 W pracy tej schizofrenia będzie nazywana chorobą – gdyż jest tak rozumiana w ujęciu 
potocznym mimo wycofania pojęcia choroby w odniesieniu do zaburzeń psychicznych w ofi-
cjalnych klasyfikacjach ICD-10. 
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towego bohatera, spójności i wielogłosowości narracji. Trudności dotyczą 
kreacji bohatera, który może przemieszczać się między ja przedmiotowym 
(jako bohaterem zdarzeń w opowieści) a ja podmiotowym (jako narratorem, 
który dokonuje refleksji). Powoduje to zaburzenia aspektów relacyjnych au-
tonarracji czy dialogowego ja. Jest ona uboga lub tworzona jako monolog 
z jednym, dominującym głosem – perspektywą interpretacji lub jako kakafonia 
głosów tworzących różnorodne, lecz niepowiązane treści (Lysaker, Lysaker, 
2001, 2002, 2006). Mniejsza spójność autonarracji wskazuje na trudności 
z poczuciem ciągłości siebie, trudności w poszukiwaniu metaperspektywy 
w rozumieniu własnego życia (Holm, Kirkegaard Thomsen, Bliksted, 2016; 
Raffard i in., 2010; Woźniak, 2005). Niemniej jednak opowieści osób chorych 
na temat doświadczenia przebiegu schizofrenii w ich życiu wskazują na zmia-
ny w ja – w kierunku uważności, odporności i wytrwałości w pokonywaniu 
przeciwności, skupieniu się na celowych działaniach, podejmowania prób 
reintegracji ja wzbogaconego o wiedzę o sobie jako podatnym na psychozę 
(Boydell, Gladstone, Volpe, 2003; Geanellos, 2005).

Prezentowana praca (jej pierwszy etap) jest próbą analizy osobistych znaczeń, 
skojarzeń, ustosunkowań do przeżycia chorobowego zwanego przez specjalistów 
schizofrenią. Analiza narracji ogniskuje się nie na poszukiwaniu deficytów jej 
konstrukcji, lecz na próbie opisania bogactwa jej treści. Metodologia oparta 
jest o jakościową analizę narracji i badanie pól semantycznych. Według teore-
tyków narracji osoby nadają sens swojemu życiu, zamieniając doświadczenia 
w opowiadanie. Doświadczenie ma charakter językowy, dyskursywny (Focault, 
1977; Gadamer, 1998; Gergen, 1994; Ricoeur, 1989). Rzeczywistość społeczna 
jest tworzona poprzez opowiadanie o niej, nadawanie znaczeń aktom działań, 
relacjom międzyludzkim, zdarzeniom i negocjację owych znaczeń w procesie 
komunikowania się. Opowieści wyznaczają schematy rozumienia doświadczeń 
(Trzebiński, 2002). Szczególnie ważne jest nadawanie znaczeń zdarzeniom 
wyjątkowym, niecodziennym, przełomowym i traumatycznym, wpływającym 
na bieg historii życia. Niezależnie od tego, co się w życiu wydarzy, człowiek 
ma potrzebę posiadania sensu – czyli poszukuje sposobów „usensowniania” 
własnych doświadczeń. Sytuacje kryzysowe wymuszają intensyfikację procesów 
poszukiwania sensów, po to, aby móc je zrozumieć, wpisać we własną auto-
narrację, włączyć w historię życia (de Barbaro, 2006; Hermans, 1999; Józefik, 
2003; White, Epston, 1990). Takim wydarzeniem jest epizod psychotyczny 
jako sytuacja wyjątkowa, nieoczekiwana, silne doświadczenie kryzysowe, 
oddziałujące na większość dziedzin życia i rozumienie siebie (Frankl, 1984; 

Metafory schizofrenii – różnorodność znaczeń i wzorce aktywności w opowieściach o doświadczeniu choroby   311



Wciórka, 1986, 1998). W  literaturze przedmiotu istnieją doniesienia na te-
mat jego negatywnych skutków – z  jednej strony dotyczących postrzegania 
siebie: obniżenie samooceny, poczucie stygmatyzacji, zagrożenie tożsamości; 
z drugiej odnoszących się do postrzegania własnego życia: poczucie utraty 
sensu życia, załamanie planów życiowych i dotychczasowej linii życia w  jej 
obiektywnym wymiarze, obniżenie jakości życia (Angermeyer, Beck, Holzinger 
2004; de Barbaro 2004; Chądzyńska i in., 2002; Holm, Kirkegaard Thomsen, 
Bliksted, 2016; Lysaker, Lysaker, 2007). 

 W ujęciu narracyjnym mówi się o załamaniu dobrej opowieści jako kryzysie 
budowania autonarracji tożsamościowej (de Barbaro 2004; Ramírez-Esparza, 
Pennebaker, 2006). O zagrożonej tożsamości można mówić w sytuacjach, kie-
dy naruszone są zasady sterujące jej rozwojem, tj. zakłócone zostaje poczucie 
ciągłości własnego ja, odrębności własnej osoby od innych, własnej wartości 
albo poczucie kontroli (Breakwell, 1986; Brygoła, 2010; Oleś, 2008). Schizofre-
nia to zaburzenie, które dotyka wielu aspektów funkcjonowania – zmieniają 
się emocje, myślenie, zachowania, a także sytuacja społeczna, bliskie relacje 
i cielesność osoby chorej. Może być podważona każda z wymienionych zasad. 
Dochodzi do poczucia przerwania ciągłości – chory czuje się inny: mniej 
sprawny, zależny, nieradzący sobie z wieloma sytuacjami, aż do bycia kimś 
innym jak w urojeniach wielkościowych, misji, winy. Poczucie odrębności 
od innych zanika, bo przekraczane są granice osobowe, co pokazują urojenia 
ksobne, prześladowcze, oddziaływania, wpływu. Obniżona jest samoocena 
lub chorobowo zmienione poczucie wartości w urojeniach wielkościowych. 
Dochodzi do spadku poczucia wpływu na otaczający świat, własne życie i dzia-
łania. Zatem w sytuacji zagrożenia tożsamości tworzenie opowieści o sobie 
w chorobie jest procesem „opracowania” tego doświadczenia, nadania mu 
sensu w przebiegu własnego życia i poszukiwania nowej spójności własnej 
autonarracji. Przeżycia chorych na schizofrenię są trudne do ujęcia w słowa, 
gdyż są intymne, osobiste, a jednocześnie często trudno je zrozumieć w kon-
tekście własnego życia, tak by włączyć je do biografii. Są niezrozumiałe – 
„dziwaczne”, „inne”, „nie z tego świata”. Niełatwo jest zrozumieć, dlaczego 
w takiej, a nie innej formie się przydarzyły osobie chorej. Struktury urojeniowe 
mogą być traktowane jako próba stworzenia interpretacji, która jest sposobem 
zachowania spójności i porządku w świecie własnej psychiki – zagrożonym 
chaosem i rozpadem (Frankl, 1984; Kępiński, 1972; Opoczyńska, 1996). Są one 
także trudne do opisania ze względu na charakter przeżywanych objawów. 
Okres epizodów psychotycznych to doświadczenie halucynacji i urojeń, które 
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są twórczym, lecz nieprzystającym do realiów rzeczywistości jej odbiorem 
i rozumieniem. Są najczęściej silnie wysycone emocjonalnie, a jednostka jest 
w centrum zdarzeń. Może być też tak, że pacjenci niektórych doświadczeń 
nie pamiętają pod wpływem zaburzeń formalnych myślenia. Jednak narracje 
o sobie w świetle doznawanych problemów zdrowotnych dotyczą także tego, 
co realne, własnych działań, zdarzeń i prób radzenia sobie z psychozą. Zatem 
opowiadając o chorobie, jednostka próbuje nadać tym doświadczeniom sens, 
by uczynić je bardziej zrozumiałymi. Osadzenie faktu wystąpienia zaburzeń 
w kontekście całej historii życia pozwala odbudować jej ciągłość, przeformu-
łować sposoby rozumienia własnych przeżyć. 

Sontag postawiła tezę, że „Każda choroba, której przyczyny są niejasne, 
a leczenie nieskuteczne, na ogół ocieka wręcz znaczeniem” (1999, s. 62). Cytat 
ten odnosi się do procesów nadawania znaczeń chorobie w szerokim społecznym 
dyskursie kulturowym. Natomiast zjawiska te zachodzą także w jednostkowym, 
indywidualnym wymiarze. Sontag pokazała, jak metafory narastają wokół choro-
by (AIDS, nowotworu i gruźlicy w XIX w.) dla nazwania tego, co jest tajemnicze, 
zagrażające, niezrozumiałe i niekontrolowane. Pomimo postępu w medycynie 
i psychologii klinicznej schizofrenia obecnie jest podobnie tajemniczą cho-
robą. Dzieje się tak, bo chociaż znane są mechanizmy powstawania objawów 
i czynniki ryzyka, to nie są jednoznacznie określone przyczyny zachorowania, 
ani schemat postępowania, które prowadziłoby do całkowitego wyleczenia bez 
ryzyka nawrotu i usunięcia przyczyn. Jednostka zanurzona w społecznym kon-
tekście podlega wpływom kulturowym – stereotypom dotyczącym rozumienia 
schizofrenii, a jednocześnie sama nadaje sens doświadczeniu psychotycznemu. 

Lakoff i Johnson (2010) zdefiniowali myślenie metaforyczne jako rozumienie 
pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy, podlegającej odmiennemu 
porządkowi, lecz pod pewnymi względami podobnej. Połączone znaczeniem 
zostają: domena docelowa (pewne zjawisko) i domena źródłowa – pojęcie, które 
jest rzutowane, do rozumienia którego odwołujemy się, by poznać lepiej owo 
zjawisko. Autorzy stwierdzili, że kategorie myślenia powszedniego są w więk-
szości metaforyczne. Jednak najczęściej używamy metafor, nie zastanawiając 
się nad nimi. Ich funkcją jest zrozumienie i dookreślenie znaczenia terminu 
poprzez odwołanie się do innego obszaru doświadczenia – przypisanego do 
domeny źródłowej. Zastosowanie metafory uwypukla pewne aspekty pojęcia, 
a ukrywa inne. Metafory kształtują postrzeganie, myślenie i działanie poprzez 
tworzenie modeli – nieraz złożonych struktur organizacji wiedzy, nadawanie 
struktury. A struktura ta zawarta jest w  języku. Nie wszystkie metafory są 
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łatwe do rozszyfrowania. Można do nich dotrzeć za pomocą analizy pola 
semantycznego danego pojęcia. 

Tworzenie znaczenia choroby jest ukryte w opowieści o doświadczeniu schi-
zofrenii pod postacią metafor. Są one najczęściej nieuświadomione, lecz pociągają 
za sobą myślenie w odpowiednich kategoriach, wnioskowanie o sobie i przyszłości 
oraz działania – wyznaczone przez możliwości desygnatu metafory. Alternatywne 
struktury wiedzy przypisane tej samej domenie docelowej różnią się zognisko-
waniem na pewnych jej własnościach. Stąd pierwszy etap badania to rozpoznanie 
metafor, jakich używały osoby badane dla opisu schizofrenii. Drugi etap polega 
na analizie właściwości metafor – ze szczególnym uwzględnieniem siatki działań.

W całokształcie opowieści szczególne znaczenie mają opisy aktywności. 
Narracje są oparte przede wszystkim na opowiadaniu o doświadczeniach. 
Zarówno dla przedstawienia charakterystyk, jak i zdarzeń, w których bohater 
brał udział, wykorzystane są opisy działań. To przede wszystkim aktywność 
jednostki wyznacza jej sposób bycia w świecie, kształtuje tożsamość, ustala 
wzorce interakcji, a także prowadzi do tworzenia obrazu otaczającej rzeczy-
wistości, który zwrotnie warunkuje zachowania. Stąd w drugim etapie analizy 
metafor schizofrenii (jako „bohatera” opowieści) badano wzorce aktywności. 
Na tym etapie postawiono hipotezę, że różne metafory schizofrenii tworzone 
przez osoby chore mogą skutkować odmiennymi opisami działań. Analizowano 
siatkę działań pod kątem dominującego dla danej metafory wzorca aktywno-
ści. Wzorce aktywności zdefiniowano jako formalne właściwości aktywności 
podmiotowej, które znajdują się w przestrzeni psychicznej jednostki i wpływają 
na jej sposoby zachowania (Chądzyńska, 2004, 2005, 2012). Jest to rozszerzenie 
konstruktu wzorców motywacyjnych. Te drugie definiuje się jako osobiste 
przekonania na temat działań odnoszące się do celów, zanurzone w kontekście 
środowiskowym, które wraz z procesami emocjonalnymi posiadają funkcje 
organizujące (Atkinson, Birch, 1970; Heckhausen, Dweck, 1998). Motywacja 
jest rozumiana jako konstrukt wypływający z oczekiwań, nastawiony na osią-
gnięcie celów i spełnienie zamiarów, poprzez podmiotową organizację działa-
nia (Locke, Latham, 1990; Reykowski, 1977; Rheinberg, 2006; Tomaszewski, 
1982; Zaleski, 1991). Wzorce aktywności rozpatrywane są szerzej – dotyczą 
nie tylko funkcji motywacyjnych, ale też zachowań nieorganizowanych pod-
miotowo, nieukierunkowanych, a także charakterystyk podmiotu ze względu 
na jego sposób działania. Wyróżniono zatem wzorce aktywności odnoszące 
się do motywacji – jej ukierunkowania (dążenie vs unikanie) i umiejscowienia 
źródeł kontroli (wewnętrzne vs zewnętrzne). W aspekcie szerszej charakte-
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rystyki wzorów aktywności zostały wzięte pod uwagę wszystkie te wymiary, 
które znajdują odzwierciedlenie w języku poprzez formy, w jakich występują 
orzeczenia. Są to: osobiste zaangażowanie w działanie (forma osobowa lub 
nieosobowa, nominalizacje), przyjmowanie roli w  interakcjach (działania 
agentywne vs petentywne), jak również (co wynika z analizy semantycznej 
orzeczeń) nastawienie na stany lub czynności. Wzorce aktywności używane 
w metaforach będą rozpatrywane pod względem poczucia sprawstwa czy 
intencjonalnej kontroli działania. Poczucie kontroli jest tak ważne, gdyż jest 
jednym z procesów tożsamościowych (Breakwell, 1986). Zatem niskie poczucie 
sprawstwa jest zagrożeniem dla tożsamości. Poszukiwanie siły i autonomii 
jest działaniem naprawczym. Motywy ludzkich działań (temat u McAdamsa, 
1983; czy cel u Brunera, 1992) są szkieletem narracji jako historii, w której 
bohater ma pewne potrzeby i cele, którym podporządkowuje działania, a one 
powodują reakcje innych, składając się na ciąg wydarzeń. 

W odniesieniu do schizofrenii opisywany jest deficyt motywacyjny, którego 
skutkiem są objawy negatywne (w  tym obniżona aktywność) i  anhedonia 
(Engles, Fritzsche, Lincoln, 2013). Bardziej szczegółowe określenia natury 
deficytów w zakresie motywacji wskazują na redukcję zachowań zorientowa-
nych na cel, zaburzenia funkcji wykonawczych, tj.: selekcji reakcji, inicjowania 
aktywności, podtrzymywania i zmiany programów aktywności, które związane 
są z zaburzeniami w  funkcjonowaniu kory przedczołowej (Del-Monte i  in., 
2013). White (1987), koncentrując się na samopisach osób chorych na schizo-
frenię, używa metafory osoby „zapędzonej w kozi róg”. To „smutna historia” 
osoby pozbawionej sprawstwa i poczucia odpowiedzialności za swoje życie. 
W badaniach własnych wzorców motywacyjnych w schizofrenii wykazano 
postrzeganie obniżonego poziomu sprawstwa i intencjonalności w okresach 
zaostrzenia psychotycznego i ciężkiej depresji popsychotycznej, jak również 
(w mniejszym stopniu) w czasie remisji w stosunku do stanu przed zachoro-
waniem. Opisy okresu choroby były silniej wysycone: nieosobową kontrolą 
działań (występowaniem nominalizacji i formy nieosobowej), wzorcami uni-
kania, zewnętrznym umiejscowieniem kontroli działań, stanami i działaniami 
wykonywanymi indywidualnie. Ponadto wykazano, że im dłużej trwa choroba, 
tym mniejsze znaczenie motywacji w narracji (Chądzyńska, Kozakiewicz, 2019; 
Chądzyńska, Osuchowska-Kościańska, Bednarek, 2014). Pojawiło się pytanie: 
czy jest to zjawisko uniwersalne w przebiegu schizofrenii, czy też różne spo-
soby konceptualizacji schizofrenii powodują inne ustosunkowywania się do 
choroby i zmienność w postrzeganiu własnego sprawstwa?
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Zatem badanie podzielono na dwa etapy. W pierwszym (eksploracyjnym) 
poszukiwano różnorodności przedstawień choroby, skojarzeń, nadawanych 
jej znaczeń – poprzez analizę metafor używanych do jej opisów. Metafory te 
wyodrębniono za pomocą analizy pola semantycznego wyrażenia „schizofrenia” 
w narracjach osób opowiadających o swoich doświadczeniach psychotycznych. 
Następnie, poszukując odpowiedzi na pytanie o ustosunkowania do choro-
by i postrzeganie własnego sprawstwa w zależności od sposobu rozumienia 
doświadczeń (czyli używanych metafor schizofrenii), analizowano wzorce 
aktywności. W tym drugim etapie badania zastosowano semantyczno-logiczną 
analizę narracji. Szukano różnic i podobieństw metafor w zakresie opisów 
działań pod kątem poczucia sprawstwa. Postawiono hipotezę, że odmienne 
metafory stosowane do nadania znaczenia przeżyciom chorobowym mogą 
powodować różnice we wzorcach aktywności. Natomiast podobieństwa wzor-
ców aktywności pozwoliły na grupowanie metafor.

1. metoda badania

Osoby badane to 26 pacjentów Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN, 
chorych na schizofrenię, w okresie przynajmniej częściowej remisji objawów 
psychotycznych. 

Statystyki opisowe badanej grupy oraz stan kliniczny osób badanych 
przedstawia tabela 1.

Osoby badane były w wieku 21–63 lata, średnia wieku 40 lat, wśród bada-
nych było 9 mężczyzn (35%) i 17 kobiet (65%).

Pacjenci chorowali średnio 16 lat; w tym czasie byli hospitalizowani od 1 do 
38 razy, średnio 9 razy, przez 22 miesiące. Są to osoby, które zachorowały od 
okresu adolescencji do wieku dorosłego, średni wiek zachorowania to 24 rok 
życia. Jest to wyselekcjonowana grupa badana – osób krytycznych do choroby, 
posiadających jej świadomość, współpracujących w  leczeniu, pozostających 
w długotrwałej relacji terapeutycznej, potrafiących stworzyć opowiadania 
o sobie z okresu sprzed zachorowania i później, mających zachowaną płyn-
ność prowadzenia rozmowy. Dla oceny stanu klinicznego zastosowano Skalę 
objawów pozytywnych i negatywnych (The Positive and Negative Syndrome 
Scale; PANSS; Kay, Fiszbein, Opler, 1987). Badanie przeprowadzono w okresie 
remisji objawów chorobowych – najczęściej niepełnej (średnia skali PANSS 
50 pkt.), lecz z niskimi objawami wytwórczymi (średnia skali PANSS Objawy 
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pozytywne 12 pkt.). Badani mieli głównie wykształcenie średnie (73%), wolnego 
stanu cywilnego (81%), mieszkający z rodziną pochodzenia (65%).

Tabela 1
Statystyki opisowe danych demograficznych i klinicznych osób badanych

minimum maksimum średnia SD

Wiek 21 63 40,1 12,9

Czas choroby (lat) 2 35 15,6 10,1

Liczba hospitalizacji 1 38 9,1 8,3

Łączny czas hospitalizacji (msc) 3 64 22,2 15,4

Wiek zachorowania 15 44 24,2 6,7

PANSS Objawy pozytywne 7 22 12,0 4,0

PANSS Objawy negatywne 7 22 12,3 4,3

PANSS Objawy psychopatologiczne 18 45 25,4 7,3

PANSS 33 89 49,6 13,4

Adnotacja . PANSS – Skala objawów pozytywnych i negatywnych .

Jest to opis fragmentu analiz narracji z  szerszego projektu badawczego. 
Materiałem badawczym są autonarracje – opowieści o sobie i doświadczeniach 
życiowych stworzone przez osoby badane w procedurze częściowo kierowanych 
wywiadów narracyjnych (Schütz, 1979). Każda osoba badana udzieliła dwóch 
wywiadów: „ja jako osoba zdrowa” i „ja jako osoba chora na schizofrenię”. 
Dotyczyły one opisu siebie, swoich umiejętności, mocnych i  słabych stron, 
podejmowanych działań, zainteresowań, kontaktów interpersonalnych (w tym 
rodzinnych) oraz doświadczeń z dwóch wymienionych okresów w życiu. Wy-
powiedzi zostały nagrane, a następnie przepisane. Teksty zostały podzielone 
na trzy części odpowiadające zakresowi treści: 1 – „przed zachorowaniem” – 
opisy siebie i swojego życia z okresu przed pierwszym epizodem chorobowym; 
2 – „po zachorowaniu” – odnosiły się do sytuacji remisji choroby, głównie 
teraźniejszości oraz całości funkcjonowania osoby od okresu zachorowania; 
3 – „opis choroby” – przedstawienie doświadczania schizofrenii tak, jak 
okres „w trakcie choroby” był subiektywnie definiowany przez osoby badane. 
Najczęściej jako opis choroby pojawiała się ostra faza psychotyczna, jednak 
czasami był to okres nasilonej depresji popsychotycznej. Dalszej analizie zo-
stały poddane narracje zaliczone do trzeciego zakresu treści „opis choroby”. 
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Zastosowano metodę badania pól semantycznych. Pole semantyczne 
jest definiowane jako suma znaczeń danego pojęcia (wyrazu), składająca 
się z wiązek skojarzeń z nim. Zbudowane jest nie tylko z  synonimów, lecz 
z atrybutów, ocen ewaluatywnych, asocjacji, wyrażeń wchodzących w związki 
tożsamościowe i opozycji słowa – klucza oraz siatki działań. Siatka działań 
na ogół obejmuje działania podmiotu i działania skierowane na podmiot. 
Pole semantyczne odzwierciedla system znaczeń stworzonych wokół pojęcia 
(Mikołajczuk, 1997; Nerlich, Clarke, 2000; Robin, 1980). Rama semantyczna 
to termin analogiczny odnoszący się do pragmatyki języka, odkodowywania 
znaczeń zależnych od kontekstu, zanurzonych w konkretnych narracjach, a nie 
w całości semantycznej struktury leksykalnej. Procedura badania ram seman-
tycznych wynika z założenia, że w  języku odbija się rzeczywistość i  sposób 
myślenia o świecie, co zwrotnie wpływa na jego właściwości. Badanie pól/ram 
semantycznych, zogniskowane na sposobie używania słowa (a nie istnienia 
w słowniku), pozwala na przedstawienie kategorii znaczeniowych i metafor 
stosowanych przez osoby badane dla rozumienia danego pojęcia. W analizie 
pola semantycznego „schizofrenia” wyróżniono kategorie: synonimy, opozy-
cje, atrybuty, asocjacje oraz siatkę działań: działania obiektu (schizofrenii), 
działania osoby (chorej na schizofrenię), działania na osobę (innych osób, nie 
obiektu, skierowane na chorego). 

W drugiej części analizy zastosowano własną metodę: „Wzorce aktywno-
ści: semantyczno-logiczna analiza narracji” dokładnie opisaną gdzie indziej 
(Chądzyńska, 2012). Tu zostanie ona przedstawiona w skrócie. Jej celem było 
wyróżnienie operatorów wzorców aktywności. Analiza tekstu pod kątem wzor-
ców aktywności odnosi się wprost do struktury predykatowo-argumentowej 
jako charakterystyki języka, związanej z opisami działań (Danes, 1974; Lyons, 
1989). W skrócie można określić, że analizowane były formy orzeczeń – predy-
katów wraz z dopełnieniami osobowymi (argumentami). Były one wyróżniane 
i kategoryzowane. Celem tej części badania było poszukiwanie, jak subiektywne 
doświadczanie schizofrenii wpływa na wzorce aktywności odnoszące się do 
poczucia sprawstwa. Poczucie sprawstwa odnosi się do stanu, w którym czło-
wiek „czuje się sprawcą (autorem) własnego zachowania i źródłem wpływu na 
świat” (Kofta, 1991, s. 172). To przekonanie o podmiotowej kontroli działania 
(de Charms, 1968; Kofta, 1991). Składają się na nie odczucia: wolności wyboru, 
kontroli nad przebiegiem zdarzeń i własnej skuteczności. W pracy skupiono 
uwagę na wymiarach: umiejscowienie źródeł kontroli działań (wewnętrzne lub 
zewnętrzne), kierunek motywacji (dążenie lub unikanie), nieosobowa kontrola 
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działań (nominalizacje, nieosobowe), poziom aktywności (stany, czynności), 
rola w interakcjach (działania petentywne).

Umiejscowienie źródeł kontroli: wewnętrzne vs zewnętrzne opisuje zgeneralizowa-
ne oczekiwania podmiotu w stosunku do istnienia związku między własnym 
zachowaniem a otrzymywanymi wzmocnieniami. Wewnętrzne umiejscowienie 
kontroli jest to przekonanie, że efekty zależą od działań, sprawności jednostki 
w dążeniu do celu. Charakteryzuje ono osoby kierujące się własnymi celami, 
intencjami, uwewnętrznionymi normami, którymi podmiot chce, uważa, że 
warto się kierować. Zewnętrzne umiejscowienie kontroli to przekonanie, iż 
wzmocnienia otrzymywane przez podmiot są niezależne od jego zachowania. 
Charakteryzuje ono osoby kierujące się w działaniu wymaganiami, wzorcami 
zewnętrznymi w postaci przymusu, sugestii, normy, której człowiek musi, 
uważa, że powinien się podporządkować (Deci, Ryan, 2000; Rotter, 1966). 
Umiejscowienie kontroli można śledzić w narracji poprzez analizę opera-
torów modalności działań, tj. czasowników modalnych i zmodalizowanych 
(Lyons, 1989). Będą to wyrażenia typu: „mogę, nie muszę, warto, należy, 
próbuję” (wewnętrzne umiejscowienie źródeł kontroli działań) oraz „muszę, 
powinienem, trzeba, nie można” (zewnętrzne umiejscowienie źródeł kontroli). 

Kierunek motywacji: dążenie–unikanie to podstawowy wymiar charakteryzu-
jący motywację. Reykowski (1977) zdefiniował ją jako: „proces psychicznej 
regulacji, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, 
jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest poświęcić. Zatem mo-
tywacja to proces wewnętrzny, warunkujący dążenie ku określonym celom” 
(s. 18). W takim rozumieniu kierunek uzyskuje znaczenie bazowe – kreujące 
motywację i jej charakter. Cele jednostki podzielono na dwie klasy: dodatnie – 
do osiągnięcia, w których zmierza jednostka i które warunkują motywację 
dodatnią, czyli „dążenie do”, oraz ujemne – których osoba unika, zatem 
powodują one powstanie motywacji ujemnej, czyli „unikania”. Motywacja 
dodatnia związana jest z pragnieniami, planami, zamierzeniami. Natomiast 
ujemna odnosi się do obaw, niechęci. Operatorami językowymi zmiennej 
„dążenie” są wyrażenia określające motywację i wskazujące na pozytywny 
cel działań (liczba wyrażeń typu: „mogę, chcę, powinienem”). Wskaźnikami 
zmiennej „unikanie” są zmodalizowane wyrażenia czasownikowe wskazujące 
na negatywny cel (np. „nie mogę, nie muszę, unikam”).
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Nieosobowa kontrola działania to wzorzec wskazujący na osobiste zaangażowa-
nie w działania lub jego brak. Dotyczy on biernego poddawania się wpływowi 
środowiska w odróżnieniu od aktywnego wpływania na otoczenie. To rozróż-
nienie wynika z rozdzielenia potrzeb na proaktywne i  reaktywne (Skinner, 
1995; Tomaszewski, 1982). Osoby działające proaktywnie same dostarczają 
bodźców, są inicjatorami działań, kierują się celami, wewnętrznymi potrzebami. 
Działania reaktywne powstają w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne jako reakcja 
na zmiany w środowisku. W narracji nieosobowa kontrola działań związana 
z działaniami reaktywnymi wyraża się poprzez używanie nominalizacji i form 
nieosobowych (Wygotski, 2002). W najprostszej formie nominalizacja to rze-
czownik, słowotwórczo pochodzący od czasownika, odpowiadający nazwie 
czynności, stanu, cechy, zdarzenia, pojęciu abstrakcyjnemu (np. czekanie, my-
ślenie, śpiew). W takiej konstrukcji osoba zostaje zredukowana z podmiotu do 
dopełnienia – podrzędnego w stosunku do nazwy czynności. Jest to zjawisko 
deagentywizacji działania – zostaje ono oddzielone od podmiotu, nie poddaje 
się jego kontroli i wpływowi. Podmiot z pozycji aktywnego agensa zostaje przez 
nominalizację przesunięty do roli biernego subiekta – odbiorcy działań i sił 
(Jędrzejko, 1993). Wskaźnikiem zmiennej „nominalizacje” jest występowanie 
w narracji osoby badanej wyrażeń w formie nominalizacji. Podobne znaczenie 
ma używanie konstrukcji w stronie biernej, bezpodmiotowych. Wówczas za-
mieniona jest pozycja podmiotu i dopełnienia i rola semantyczna podmiotu. 
Powoduje to, że ten, kto był aktywnym agensem – sprawcą, w stronie biernej 
staje się patiensem – biernym odbiorcą. Operatorami zmiennej „nieosobowe” 
są czasowniki w formie nieosobowej i w stronie biernej. 

2. rola w interakcjach: działania petentywne

Sposób wchodzenia w  interakcje odnosi się do ról przyjmowanych 
w sytuacjach społecznych. Najogólniej można je scharakteryzować na wy-
miarze wyznaczonym przez układ zależności i władzy. Osoba może stawiać  
siebie w  pozycji nadrzędnej – jako posiadającą władzę, czy kontrolującą 
innych; w położeniu równorzędnym – współpracy czy podrzędnym – gdy 
podlega innym, podporządkowuje się lub dostosowuje (Atkinson, 1964; 
Grzelak, 2002; McClelland, 1978). Rola w  interakcjach może zależeć od 
wykształconych tendencji motywacyjnych: siły – władzy vs miłości – in-
tymności (McAdams, 1983) lub umacniania siebie vs pragnienia kontaktu 
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(Hermans, 2003). Rolę nadrzędną i równorzędną charakteryzuje aktywne 
działanie, przyjmowanie pozycji sprawcy czynności, często ukierunkowa-
nych na inne osoby. W narracji odzwierciedla się to w przyjmowaniu roli 
semantycznej aktywnie działającego agenta (agensa). Rola podrzędna wiąże 
się z odbieraniem działań innych, ustawianiem się w pozycji odbiorcy, często 
biernego obiektu aktywnych sprawców. W wypowiedziach tych osób będą 
częściej uwidaczniać się tzw. „działania na”, w których są oni odbiorcami 
działań skierowanych na nich (Chądzyńska, 2012). Wskaźnikami zmiennej 
„działania petentywne” będą opisy działań, w których narrator jest w seman-
tycznej roli patiensa, beneficiensa, comititative’a (Chafe, 1971; Kawka, 1980). 

3. poziom aktywności: zorientowanie na stany 

Poziom aktywności odnosi się do rozróżnienia między aktywnym wy-
konywaniem czynności, byciem sprawcą zmian, poszukiwaniem stymulacji 
a pozostawaniem w statycznych, niezmienionych stanach, biernym przeżywa-
niem sytuacji. Jest on związany m.in. z aktywnością definiowaną jako cecha 
temperamentalna (Strelau, 1985), orientacją defensywną (Doliński, 1993), 
zdefiniowaną przez Kuhla (1981) orientacją na działanie i orientacją na stan. 
Orientację na działanie można w skrócie ująć jako kontrolę działania, by 
osiągnąć cel. Osoby zorientowane na stan skupiają uwagę na jakimś stanie – 
określonym układzie warunków – zewnętrznych lub wewnętrznych. Staje 
się on głównym źródłem odniesienia do organizacji działań. Wskaźnikami 
zmiennej „Stany” będą odniesienia do stanów zgodnie z klasyfikacją orzeczeń 
opisujących ludzką aktywność wyróżniającą: stany, procesy i czynności (Chafe, 
1971; Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, 1984).

4. wyniki

4.1. Etap 1. Analiza pola semantycznego pojęcia schizofrenia

Przeprowadzona analiza pól semantycznych pozwoliła wyróżnić 14 metafor 
stworzonych przez osoby chore dla określenia schizofrenii. Będą one przed-
stawione w postaci tabel zawierających wypisy z wypowiedzi osób badanych 
ułożone w kategoriach analizy pola semantycznego.
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Tabela 2 
Metafora 1 „Model medyczny – choroba psychiczna”

model medyczny – choroba psychiczna

Synonimy Choroba psychiczna, psychoza, depresja – jako część doświadczeń, depresja popsychotyczna, nerwica, za-
burzenia psychotyczne, schizofrenia

Opozycje Zdrowie, zdrowy

Atrybuty Objawy: objaw, niepokój, lęk, strach, objawy lękowe, moje stany depresyjne, osłabienie, słaba koncentra-
cja, słaba pamięć, impulsywność, pustka albo nakręcony umysł, natłok myśli, urojenia ksobne, myślenie 
paranoiczne, przyspieszony tok myślenia . Niepełnosprawność, nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu, 
zwiastuny choroby .

Działania 
obiektu 
(schizofrenii)

Urojenia przyszły, omamy zaczęły się rozwijać

Działania 
osoby

Zachorowałam, byłem/jestem chory, byłem w fatalnym nastroju, niepokój mam, miałam depresję, miałam 
nerwicę, ja się bałam, taki strach miałam, miałem bardzo intensywne halucynacje, wydawało mi się, ja 
byłem chory psychicznie, objawy u siebie obserwuję, wszystkie takie moje rzeczy ksobne, które brałem 
do siebie, urojeniowe, ja nie byłem tak spokojny, nie spałam, miałem pozrywane wątki myślenia, miałem 
rozpoznanie, poszedłem do szpitala, biorę leki

Działania na 
osobę

Nie wyleczono, leczyli mnie, dali mi leki, zmieniła leki, zostałem zdiagnozowany, dostałem zastrzyk, za-
mknięto mnie w szpitalu,

Asocjacie Pobyt w szpitalach, uczestnictwo w terapii, leczenie farmakologiczne, pójście na rentę

Cytat „Zachorowałem w liceum . Zaczęła się taka jakby mania, urojeń i omamów, że zacząłem słyszeć głosy, za-
cząłem widzieć osoby, których naprawdę, nie wiem, czy widziałem, czy nie widziałem .”

To najbardziej oczywista metafora, związana z doświadczeniami osób bada-
nych, które najczęściej rozmawiają ze specjalistami o chorobie, posługując się 
językiem medycznym. Na zajęciach edukacyjnych są „uczone” i nakłaniane do 
przyjęcia takiego modelu interpretacji doświadczeń chorobowych. Co ciekawe, 
w synonimach używanych przez osoby badane rzadko pojawiała się nazwa 
„schizofrenia”, co wydaje się związane z ustosunkowaniem do tego słowa. Jest 
ono często używane przez personel medyczny i rodziny, lecz nie przez samych 
chorych. Może to wskazywać na fakt, że schizofrenia jest słowem opresyjnym, 
mającym negatywne konotacje w społecznym dyskursie. A przez to unikanym 
przez jednostki „nią naznaczone” (de Barbaro, 2004). 
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Tabela 3
Metafora 2 „Model medyczny – choroba fizyczna”

model medyczny – choroba fizyczna

Synonimy Kalectwo fizyczne, niepełnosprawny

Opozycje Sprawny

Atrybuty Słabość, nerwobóle, wieczne zmęczenie, silne odczucia fizyczne, mroczki

Działania 
obiektu

Ogarnęła jakaś taka straszna śpiączka

Działania osoby Jestem chory, wygląd zewnętrzny też mi się zmienił, dostałem jakiś fal gorąca, byłem ciągle zmęczony, 
przestałam spać, tylko spanie i  spanie, leżenie mnie nachodziło, takie metaliczne zimno odczuwałam, 
czułam lód w żołądku i lód wszędzie, zimno z takim kłuciem czuję skóry, robi się tak gorąco, bezsilność 
taką fizyczną czułam, pociłem się bardzo, coś mam z oczami, próbowałem normalnie patrzeć, nie widzia-
łem za dokładnie, jestem tak słaby, widzenie mi się pogorszyło, słabość mnie naszła

Działania na 
osobę

Dali mi leki, leki mi nie pomogły, zbagatelizował, że źle widzę, powiedział, że to psychiczne, odesłał do 
psychiatry, zdiagnozował 

Asocjacje

Cytat „Chodziłem smutny, zawsze taki przygarbiony . Właśnie miałem problemy po pierwsze z kręgosłupem . 
Potem skończyło się na tym, że ja prawie nie wstawałem już z łóżka, tylko miałem, nie wiem, nerwobóle, 
coś takiego . […] A początek był, że mówię serce mnie boli, słabo mi . A właśnie on zdiagnozował, powie-
dział, że to przypuszczalnie na tle psychicznym .”

Tu choroba psychiczna jest przeformułowana w kategorie choroby psy-
chosomatycznej, która wydaje się mniej tajemnicza, co może dawać poczucie 
kontroli, większej przewidywalności, bardziej jasnych procedur leczenia. 

Tabela 4 
Metafora 3 „Zło”

zło

Synonimy Pogorszenie, zły stan, zła kondycja, złe samopoczucie

Opozycje Poprawa, polepszenie, jest nieźle, jest dobrze, się poprawiło

Atrybuty Niepożądane, było takie negatywne, strasznym przeżyciem takim, negatywnym

Działania  
obiektu

Ona przyniosła złe rzeczy

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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zło

Działania osoby Źle się czułem, myślałam, że wszystko jest dobrze, a  nie było, mi się w  jakimś stopniu pogarsza, 
potem mi się polepszyło, ja byłam w takim stanie złym, coś jest ze mną nie tak, mi źle, niedobrze, 
nasiliło się też to takie przekonanie o sobie właśnie, że jestem niedobra, jestem do niczego, że jestem 
bezwartościowa, wpłynęło to na mnie bardzo negatywnie, jestem potępiona, czułam się samym złem

Działania na osobę Mi pogorszyło

Asocjacje Piekło

Cytat „To było przykre, złe, niedobre, czułem się z tym podle, nie chciało mi się o tym w ogóle myśleć . . . Ja 
z różnymi tam etapami, w sumie trochę gorzej samopoczucie było, trochę lepiej, ale jak chory to szło 
wszystko ku gorszemu .” 

To metafora oparta głównie na wartościowaniu doświadczeń – co w języku 
przejawia się nie tylko w atrybutach, ale także w opisach siatki działań. Cen-
tralnym punktem odniesienia staje się to negatywne wartościowanie, a ukryta 
jest „treść” – opis tego, co dzieje się o osobą chorą. 

Tabela 5 
Metafora 4 „Strata”

Strata

Atrybuty Spłaszczenie zainteresowań, utrata wiary, utrata zaufania, niepowodzenia, poczucie utraty, braku 
zainteresowań, głód uczuć, opóźnienia (realizacji celów życiowych), strata pracy, obniżenie własnej 
wartości

Działania obiektu Zabiera, nic nie przynosi

Działania osoby Sporo straciłem, straciłam dużo znajomych, nie mam takiej podstawy, na której mogę bezpiecznie 
stanąć, mniej wartościowa, bezwartościowa, byłam taka zupełnie bez . . . bez iskry tej wcześniejszej, 
już nie byłam taka fajna, jestem taka wycofana, niepewna swojej wartości, zrobiłem się ze zdecydo-
wanego niezdecydowany, z bezlęcznego lęczny, czułam się niepotrzebna, głowy zabrakło po prostu, 
że ja czuję, że ja ubożeję na umyśle cały czas, straciłam całą pamięć, straciłam pracę, mam objaw 
takiej pustki, takiego otępienia

Działania na osobę Coś uciekło, ludzie się odsunęli, od pewnych rzeczy jestem w naturalny sposób odcięty, dali wypo-
wiedzenie

Asocjacje Izolacja

Cytat „[…] ten smutek, który z tego wynika, tak, że gdzieś nie mam takiej podstawy, na której mogę 
bezpiecznie stanąć, że jestem wartościowa, że jestem kochana, że są stany takie, te myśli jestem do 
niczego, że jestem bezwartościowa .”

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Strata odnosi się do tego, co choroba zabiera, niszczy, zaburza – na po-
ziomie funkcjonowania („stałem się ze zdecydowanego – niezdecydowany”, 
„utrata zainteresowań”, „zabiera – nic nie przynosi”, „niepowodzenia”), ale 
także w obrazie siebie („niepełnosprawność”, „obniżenie własnej wartości”, 
„czułem się niepotrzebny”, „ubożeję na umyśle”).

Tabela 6
Metafora 5 „Cierpienie”

cierpienie

Synonimy 1 – ból, 2 – smutek, przygnębienie, rozpacz

Opozycje 1 – ulga, 2 – radość, norma

Atrybuty 1 – nie jest to przyjemne, męcząca, trudna, doświadczenie jest bardzo trudne, bardzo bolesne, duży 
wstyd społecznie, jest bardzo uciążliwe w życiu, traumatyczne, ciągła trauma, traumatyczne przeży-
cia, ludzkie cierpienie, poczucie krzywdy 
2 – to czas smutku, cierpienie psychiczne, otchłań rozpaczy, brak radości, rozpacz wewnętrzna

Działania obiektu 1 – bardzo obciążające mnie, mnie to męczy, cierpienie rozwala, trauma niszczy człowieka
2 – smutek jest dominujący w moim życiu, rozpacz przytłacza, depresja dobija, zniewala, depresja 
odbiera siły

Działania osoby 1 – cierpiałam, osoba chora bardzo cierpi, zaczęłam się postrzegać po prostu jako taką jedną wielką 
ranę, czuję, jakby ciężar tego życia, czasami odbieram świat jako taki kłujący i różne reakcje ludzi czy 
słowa, że one mnie kłują, że jestem taka pokłuta
2 – życie mnie nie cieszy, jestem w dole czy w otchłani rozpaczy, taka otchłań rozpaczy, poczułam 
trochę przytłoczona

Działania na osobę Przyniosło mi to cierpienie na bardzo wielu poziomach

Asocjacje Depresja

Cytat „[…] wewnętrznie mam takie poczucie . . . Bo niby zewnętrznie nadal uczę się, jestem z ludźmi, ale 
wewnętrznie właśnie zmieniło się na tak, że to życie mnie nie cieszy teraz . I tak żyję, bo żyję . Jakby 
muszę . Jest to jakimś, no jakimś przymusem, przykrym obowiązkiem . No i że taki smutek jest do-
minujący w moim życiu . Te chwile takich słoneczek to, takich promyków radości, jak ja to mówię, są 
w porównaniu do tego mojego poprzedniego życia rzadkie i czuję jakby ciężar tego życia .”

Cierpienie można podzielić na dwie podgrupy znaczeniowe: bardziej 
ogólną – „ból” i bardziej szczegółową, odnoszącą się do cierpienia psychicz-
nego – „smutek”. Obie te metafory są podobnie opisywane w wyróżnionych 
kategoriach.
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Tabela 7
Metafora 6 „Żywioł”

Żywioł

Synonimy Katastrofa, tąpnięcie, destrukcja, rozpad, zagrożenie życia 

Opozycje Wróciło wszystko z powrotem do normy, odbudowuję siebie, trzeba życie od nowa poskładać

Atrybuty Wypalenie wewnętrzne po chorobie, wszystko było zaburzone, przełom, niepewność, bywało tak 
dosyć chwiejnie, nawrót, intensywność, nieobliczalna, z dużymi wahnięciami

Działania obiektu Zniszczyła, na mnie wpłynęła, mnie to wciągnęło, jakby rozwinęła się, wydarzenie choroby było czymś tak 
zaskakującym, przewróciło do góry nogami całe życie, niszczy życie człowiekowi, niszczy człowieka, blisko jak 
się zbliżało, ona ustępuje, to zaczęło narastać, choroba tak na prawdę rozbiła to wszystko, nie można nad nią 
zapanować, to mi wszystko ta choroba mi zabierała, zburzyła u podstaw – co osiągałam, ludzie boją się tego

Działania osoby Szukałam tego ratunku, żeby sobie życie poukładać, ja cały czas tłumiłam to, zagrożony, że coś się 
dzieje, przestałem nad tym panować

Działania na osobę Choroba wywróciła mi wszystko do góry nogami, jakbym po prostu został wszystkiego pozbawiony, 
to w pewien sposób mnie destabilizowało, to wpłynęło na całe moje życie na bardzo wielu płaszczy-
znach, lekarze przestaną panować nad tą chorobą

Asocjacje Wszystko runęło

Cytat „No samo zaistnienie choroby to było naprawdę takie dosyć gwałtowne, momentalne, szybkie za-
chorowanie, praktycznie z dnia na dzień . 
Znaczy to było tak, jakby mi się świat cały zawalił: rozstanie z dziewczyną, straciło się pracę, straciło się ko-
legów z pracy, no wszystko runęło z dnia na dzień . […] Choroba wywróciła mi wszystko do góry nogami .”

Cechą charakterystyczną tego ujęcia jest opis w kategoriach czegoś niespo-
dziewanego, trudnego do opanowania czy kontrolowania, niszczącego, zabu-
rzającego zastany porządek. Schizofrenia staje się żywiołem, który „przewraca 
do góry nogami całe życie”, nad którym osoba „przestaje panować”.

Tabela 8
Metafora 7 „Klatka”

Klatka, pułapka

Synonimy Zamknięcie, odcięcie, pułapka, zniewolenie

Opozycje Wolne wyjścia, wyjście, uwolnienie się od objawów

Atrybuty Chęć wydostania się, choroba jest zamkniętymi z jednej strony drzwiami, uwięziona

Działania obiektu Mnie to wciągnęło, mnie to puści, bardzo mnie ograniczyła, może mnie złapać choroba, choroba 
trzyma, pogłębia się, tak cię zakleszczy, cię unieruchomi

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Klatka, pułapka

Działania osoby Nie mogę się z tego wyrwać, czuję się za takim murem, chciałabym kiedyś jakby się uwolnić od tej 
choroby, z tego nie można wyjść do końca, nie mam wyjścia, może taki lęk nawet, taka lękliwość, 
żeby kogoś wpuścić, muszę się wygrzebywać z tego dołu, za wszelką cenę muszę się wydostać, a tu 
nie mam możliwości, właśnie niemożność wyjścia z tego takiego swojego zamknięcia, czułam się 
tak zagrożona, że, i  tak bez wyjścia, jestem ubezwłasnowolniony, byłem uwięziony, zniewolony, 
człowiek tak zapada się, wpadłem po uszy

Działania na osobę Zamknęli mnie

Asocjacje Oddział zamknięty, wolne wyjścia

Cytat „Jestem w  pewien sposób uwiązany w  takiej sytuacji . Tak, że to jest takie poczucie takiej klatki, 
z której bardzo trudno się wydostać .”

Opisy tego typu odnoszą się do poczucia „znajdowania się w pułapce”, „uwię-
zionym”, „zamkniętym”, a osoba „próbuje się wydostać”, lecz jest „niemożność 
wyjścia z takiego zamknięcia”. To „zamknięcie” odnosi się głównie do odczuć 
wewnętrznych jednostki jako uwięzionej, oddzielonej od świata. Ma to też od-
zwierciedlenie w sytuacji zewnętrznej: izolacji od ludzi i zamknięciu w szpitalu. 

Tabela 9
Metafora 8 „Wróg”

wróg, przeciwnik

Synonimy Atak choroby

Opozycje

Atrybuty Do przezwyciężenia też w jakiś stopniu, bronienie siebie, zagrożenie życia, dokuczliwe, agresje, po-
czucie napiętnowania, podstępna, nieprzewidywalna

Działania obiektu Przygnębia mnie ta choroba, pognębiło mnie to, choroba przestała tak dokuczać, wyeliminowało 
mnie to z życia, one mnie nie zabiły, dopadła mnie choroba, wróciła, ona ustępuje, atakuje, męczy 
mnie, odchodzi, choroba wszystko pokrzyżowała

Działania osoby Uciekałem, bałem się, czuję, że muszę się bronić, muszę jakoś z tym walczyć, nie poddać się chorobie 
tzn . Walczyć z nią, zmagam się z tym, czasem jestem dzielna i walcząca, czasem poddaję się, czasem 
jest ciężko opanować samemu, się boksuję wewnętrznie, czasem zewnętrznie, mam negatywny stosu-
nek do choroby . Nie lubię tej choroby, byłam taka agresywna, miałam już taką manię prześladowczą, 
czułem adrenalinę, byłem blady z przerażenia, ja jestem zagrożona, czułam się w ogóle taka strasznie 
poniżana psychicznie, czułam taka strasznie prześladowana, chciałabym, żeby odeszła

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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wróg, przeciwnik

Działania na osobę Że ktoś na mnie nastaje, wyposażają w wiedzę, nie dać się przechytrzyć, nie dać się opanować, mnie 
tam ścigają, że śledzą

Asocjacje Walka, poddanie się, pokonanie choroby, zniewolenie, przezwyciężenie, względny spokój, obrona, atak

Cytat „Tzn . nie umiem się poddać tej chorobie i pogodzić z nią tak biernie . W związku z tym może mam 
pretensje do choroby, że ona przyszła . I tak chciałbym ją przegonić albo zniszczyć .” 

To metafora najczęściej opisywana w analizach przeżyć chorych – dotycząca 
walki. Opisywana jest przez język „wojenny”: „przezwyciężyć”, „atak choroby”, 
„zagrożenie życia”, „podstępna”, „poddanie się”, „dopadła mnie”. Język ten 
może być bardziej lub mniej zmilitaryzowany – przedstawiać schizofrenię 
w kategoriach wroga, z którym „się walczy”, lub nieprzyjaciela, którego „stara 
się przechytrzyć, odsunąć, osłabić”.

Tabela 10
Metafora 9 „Depersonalizacja”

depersonalizacja, utrata tożsamości

Synonimy Ogromna dezintegracja siebie

Opozycje Zachowanie jakby sprzed choroby wróciło, jest długi okres taki jakby dochodzenia do siebie

Atrybuty Przemiana moja wewnętrzna, utrata, brak kontroli nad sobą, niewłaściwe zachowanie wobec ludzi, 
inne podejście do życia, znieczulonym, znieczulica, dziwna

Działania obiektu Cię zmienia

Działania osoby Człowiek nie jest sobą, zobaczyłam, że stałam się inną zupełnie osobą, odkryłem inną wersję samego sie-
bie, inny obraz siebie widzę, byłam jakby nieumiejąca wyrazić własnego zdania czy też siebie jakoś nazwać, 
załamałam się, nie poznaję się w  lustrze, jakbym działała w  transie, zacząłem tracić kontrolę nad sobą, 
czułem, że jestem kontrolowany przez jakieś, nie wiem, niezależne ode mnie jest, nie mogłem kierować 
samym sobą, pewne rzeczy musiałam jak w transie wykonywać, pomimo że wcale nie chciałam, coś mnie 
gnało, coś musiałam sprawdzać i w ogóle okres był taki nieprzytomny, wiem, że się dziwnie zachowuję, 
jakieś dziwne rzeczy robiłam, byłam nieobecna, byłam skołowana, byłem rozwalony, w innym wymiarze 
byłem, wykrzywiam tą rzeczywistość, wypowiadałem bzdury, mnie się myślenie wyłącza, nieradząca sobie 
z kontrolą emocji, walka z tymi wszystkimi rzeczami, które się wcześniej myślało, reprezentowało, jak się 
żyło, niepoukładane jest moje życie, myślałem, że jestem wybrańcem bogów, poczucie siły, duży wpływ, 
możliwości, takim się napompowany zrobiłem, weszłam w  samą siebie i  tam zobaczyłam jakieś upiory

Działania na osobę Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, coś jest ze mną nie tak, struktura osobowości została rozbita, 
które się we mnie przemieniło – to spojrzenie z  innej perspektywy na życie, na ludzi, podejście, 
z człowieka zrobią kalekę, bezradnego życiowo

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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depersonalizacja, utrata tożsamości

Asocjacje

Cytat „[…] zobaczyłam, że Ja bardzo nierzeczywiście przeżywam swoje życie i że byłam taką aktorką . 
Jakoś próbowałam znaleźć swoją tożsamość . To też jest – choroba w pewnym momencie stała się 
dla mnie poszukiwaniem tożsamości, wychodzeniem z tego teatrzyka . Znaczy na tym polega zdro-
wienie, bo choroba to mnie wprowadziła w taką nierealność zupełnie .”

Przedstawienie choroby jako depersonalizacji w centrum stawia opis dezinte-
gracji, rozbicia siebie, poczucia inności w stosunku do własnej osoby, chaosu we-
wnętrznego, który przekłada się na działania „dziwne”, „jak w transie”. Takie ujęcie 
wymaga przyjęcia postawy metapoznawczej – określenia siebie z pozycji obserwato-
ra, porównując do zwykłego – charakterystycznego dla własnego ja, stylu działania 
(„wiem, że dziwnie się zachowuję”, „zobaczyłam, że stałam się zupełnie inną osobą”, 
„jakbym działała w transie”). Jest to odniesienie do własnej tożsamości, wyma-
gające uaktywnienia wiedzy o sobie i ustanowienia go jako punktu odniesienia. 

Tabela 11
Metafora 10 „Derealizacja”

derealizacja, inna rzeczywistość

Synonimy Odcięcie się od rzeczywistości, cuda niewidy, bujanie w wyobraźni, jeden wielki chaos

Opozycje Normalnie żyć, normalny, normalnie czuć się

Atrybuty Szok, metafizyczne przeżycie, niespotykana, mistyczne stany, niezrozumiałe, ciekawe, koszmar, 
trans, letarg, odlot

Działania obiektu To było jakby w  rzeczywistości normalnie się działo, działała taka wyobraźnia taka niby, że to są 
wszystko takie wrażenia

Działania osoby Tak się czułam nierealnie, tak jak gdyby za jakąś szybą, że się miało tę psychozę, bo to już jest prawdziwe 
szaleństwo, obudziłem się w zupełnie innym świecie, czasem takie ma się poczucie, że się znajduje jakby 
w innym miejscu niż inni ludzie, mi się wydawało, coś mi się w głowie roiło, miałam całkowity odlot, wi-
działam coś, słyszałam, a tego naprawdę nie było, że ja niektóre rzeczy widziałam czy słyszałam, to jest nor-
malnie nienormalne mi się wydaje, widziałam różne rzeczy normalnie, nie wiem, jak to opisać, normalnie 
żywych ludzi niby, zacząłem troszeczkę odbijać w świat takiej wyobraźni, widziałem, że ci ludzie mają swój 
świat, a ja się w nim nie mogę odnaleźć, staram się jakby podążać za tym, co jest na zewnątrz . Bo wydaje 
mi się, że jak się tak zacznie wpadać w te wewnętrzne stany, analizować to, że można się w tym bardzo 
łatwo zagubić, widziałem właściwie – nazwałbym – pojawiło się, że świat jest no, idzie w zupełnie złym 
kierunku i tak jakby to moje postrzeganie jest znacznie lepsze i uważam, że to jest właściwe, się zachowuję 
dziwnie, wszystko się rozlało przed oczami, nie wiedziałem, gdzie jestem, czuje się, jakbym była za szybą

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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derealizacja, inna rzeczywistość

Działania na osobę Wszystko miało znaczenie symboliczne, zostałem troszeczkę wyjęty i ze środowiska i ze swojej takiej normalnej 
sytuacji życiowej . Tak, że zostałem wrzucony do zupełnie innego akwarium, wszystko mnie straszyło

Asocjacje

Cytat „Taki teatr w sensie, coś próbowałam sobie, coś tak odnaleźć, znaczy weszłam w jakąś taką wiel-
ką nierzeczywistość . Dlatego mówię ten teatr – bo nierealne, a jednocześnie ogromna akcja . […] 
w  jakiś sposób choroba była też dla mnie azylem bezpieczeństwa, w który mogłam się schować, 
ukryć przed straszną rzeczywistością .”

W tym przedstawieniu punktem odniesienia jest rzeczywistość zewnętrzna – 
sposób jej postrzegania. Derealizacja opisuje „inną rzeczywistość” w odniesieniu 
do postrzegania – zmienionego przez halucynacje („widziałam coś, słyszałam, 
ale tego naprawdę nie było”), rozumienia świata – zmienionego przez urojenia 
(„wszystko miało znaczenie symboliczne”). „Derealizacja” to próba ujęcia 
doświadczeń psychotycznych z perspektywy post factum, z krytycyzmem 
do objawów, tak, by powstało rozumienie siebie w świecie: „odcięcie się od 
rzeczywistości”, „działała taka niby wyobraźnia”, „metafizyczne przeżycie”, 
„to jest prawdziwe szaleństwo”, „bujanie w wyobraźni”.

Tabela 12
Metafora 11 „Rezygnacja”

rezygnacja

Synonimy Czas bezczynności, bezwolność trochę i bezwładność, apatia, stagnacja i wegetacja, brak mobili-
zacji, bierność

Opozycje Aktywny, wiedziałem, co zrobić, umiałem wszystko załatwić, normalnie żyłem, działałem

Atrybuty Wybicie się z rytmu obowiązkowości, brak aktywności, zawieszenie części rzeczy kompletnie, leżenie 
i bez aktywności, zwolnienie obrotów, spłycenie emocjonalne, frustracja, brak motywacji, bezradność

Działania obiektu Wybija cię z aktywności

Działania osoby Ciężko mi jest sobie znaleźć jakieś zajęcie, łatwo mi leżeć tak naprawdę bezczynnie i nic za bardzo nie robić, 
ciężko było się zmotywować do nauki, ciężko mi się zmusić do jakiegoś działania, nie aktywny, a bierny, nie 
dawałam sobie rady z nauką, nie byłam w stanie nauczyć się, że jestem niewydolna, nie daję rady wykony-
wać tego, co na przykład normalnie, stałam się osobą mniej aktywną, apatyczność czy, że się nie chce pew-
nych spraw robić, mała motywacja, stałam się bardzo bezradna w wielu rzeczach, spędziłam bezczynnie, bez 
nauki, bez pracy, coraz mniej zainteresowany życiem jestem, właściwie nic nie robiłem, bo nie byłem w sta-
nie, zrezygnowałam, właściwie nie mam żadnej możliwości jakiegokolwiek zadziałania, żeby cokolwiek so-
bie załatwić, tracę czas, zamknąłem wszystkie interesy, najlepiej to zapaść się w niebyt, nicość, nie być, nie żyć

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

330 Małgorzata Chądzyńska  



rezygnacja

Działania na osobę Wybija cię z aktywności

Asocjacje

Cytat „To jest wszystko tak jakby obrócić charakter: typ opanowany, zorganizowany i tak dalej, wiedzący, 
co chce – prowadziłem działania . No i na ogół zrobiłem to, co uważałem, co sobie zaplanowałem . 
A teraz nie . Po prostu siedzę w pustce i nie wiem, co mam robić z sobą, z tym czasem . Siedzę i nudzę 
się . . . Coraz bardziej nie wiem, nawet tępy to nie, ale coraz mniej zainteresowany życiem jestem . Po 
prostu wegetuję, nie mam ani jakichś ambicji, żadnego celu, tak wszystko jest, bo jest, no . Na tej 
zasadzie . Nie działa się .”

Ta metafora jest stworzona przez odniesienie do własnych działań – podkre-
ślenie niskiej aktywności, bezczynności, zaburzeń motywacji, niewydolności, 
powstrzymywania się od czynności. 

Tabela 13 
Metafora 12 „Izolacja”

izolacja

Synonimy Wyobcowanie, wycofanie, poczucie izolacji, osamotnienia, brak kontaktów, zerwanie ze wszystkimi, 
samotność

Opozycje Miałam znajomych, lubiana byłam

Atrybuty Introwertyzm, lęk przed ludźmi, bariera, poczucie niezrozumienia, podejrzliwość taka, nieufność, 
bez rozmowy

Działania obiektu Urwała się więź, zostałem wyjęty z pewnych właściwie relacji

Działania osoby Straciłam dużo znajomych, nie mam takiej wielkiej chęci się spotykać z kolegami, nie szukam to-
warzystwa, myślę o tym, że jestem chory i że z tego powodu nie chcę się z nikim spotykać, się jakoś 
chowam, się wycofałam, odsunąłem się w ogóle od ludzi i taki zrobiłem się samotnik, mam skłon-
ność do izolowania się, trudno utrzymywać kontakty takie bliższe, otwierać się przed osobami, nie 
rozmawiałam z nikim, czułam się tak wyobcowana, czułem się odtrącany, się poczułem jakby na 
marginesie, przez chorobę ja mam tą znieczulicę, stałam się osobą bardziej zamkniętą, zrobiłem się 
jakiś taki egoistyczny i egocentryczny, nie potrzebowałem tych kontaktów

Działania na osobę Nie mogli mnie zaakceptować jako osobę chorą, nie chcieli się ze mną już dalej przyjaźnić, zostawiła 
mnie samej sobie w tej chorobie, po zachorowaniu się ode mnie oddalił, odsunęły się ode mnie, 
zaczęłam być jakoś może trochę bojkotowana, izolowana, wszyscy tak mnie izolują

Asocjacje Skierowanie właśnie uwagi na to na życie wewnętrzne

Cytat „W czasie choroby to straciłam dużo znajomych . W ogóle ludzie wokół, dalej dla mnie stali się obcy . 
Oni się nie interesowali, byli obcy i ja dla ludzi też obca byłam .”

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Izolacja wskazuje na koncentrację na rzeczywistości społecznej – poczucie 
„odsunięcia”, „wyobcowania” od ludzi. Dominuje wskazywanie na działania 
innych, którzy „unikają kontaktów”, „nie mogą zaakceptować”, „bojkotują”. 
Druga perspektywa to wskazanie działań własnych, które powodują samot-
ność: „nie szukam towarzystwa”, „chowam się”, „wstydzę się spotykać”, „mam 
znieczulicę”, „stałam się zamknięta”. 

Tabela 14 
Metafora 13 „Regresja”

regresja

Synonimy Cofnięcie

Opozycje Rozwój

Atrybuty Wtórne przyssanie do cyca, powrót do pępowiny

Działania obiektu Cofa w rozwoju, ogłupia

Działania osoby Nie byłem w stanie, nie byłem w stanie na przykład dotrzeć do szkoły, nie wstawałem już z łóżka, nie 
byłem w stanie nic zrobić prawie, właściwie nic nie robiłem, bo nie byłem w stanie, stałem się taki 
bezradny, nie wiedziałem, co robić, byłam jak dziecko, bałem się zostać sam, bałem się wyjść z domu

Działania na  
osobę

Asocjacje

Cytat „Tak jakby było w chorobie trochę wtórne przyssanie do cyca, jakby to powiedzieć, powrót do pę-
powiny .”

Metafora ta wskazuje na cofnięcie w rozwoju, utratę pewnych umiejętności 
czy możliwości, która jest nie tylko stratą czy rezygnacją, ale widziana jest 
jako powrót do dzieciństwa, wcześniejszego funkcjonowania.
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Tabela 15
Metafora 14 „Zmiana”

zmiana: 1 – nienacechowana, 2 – na gorsze, 3 – na lepsze

Synonimy 1 –  kryzys, przemiana moja wewnętrzna 2 – strata 3 – rozwój

Opozycje 1 – wróciło do normy

Atrybuty 1 – powolna, nagła, niespodziewanie 
3 – wrażliwość większa na osoby, które chorują, chęć taka patrzenia na człowieka w inny sposób 
jakiś taki, bardziej zrozumienie jego problemów, dojrzałość

Działania obiektu 1 – nigdy nie było tak samo jak przed chorobą, by się zmieniło, choroba sporo zmieniła, zmiana 
mnie – samego siebie,
2 – choroba wszystko pokrzyżowała, 
3 – była impulsem do rozwoju, do pracy nad sobą, zmusiła do przewartościowania pewnych rzeczy

Działania osoby 1 – po mnie widać było chorobę, zmieniłam się, to było widać tak z zewnątrz prawda, tak że coś się 
zmieniło, zachowanie też mi się zmieniło, w moim odczuciu się zmieniło sporo 
2 – po chorobie tak przygasłam, moja wrażliwość się jeszcze tak pogłębiła, aż do takiego przewraż-
liwienia wręcz, niby zewnętrznie nadal pracuję i uczę się, ale wewnętrznie właśnie zmieniło się na 
tak, że to życie mnie nie cieszy 
3 – odkryłem inną wersję samego siebie, teraz też słucham innych, a nie tylko chcę być słuchany

Działania na osobę 2 – mi przestawili po prostu życiorys

Cytat 1 – „I myślę, że choroba stała się dla mnie takimi zamkniętymi z jednej strony drzwiami, a otwartym 
oknem z drugiej .”
2 – „Jakoś tak mi się nasuwa na pierwszy plan, to, że stałam się osobą smutną i przygnębioną . Tak 
jak przed byłam bardzo radosna, żywa, pełna życia, takiej witalności – to po chorobie, po chorobie 
tak przygasłam . Tak mi się wydaje, że ta moja wrażliwość się jeszcze tak pogłębiła, aż do takiego 
przewrażliwienia wręcz .”
3 – „Choroba bardzo mnie zdeterminowała do zmian, takich pozytywnych, do pracy nad sobą, do 
jakiegoś głębszego spojrzenia, do jakiejś większej otwartości na ludzi . Pozwoliła mi przebaczać .”

Ta metafora ma trzy odsłony w zależności od wartościowania zmiany: 
1 – nienacechowana, 2 – na gorsze, 3 – na lepsze. Zmiana na gorsze zawiera 
w sobie znaczenia z metafor: „Strata”, „Rezygnacja”, „Izolacja”, „Regresja”, 
„Depersonalizacja”, czyli utrata tożsamości. „Zmiana nienacechowana” to pod-
kreślanie zmian, z powstrzymaniem się od ich oceny. Natomiast najciekawsze 
jest ujęcie „zmiana na lepsze”, które jest wynikiem prób przeformułowania 
trudnego doświadczenia choroby w kierunku poszukiwania korzyści czy 
pozytywnych jego aspektów. Są nimi rozwojowe zmiany w sobie w kierunku 
większej wrażliwości, tolerancji, dojrzałości.
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4.2. Etap 2. Analiza wzorców aktywności otrzymanych metafor

W kolejnym etapie badania opowieści o doświadczeniu chorowania na schi-
zofrenię analizowano wyodrębnione metafory pod kątem wzorców aktywności. 
Pozwoliło to na pogrupowanie metafor ze względu na podobieństwa ukryte 
w opisach siatek działań (analogicznie jak wyodrębnia się czynniki w analizach 
ilościowych) i nazwanie metametafor. Nazwy metametafor odnoszą się do 
dominujących wzorców aktywności i do treści opisów metafory schizofrenii. 
Tabela 16 przedstawia wyniki analizy wzorców aktywności.

Tabela 16
Analiza wzorców aktywności otrzymanych metafor

metametafora metafora schizofrenii dominujące wzorce aktywności

M
od

el 
m

ed
yc

zn
y –

 
de

fic
yt

 ko
nt

ro
li d

zia
łań Model medyczny choroba 

psychiczna

Nominalizacje – Nieosobowa kontrola działań
Stany
Działania petentywne

Model medyczny choroba 
fizyczna

Nominalizacje – Nieosobowa kontrola działań
Stany
Działania petentywne

St
an

 –
 sy

tu
ac

ja 
po

dm
iot

u Zło
Stany
Forma nieosobowa – Nieosobowa kontrola działań

Strata
Stany
Działania petentywne

Cierpienie
Stany
Nominalizacje – nieosobowa kontrola działania
Emocje – odczucia

An
im

iza
cja

Klatka
Działania petentywne
Zewnętrzna kontrola działania

Żywioł
Działania petentywne (na)
Działania agentywne

Wróg
Działania petentywne
Działania agentywne – czynności
Stany

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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metametafora metafora schizofrenii dominujące wzorce aktywności

Po
sta

wa
  

m
et

ap
oz

na
wc

za
 

po
dm

iot
u –

 ch
ao

s

Depersonalizacja
Stany 
Nieosobowa kontrola działania (nieosobowe) 
Czynności – zewnętrzna kontrola działania

Derealizacja
Stany 
Nieosobowa kontrola działania (nieosobowe i nominalizacje) 
Aktywność emocjonalna i poznawcza – odczucia

Ne
ga

ty
wn

y k
ier

un
ek

 m
ot

yw
ac

ji 
dz

iał
ań

 –
 un

ika
nie

Rezygnacja
Unikanie
Stany
Zewnętrzna kontrola działania

Izolacja
Działania petentywne
Unikanie
Stany

Regresja
Unikanie
Stany
Zewnętrzna kontrola działania

Zm
ian

a Zmiana 1 – ambiwalentna 2 – 
na gorsze 3 – na lepsze

1, 2, 3 – Nieosobowa kontrola działania, działania petentywne
3 – Czynności, działania agentywne

W modelu medycznym – interpretującym schizofrenię jako chorobę psy-
chiczną i fizyczną dominują wzorce nieosobowej kontroli działania – opisy 
oparte na nominalizacjach – nazwach choroby, objawów i dolegliwości („uro-
jenia przyszły”, „takie były omamy”, „lęk mnie napadł”, „myślenie paranoiczne 
to było”), stanów i procesów, jakim podlegała osoba chora („byłem senny”, 
„zachorowałem”, „czułem się chory”, „nie byłem spokojny”, „nie spałem”) oraz 
działań petentywnych, tj. oddziaływań innych na jednostkę – głównie to opisy 
leczenia („leczyli mnie”, „dali mi leki”, „odesłał do psychiatry”, „zdiagnozował”, 
„zamknięto mnie w szpitalu”, „leki pomagają”). Stąd metametafora została 
nazwana: „Model medyczny – deficyt kontroli działań”, bo pacjent opisuje 
siebie w kategoriach braku kontroli, bierności i bycia odbiorcą działań innych. 

Druga grupa to metafory „Zło”, „Strata”, „Cierpienie”, gdzie przeważają 
opisy działań osoby w postaci stanów („źle się czułem”, „jestem bezwarto-
ściowy”, „nie byłem już fajny”, „stałem się niezdecydowany”, „jestem w dole”). 
Ze względu na dominujący wzorzec aktywności została ona nazwana meta-
metaforą: „Stan – sytuacja podmiotu”, jako że w  tym ujęciu chorzy skupili 
się na opisie swojej sytuacji jako niezależnego od nich statycznego stanu. Są 

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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to statyczne opisy sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot i najczęściej nie ma 
wpływu na ten stan, bo dominuje nieosobowa kontrola działania: nominali-
zacje i forma nieosobowa („smutek dominuje”, „cierpienie przyniosło”, „życie 
mnie nie cieszy”, „mi się pogarsza”, „wpłynęło negatywnie”). W opisach 
cierpienia pojawiają się czasowniki w formie osobowej, lecz są jedynie opisy 
odczuć i emocji, a nie działań („cierpiałem”, „odbieram świat jako kłujący, 
„poczułam się przytłoczona”).

W grupie metafor: „Żywioł”, „Klatka”, „Wróg” dominują działania pe-
tentywne jako opisy ożywionych obiektów, które oddziałują na osoby chore 
(„zniszczyła”, „zabrała mi”, „wywróciła mi do góry nogami”, „zamknęli mnie”, 
„unieruchomiła mnie”, „przygnębia mnie”, „dokucza mi”, „dopadła mnie”, „na 
mnie nastaje”). Obiekty z metafor są opisywane jako żywe, aktywnie działają-
ce, oddziałujące na osoby chore i wywołujące ich reakcje. Stąd metametafora 
to: „Animizacja”. Zjawisko animizacji schizofrenii powoduje pojawienie się 
jej działań – działań obiektu i na osobę (chorą), które od strony jednostki są 
opisanymi działaniami petentywnymi. Drugą konsekwencją jest pojawienie 
się wzorców działań agentywnych, tj. działań osoby – wykonywanych przez 
jednostki chore. Są one w różnym stopniu intencjonalne i sprawcze. Najbar-
dziej oddalony od sprawstwa jest opis „Klatka”. To sytuacja, w której chory 
jest „unieruchomiony”, „w pułapce”, lecz z której „chce się uwolnić”. Jednak 
dominuje poczucie, że nie potrafi – stąd opisy intencji, lecz o zewnętrznym 
umiejscowieniu kontroli działań („nie mogę się wyrwać”, „nie można wyjść”, 
„muszę się wydostać”, „nie mam możliwości”). W przypadku metafory „Ży-
wioł” działania agentywne to próby szukania ratunku („szukałam ratunku”, 
„przestałam panować”). Najwięcej działań agentywnych w postaci czynności jest 
w działaniach osoby dla metafory „Wróg”. Opisanie schizofrenii w kategoriach 
wroga jest personifikacją, czyli zabiegiem idącym o krok dalej niż nadanie jej 
cech istoty żywej, bo jest ona przedstawiona w postaci człowieka. Jednostka 
chora traktuje schizofrenię jako przeciwnika, wobec czego „się z nią zmagam”, 
„uciekam”, „nie poddaję się”, „jestem dzielna i walcząca”, „byłam agresywna”, 
„chciałabym, żeby odeszła”. Pokazuje to, jak eksternalizacja schizofrenii, ukryta 
w metaforach, powoduje zwrócenie w kierunku własnych intencji i aktywności, 
uruchamia, skłania do poszukiwania sprawstwa.

Metafory „Depersonalizacja” i „Derealizacja” oparte są o wzorce stanów – to 
kategoria na oznaczenie stanów i procesów, jakim podlega podmiot („człowiek 
nie jest sobą”, „jestem kontrolowany”, „byłam skołowana”, „byłam rozbita”, 
„byłam za szybą”, „byłam w nierealnym świecie”, „miałam odlot”, „napompo-
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wany się zrobiłem”) oraz o wzorzec nieosobowej kontroli działania – w postaci 
nominalizacji i nieosobowych form czasowników („mnie się myślenie wyłącza”, 
„nie wiedziało się, co z tobą jest”, „miało się psychozę”, „mi się w głowie roiło”, 
„jest szaleństwo”, „moje postrzeganie jest lepsze”). W ujęciu „Derealizacja” 
pojawiają się opisy aktywności poznawczej i emocjonalnej w postaci odczuć – 
prób poznania rzeczywistości („czułam się nierealnie”, „czułam się za szybą”, 
„widziałam, słyszałam, co nie było”, „zacząłem odbijać w świat wyobraźni”). 
Jeśli jednostka mówi o utracie tożsamości, to odnosi się do Ja – stąd w siatce 
działań osoby w „Depersonalizacji” pojawiają się czynności, niestety – zgodnie 
z treścią metafory – zewnętrznie kontrolowane: „nieumiejąca wyrazić własnego 
zdania”, „zacząłem tracić kontrolę nad sobą”, „nie mogłem kierować samym 
sobą”, „coś musiałem sprawdzać”, „musiałam wykonywać”. Wspólną cechą 
tych dwóch opisów jest odniesienie się do chaosu, dezintegracji – w obrazie 
świata lub w przestrzeni psychicznej. Obie te metafory wymagają spostrze-
żenia własnych przeżyć chorobowych z dystansu, spojrzenia na nie niejako 
z góry – z pozycji metapoznawczej. Stąd taka jest nazwa metametafory „Po-
stawa metapoznawcza podmiotu – chaos”. Postawa odbija się w języku, gdzie 
zaznaczana jest epistemiczna rama modalna: „myślałem, że..”, „wydawało mi 
się”, „czułem, że”, „a w rzeczywistości to było tak”, „nie wiedziałem już”, „ma 
się poczucie, że”, „nazwałbym”, „jakby” (Chądzyńska, 2012; Wierzbicka, 1971). 
To zaznaczenie postawy epistemicznej – prawdziwościowej do opowiadanych 
wydarzeń, którego funkcją jest autoryzacja własnej wypowiedzi, ujawnienie 
refleksji nad przekazywaną treścią. 

Kolejna grupa metafor złożona z: „Rezygnacji”, „Izolacji” i  „Regresji” 
jest oparta o wspólny wzorzec motywacyjny – Unikanie. Metametafora dla 
tych ujęć to „Negatywny kierunek motywacji działań – unikanie”. Unikanie 
jest reprezentowane częściej jako pasywny stan, wskazując na zewnętrzne 
umiejscowienie kontroli: „nie mogę nic robić”, „nie chce mi się pewnych 
spraw robić”, „nie mam chęci spotykać się”, „trudno mi utrzymywać kon-
takty”, „nie byłem w stanie”, „najlepiej nie być”, „nie daję rady wykonywać”. 
„Regresja” i „Rezygnacja” odwołują się do poczucia niemocy: „nie mogłem”, 
„nie byłem w stanie”. Natomiast „Izolacja” wskazuje na dwustronny proces 
unikania kontaktów społecznych. Zatem w  tej metaforze są opisy działań 
petentywnych – innych, którzy „nie mogli mnie zaakceptować”, „odsunęli się 
ode mnie”, „oddalili się”, „nie chcieli ze mną się przyjaźnić”. Ponadto są opisy 
aktywnego unikania przez podmiot kontaktów: „chowam się”, „odsunąłem 
się”, „izoluję się”. 
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Metafora „Zmiana” wskazuje na to, co zmieniła choroba, dlatego często 
jest ona używana jako nominalizacja, która coś powoduje w życiu chorego 
(„choroba zmieniła”, „pokrzyżowała”, „zmusiła do przewartościowania”, „była 
impulsem do rozwoju”). Obraz działań w metaforze „Zmiana” zależy od jej 
wartościowania. W zmianie nienacechowanej i na gorsze przeważa wzorzec 
nieosobowej kontroli działania („się zmieniło”, „nigdy nie było tak samo”, 
„choroba pokrzyżowała”, „po mnie widać chorobę”, „moja wrażliwość się 
pogłębiła”, „życie mnie nie cieszy”). Natomiast „Zmiana na lepsze” wywołuje 
pojawienie się czynności – działań agentywnych podmiotu: „odkryłem inną 
wersję samego siebie”, „słucham innych, nie tylko chcę być słuchany”.

5. dyskusja

Analizy pola semantycznego pojęcia schizofrenia w narracjach osób, które 
doświadczyły kryzysu psychotycznego, wykazały różnorodność sposobów 
nadawania znaczeń odbijających się w wielości metafor. Niektóre z metafor 
mogą mieć związek z doświadczaniem choroby w ogóle. Można zauważyć 
podobieństwa opisanych przez Sontag (1999) dla określenia nowotworów 
i gruźlicy metafor: zła, wojskowej, biologicznej vs duchowej choroby, nieokieł-
zanej – z wyróżnionymi w tym badaniu odpowiednio: „Zło”, „Wróg”, „Cho-
roba fizyczna”, „Choroba psychiczna”, „Żywioł”. Autorka zauważyła proces 
uduchowienia choroby somatycznej – gruźlicy, co z jednej strony jest procesem 
pozytywnego przewartościowania. W przypadku nowotworu ma to dodatko-
wą funkcję, bo pozwala odzyskiwać poczucie wpływu. Skoro jest to choroba 
psychosomatyczna – zachorowanie zależy od osobowości czy stylu życia, to 
można mieć wpływ na przebieg choroby czy zachorowanie, zmieniając styl życia. 
W przypadku schizofrenii można poszukiwać takiej motywacji w odwrotnym 
kierunku procesu – postrzeganiu jej jako choroby somatopsychicznej – w me-
taforze „Choroba fizyczna”, skupiając się na objawach fizycznych, które mogą 
poddawać się wpływowi znanego, zrozumiałego dla osoby badanej leczenia 
kardiologicznego, ortopedycznego, internistycznego.

Szejnach (2015), poszukując metafor dla określenia nowotworu w  fazie 
terminalnej, stwierdził, że kluczowym pojęciem jest poczucie kontroli. Po-
wszechnym doświadczeniem chorych jest poczucie chaosu, utraty kontroli nad 
życiem, przyszłością, ciałem i umysłem. Zatem „Metafory aktywności, działania 
i podmiotowości można zinterpretować jako rodzaj symbolicznego przywra-
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cania kontroli nad bezładnym doświadczeniem” (Szejnach, 2015, s. 278). Stąd 
stworzył nadrzędne kategorie metametafor: „aktywny podmiot” vs „pasywne 
uprzedmiotowienie”. Z tą drugą łączą się opisy działań innych skierowane na 
jednostkę chorą, która im biernie podlega lub poddaje się, np. „pacjent jest 
oddawany, przewożony, cięty”, a inni: „każą mu robić badania, skierowują go 
gdzieś, traktują jak intruza”. W przeprowadzonej tu analizie wzorców aktywności 
odpowiada to stanom – w których znajduje się bierny podmiot i działaniom 
petentywnym, którym podlega ze strony innych. W prezentowanym badaniu 
analiza siatki działań metafor tworzonych przez osoby chore na schizofrenię 
wykazała, że większość metafor jest oparta na wzorcach nieosobowej kontroli 
działania, opisów stanów i procesów, którym podlega podmiot oraz działań 
petentywnych. Są to wzorce wskazujące na brak poczucia sprawstwa i inten-
cjonalnej kontroli działań. Taki obraz wyłania się z metafor: „Zło, „Strata”, 
„Żywioł”, „Klatka”, „Zmiana nienacechowana”, „Zmiana na gorsze”. Jest to 
zgodne z badaniami wykazującymi deficyty motywacyjne w  schizofrenii 
i badaniami własnymi wskazującymi na dominację tych właśnie wzorców 
aktywności w subiektywnych opisach doświadczenia chorowania (Chądzyń-
ska i in., 2014, 2019; Del-Monte i in., 2013; Engles, Fritzsche, Lincoln, 2013). 
Podobnie White (1987) opisuje centralny problem sytuacji rodzinnej i życiowej 
osób chorych na schizofrenię jako pozbawienie odpowiedzialności i poczucia 
sprawstwa, które nazywa „zapędzeniem w kozi róg”. Frankl (1984) określa 
urojenia prześladowcze jako przykład przeżywania siebie jako przedmiotu 
oddziaływań innych w miejsce bycia intencjonalnym podmiotem. Zatem w ro-
zumieniu schizofrenii na płaszczyźnie psychologicznej kluczowym wydaje się 
zagadnienie bycia podmiotem i poczucia sprawstwa. Nieoczekiwanie metafory 
medyczne przedstawiające schizofrenię jako chorobę także są zdominowane 
przez opisy stanów, którym podlega podmiot i nominalizacji (tj. objawów 
i dolegliwości) oraz działań petentywnych – tj. oddziaływań leczniczych i te-
rapii, w których pacjent obrazuje siebie jako przedmiot biernie je odbierający. 
Warto zastanowić się, jak zmieniać obraz pacjenta w programach terapii, tak 
by odzyskał dostęp mentalny do „zdrowej i aktywnej” części ja swojej tożsamo-
ści. Niektóre analizy sytuacji osób chorych psychicznie wskazują na problem 
władzy specjalistów i języka medycznego jako języka „walki” (np. „odprawa”, 
„raport”, „przepustki”, „oddział”, „atak choroby”, „przezwyciężyć”, „zagrożenie 
życia”, „pokonać”, „odizolować chorego”, „zamknięcie w szpitalu”, „strategia 
leczenia”, „operacja”, „poddanie się”, „wydać walkę chorobie” – Chrząstowski, 
De Barbaro, 2011; Deissler, 1998; Focault, 1995). 
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Natomiast niektóre metafory w większym stopniu pokazują osobę chorą jako 
podmiot czujący czy działający. Metafory „Rezygnacja”, „Izolacja”, „Regresja” 
są na granicy prób szukania sprawstwa, bo podmiot podejmuje działania, lecz 
mają one głównie charakter unikania i kontrola działań jest umiejscowiona 
zewnętrznie. Metafora „Cierpienie” oprócz braku sprawstwa pokazuje pod-
miotowe istnienie w opisie bólu, a więc poprzez czucie – emocje. Podobnie 
jest w opisie „Derealizacji”, gdzie pojawiają się dodatkowo uczucia i czynności 
poznawcze, jakie podejmuje podmiot w celu orientacji i zrozumienia swojej 
sytuacji, nawet jeśli nie kończą się one sukcesem. W metaforze „Depersonali-
zacji” podmiot nie tylko dokonuje czynności poznawczych, ale też konkretnych 
działań – czynności, lecz w większości są one zewnętrznie kontrolowane. 

Te dwa ujęcia schizofrenii: „Depersonalizacja” i „Derealizacja” odnoszą się 
do najtrudniejszych doświadczeń w objawach wytwórczych – zagrożenia spój-
ności i nienaruszalności tożsamości. Opoczyńska (1996) pisze, że przeżywanie 
siebie jako nierealnego i obcego jest wewnętrznym dramatem. Derealizację 
określa jako poczucie utraty świata, który zostaje pozbawiony wcześniej uzna-
wanych w nim wartości, a zatem staje się obcy. Próby opisu i nadania sensu 
tym egzystencjalnym przeżyciom mogą mieć właściwości ochronne przed roz-
padem ja (Kępiński, 1972; Opoczyńska, 1996). W badaniu wykazano, że obie 
te metafory wskazują na przyjmowanie postawy dystansu do choroby, by móc 
ją nazwać z pozycji metapoznawczej, co jest procesem uaktywniania ego-ob-
serwującego (Fonagy, 1996). Ta pozycja „obserwatora” (ujawniająca się poprzez 
stosowanie ramy epistemicznej w wypowiedzi) pozwala dokonać refleksji, 
nadać znaczenie przeżyciom i zdarzeniom, by wpisać je we własną autonarrację. 

Najwięcej nadziei na odzyskanie poczucia sprawstwa niosą metafory: „Zmiana 
pozytywna” i „Wróg/Przeciwnik”. Metafora „Wróg” obrazuje schizofrenię jako 
aktywnie działającą osobę. Jest to wynik procesu eksternalizacji i personifikacji 
choroby. Proces eksternalizacji jest techniką terapii narracyjnej, której celem jest 
oddzielenie pacjenta od problemu, aby zaczął doświadczać siebie jako wolnego, 
przejmującego sprawstwo i będącego autorem swojej biografii (Chrząstowski, de 
Barbaro, 2011; White 2007). Podobne znaczenie personifikacji choroby i śmier-
ci przypisuje Szejnach (2015). Ponadto jako aktywny wróg choroba wzbudza 
motywacje do walki, przeciwstawienia się, a więc prowokuje do aktywności. 
Jednostka jako przeciwnik także staje się podmiotem – podejmującym decyzje, 
tworzącym strategie działań. White (2007) przestrzega, że metafory walki nie są 
korzystne, gdyż pociągają szereg konsekwencji wojny: można przegrać, stawia 
w pozycji przymusu, a można nie czuć się na siłach. Ponadto wzmacnia to pro-
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blem, który staje się centralny w życiu, bo dokoła niego toczy się konflikt. Zatem 
warto poszukać przeformułowań z wroga na „nie-przyjaciela”, którego zamiast 
zniszczyć, warto przechytrzyć, osłabić, opuścić. Dążenie do wolności od ogra-
niczeń tworzonych przez chorobę, wolności osobowej – dokonywania wyborów, 
podejmowania decyzji, odpowiedzialności – pozwala na stawanie się podmiotem 
własnego życia. Zatem rozumienie schizofrenii w kategoriach metafor zanurzo-
nych w autonarracji, które wzmacniają poczucie sprawstwa, umożliwia odzyski-
wanie własnej podmiotowości (Frankl, 1984; Opoczyńska, 1996; White, 1987). 

W psychoterapii stosuje się technikę pozytywnego przewartościowania 
czy pozytywnej konotacji w  terapii rodzin – poszukując korzystnych stron 
problemowego zachowania (Chrząstowski, de Barbaro, 2011; Józefik, 2003; 
White, Epston, 1990). Konstruktywne przewartościowanie to strategia radzenia 
sobie w sytuacji zagrożenia tożsamości (Brygoła, 2010). Wspólną częścią tych 
procedur jest przewartościowanie trudnych przeżyć i uznanie ich za, w pewien 
sposób, potrzebnych dla rozwoju lub radzenia sobie z problemem. Osoby chore 
na schizofrenię czasami dokonywały prób pozytywnego przewartościowania 
doświadczenia, czego efektem było powstanie metafory „Zmiana na lepsze”. 
Wówczas pojawiały się w opisie działań czynności agentywne, zatem takie 
myślenie o chorobie poskutkowało podejmowaniem aktywnych, samodzielnych 
działań. Ta metafora wskazuje na poszukiwania tego, o co choroba wzbogaciła, 
czyli próby jej afirmacji. Afirmacja jest rozumiana jako sposób na włączenie 
doświadczenia w bieg życia, jego reintegracji z innymi przeżyciami. Przeciwną 
postawą jest izolowanie choroby z życia, przekreślanie jej sensu i łączenie tylko 
ze złem. Taka orientacja jest w metaforze „Zło”, która opisuje chorego przy po-
mocy stanów i procesów, którym podlega, oraz nieosobowej kontroli działania. 
Podobnie w metaforze „Zmiana na gorsze”, gdzie są wzorce nieosobowej kontroli 
i petentywnych działań. Jednostka jest wówczas przedmiotem podlegającym 
jakimś niszczycielskim siłom, a próby przeciwstawienia się im nie są przez nią 
kontrolowane. Zatem analiza wzorców aktywności wykazała, że pozytywne war-
tościowanie doświadczenia jest związane z stawaniem się aktywnym podmiotem, 
a negatywne – z utratą kontroli i byciem przedmiotem działań innych. Afirmacja 
choroby może służyć budowaniu siebie, a izolowanie i dewaluowanie pozostawia 
w  fazie dezintegracji (Dąbrowski, 1979; Opoczyńska, 1996; Wciórka, 1986). 

Nadanie znaczenia schizofrenii odnoszące się do świata własnych wartości 
to „przekształcenie egzystencjalne”, które powoduje wzrost osobowy (Opo-
czyńska, 1996). By mogło się to zdarzyć, potrzebny jest dystans do choroby, 
poszukiwanie metapozycji, by podjąć próbę odkrywania sensu w  swoich 
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przeżyciach. Ten sens ukryty jest w metaforach schizofrenii. Różnorodność 
metafor to próba nazwania wielości doświadczeń, za Franklem (1984), powta-
rzając: jest tyle schizofrenicznych światów, ile osób na schizofrenię chorują-
cych. A to, co je łączy to zmaganie w poszukiwaniu sprawstwa, odzyskiwaniu 
kontroli działań, czyli stawaniu się podmiotem swojego życia. To jest przecież 
uniwersalne ludzkie dążenie, więc można powiedzieć za Kępińskim, że „jest 
w nim (świecie chorego) zmaganie się człowieka z samym sobą, i z własnym 
otoczeniem, szukanie własnej drogi, jest to świat, w którym przejawia się to, 
co najbardziej w człowieku ludzkie (1972, s. 257).
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wstęp

Niniejszy tekst stanowi próbę przybliżenia problematyki wykorzystania 
analizy autonarracji – jako systematycznej analizy wypowiedzi autobiogra-
ficznych ustrukturowanych narracyjnie – w badaniach nad zaburzeniami 
osobowości. W ostatnich latach w obszarze psychologii klinicznej mamy do 
czynienia ze sporymi zmianami dotyczącymi diagnozowania zaburzeń oso-
bowości. Analiza autonarracji wydaje się odpowiednią metodą do badania 
głównych zagadnień, wokół których skupia się aktywność badawcza w obszarze 
zaburzeń osobowości (diagnoza, mechanizmy, skuteczność psychoterapii). Już 
w dotychczasowych badaniach można zaobserwować różne zastosowania tej 
metody badawczej. Zaprezentowana w tekście analiza wykorzystywanych do 
tej pory sposobów wywoływania i analizy autonarracji, a także powodów, dla 
których różni badacze decydują się na wykorzystanie analizy treści narracji 
w swoich badaniach, jak również uzyskanych rezultatów, może stanowić pod-
stawę dla rozważań i refleksji odnośnie roli, jaką spełniają badania narracyjne 
w obszarze zaburzeń osobowości, a także jakie są możliwości dalszego wyko-
rzystania tego typu badań i  jakie są ich zalety oraz ograniczenia. Wszystko 
razem składa się na ogólniejsze wnioski o użyteczności metody w różnych 
kontekstach badawczych i diagnostycznych w temacie zaburzeń osobowości.

1. zaburzenia osobowości jako przedmiot badań w psychologii klinicznej

Jednym z głównych obszarów zainteresowań badawczych w psychologii 
klinicznej są zaburzenia osobowości – symptomy, geneza oraz mechanizmy 
utrzymywania się. Najogólniej zaburzenia osobowości charakteryzuje się jako 
utrzymujący się w czasie, nieelastyczny sposób spostrzegania siebie i świata, 
który manifestuje się w sferze poznawczej, afektywnej, kontroli impulsów oraz 
interpersonalnej. Ten sposób doświadczany jest jako ważny własny atrybut 
(jest egosyntoniczny). Zaburzenia osobowości po raz pierwszy pojawiły 
się jako oddzielna grupa zaburzeń psychicznych w  klasyfikacji DSM-III 
(APA, 1980). Początkowo rozdzielenie ich od innych zaburzeń miało wymiar 
praktyczny, ale prowadzone badania i praktyka kliniczna dowiodły, że jest to 
odrębna pod względem psychopatologicznym grupa zaburzeń psychicznych 
(por.  Cierpiałkowska, Górska, 2016). W  każdym kolejnym wydaniu lub 
uzupełnieniu klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM coraz więcej uwagi 
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poświęcano zaburzeniom osobowości. Ostatecznie w DSM-5 (APA, 2013) 
zaproponowano dwie różne klasyfikacje zaburzeń osobowości – zarówno 
zachowano kategorialny podział obowiązujący w DSM-IV-TR (APA, 2000, 
por. Grabski, Gierowski, 2012; Rowiński i in., 2018), jak i przedstawiono nowy, 
hybrydowy, kategorialno-dymensjonalny model, w którym objawy grupowane 
są w  trzy główne grupy kryteriów: A) poziom funkcjonowania osobowości 
w dwóch głównych sferach – intrapsychicznej (tożsamość, kierowanie sobą) 
oraz interpersonalnej (empatia, bliskość) wyrażany w sposób dymensjonalny, 
B) patologiczne cechy osobowości nawiązujące do pięcioczynnikowego modelu 
cech (negatywny afekt, izolacja, antagonizm, rozhamowanie, psychotyzm) 
oraz C) warunki dodatkowe, istotne do rozpoznania zaburzenia osobowości. 
W pewnych okolicznościach, a mianowicie przy wysokim nasileniu określonych 
cech patologicznych, można w modelu hybrydowym również rozpoznawać 
typ osobowości, ale liczba możliwych kategorii typów osobowości jest ograni-
czona do osobowości schizotypowej, antysocjalnej, borderline, narcystycznej, 
obsesyjno-kompulsyjnej i unikającej, podczas gdy pozostałe zostały włączone 
do grupy niespecyficznych zaburzeń osobowości. W przygotowywanym przez 
Światową Organizację Zdrowia podręczniku Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems, WHO, 2019) również 
pojawia się diagnozowanie w oparciu o dymensjonalne modele zarówno cech, 
jak i poziomów głębokości zaburzeń osobowości. 

W przypadku badań dotyczących zaburzeń osobowości problemy badawcze 
skupiają się w ostatnich latach zarówno na tematach związanych z diagnozą 
(opisową czy różnicową), na temacie skuteczności psychoterapii oraz właści-
wości procesu zmiany zachodzącym w  jej trakcie (Hopwood, 2018; Waugh 
i in., 2017). Ciągle największym wyzwaniem jest badanie struktur, procesów 
i mechanizmów wskazujących na psychologiczną dynamikę zaburzeń osobo-
wości, co jest szczególnie przydatne w konceptualizacji przypadku dla potrzeb 
psychoterapii (np.: struktury psychiczne, procesy przetwarzania doświadczenia, 
wzorce relacyjne, mentalizacja). Przykładem wyraźnej artykulacji tych wąt-
ków jest powstanie i popularność Podręcznika Diagnozy Psychodynamicznej 
(PDM-2, Lingiardi, McWilliams, 2019) i obecnej tam osi P, akcentującej to, 
że funkcjonowanie psychiczne jest uzależnione od poziomu głębokości zabu-
rzeń (por. wyżej wspomniane kryterium A w DSM-5). Dla celów badawczych 
i diagnostycznych postuluje się również konieczność odwoływania się do 
praktycznych, ale ugruntowanych w badaniach empirycznych modeli diagno-
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zowania zaburzeń osobowości (Blais, Hopwood, 2017). Tu przykładem jest 
opracowanie modelu interpersonalnego w diagnostyce zaburzeń osobowości, 
w którym adresuje się problem zapotrzebowania klinicystów na możliwość 
diagnozowania (rozumienia) aspektów dynamicznych zaburzeń osobowości 
(por. Hopwood, 2018). Model ten pozwala z jednej strony na zobiektywizowaną 
ocenę wymiarów osobowości (np. według modelu pięcioczynnikowego), zaś 
z drugiej – na obserwację kliniczną relacji diagnosty z pacjentem w kontekście 
różnych zmian: dynamiki intrapsychicznej (głównie przez przetwarzanie do-
świadczenia osobistego oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu), dynamiki 
interpersonalnej, wyrażonej w sytuacyjnym uwarunkowaniu aktywacji okre-
ślonych cech lub struktur psychicznych, a także dynamiki zmiany objawów 
w biegu życia (np. wyrażającą się w słabnięciu wielu z patologicznych cech 
wraz z wiekiem pacjenta). 

Podsumowując, w obszarze zaburzeń osobowości warto wyróżnić trzy 
zasadnicze obszary, które stanowią wyzwanie dla badaczy oraz diagnostów: 
1) traktowanie grupy zaburzeń osobowości jako zróżnicowanej pod względem 
poziomu głębokości zaburzenia, 2) włączanie aspektów dynamiki osobowej 
i  interpersonalnej jako ważnych właściwości zaburzeń osobowości oraz 
3) wykraczanie poza samoopis w diagnozie, szczególnie przy aspektach dy-
namicznych z powodu egosyntoniczności objawów i trudności (por. Clarkin, 
Meehan, Lenzenweger, 2015; McClough, Clarkin, 2005; Soroko, Dolczewski, 
2019; Soroko, Górska, 2018). 

2. analiza autonarracji jako sposób poznania dynamicznych aspektów osobowości 

Aktywność autonarracyjna jest aktywnością mentalną, ukierunkowaną na 
integrację zróżnicowanego doświadczenia osobistego w toku opracowywania, 
przetwarzania, przekształcania i zmieniania interpretacji tego doświadczenia 
(por. Soroko, 2014). Głównym procesem jest narracyjne przetwarzanie do-
świadczenia osobistego, u podstaw którego leży strukturyzowanie narracyjne 
(ujmowanie znaczących zdarzeń w strukturę właściwą narracji, związaną z ce-
chami definicyjnymi narracji – por. Labov, 2009) oraz nadawanie znaczenia 
doświadczeniom (głównie wiązanie zdarzeń z „ja” oraz refleksja nad sobą). 
Narracyjna struktura jest sposobem organizacji znaczeń, zatem procesy te 
należy traktować jako nierozerwalnie powiązane (por. Dimaggio i in., 2007). 
Procesy przetwarzania przebiegają na różnych poziomach – prostym i zło-
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żonym, świadomym i nieświadomym, automatycznym i intencjonalnym, co 
nie zawsze można łatwo wyodrębnić i oddzielić, gdy prowadzi się badania 
nad aktywnością autonarracyjną. Aktywność autonarracyjna pełni funkcję 
tożsamościotwórczą – człowiek buduje, na bazie doświadczeń i kontekstu 
społeczno-kulturowego, opowieść o  sobie, która pozwala mu utrzymywać 
poczucie tożsamości i  jest dla niego punktem odniesienia przy interpretacji 
napływających zdarzeń (por. McAdams, 2001; Oleś, 2008). Autonarracja może 
mieć swoją realizację w języku, w postaci wypowiedzi, opowieści, historii na 
temat własnego doświadczenia, co jest związane z jej funkcją komunikacyjną 
(por. Oleś, 2008) i właśnie poprzez tę manifestację językową jest bardzo często 
badana (analizowana). 

Analizę autonarracji rozumiemy tutaj jako systematyczną analizę wypowiedzi 
autobiograficznych ustrukturowanych narracyjnie, którą można prowadzić na 
różne sposoby (por. Soroko, 2014): 1) jakościowo lub ilościowo, 2) dla celów 
klinicznych lub badawczych, 3) na różnym poziomie, np. leksykalnie, odbio-
ru tekstu, struktury narracji oraz 4) bardziej lub mniej czerpiąc z głównych 
założeń „psychologii narracyjnej”, co szczególnie wyraża się w decyzjach co 
do przyjmowania określonych założeń ontologicznych i epistemologicznych 
rozciągających się pomiędzy realizmem a konstruktywizmem i konstrukcjo-
nizmem (por. Burzyńska, 2010). Warto podkreślić, że analiza autonarracji 
wymaga uzyskania danych, które mają pewne właściwości – są autobiograficzne 
i znaczące osobiście (często są to treści emocjonalno-relacyjne – por. Górska, 
Soroko, 2017). Z tego powodu w różnych badaniach podejmuje się próby za-
stosowania (i czasem przyjęcia procedur) określonych metod zbierania danych, 
głównie opartych na wywiadzie lub pisemnym sprawozdawaniu doświadczeń 
(por. Luborsky, Crits-Christoph, 1990a).

Podsumowując, w analizie autonarracji jako metodzie analizy: 1) korzysta 
się z danych w postaci werbalnej i  jednocześnie autobiograficznych, 2) do-
ciera się do uruchomionych w autonarracji procesów nadawania znaczenia 
zdarzeniom i doświadczeniom, najczęściej wnioskując o ich psychologicznych 
funkcjach (np.: komunikacyjnych, tożsamościotwórczych, ale też obronnych 
czy dysregulacyjnych) oraz 3) stosuje się kategorie opisu narracji głównie 
w oparciu o  strukturyzację narracyjną (np.: świat przedstawiony, bohater, 
intencje, uczucia, cele, utrudnienia, realizacja celu).
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3. cele i rezultaty badań nad zaburzeniami osobowości z wykorzystaniem 
wywoływania i analizy autonarracji

Nie powinno zaskakiwać wykorzystywanie autonarracji w obszarze badań 
nad zaburzeniami osobowości, gdyż, jak pisze Dryll, „analiza narracji prak-
tykowana jest w większości szkół psychoterapii, gdzie podstawowym źródłem 
informacji o osobie jest jej opowieść o własnym życiu” (2004, s. 10). Autonarracja 
jest zatem dopasowana zarówno do naturalnego, jak i klinicznego kontekstu 
refleksji nad sobą. W badaniach naukowych nad zaburzeniami osobowości 
podejmowane są próby wywoływania oraz analizowania autonarracji. Chociaż 
nie należą one z pewnością do głównego nurtu w tym obszarze, to zarówno 
klinicyści, jak i naukowcy doceniają autonarrację jako ważne i praktyczne 
źródło informacji (por. Adler i in., 2012). Warto zauważyć, że zdecydowana 
większość tych badań dotyczy zaburzenia osobowości borderline (np. Adler 
i in., 2012; Drapeau, Perry, 2009), co jest zgodne z ogólnym trendem badaw-
czym w zakresie zaburzeń osobowości oraz powszechnością diagnoz tego 
typu w ostatnich kilku dekadach. Ważne mogą wydawać się więc powody, dla 
których badacze wybierają analizę autonarracji i  czy wybory te okazują się 
właściwe, biorąc pod uwagę rezultaty badań. Wśród tych badań wyodrębnić 
można dwie grupy: 1) zorientowane na poznanie funkcjonowania intrapsy-
chicznego i interpersonalnego, 2) badania procesu i efektu psychoterapii u osób 
z zaburzeniami osobowości.

Funkcjonowanie intrapsychiczne i  interpersonalne uznawane są za dwa 
najważniejsze obszary diagnostyczne i badawcze w zaburzeniach osobowości 
(por. DSM-5, 2013). W obszarze intrapsychicznym w przypadku badań wy-
korzystujących analizę autonarracji najczęściej skupia się na zaburzeniach 
tożsamości. Adler i współpracownicy (2012) przeprowadzili badanie mające 
na celu odkrycie w autonarracjach osób z zaburzeniem osobowości borderline 
ujawniania się tematów związanych z podmiotową sprawczością, poczuciem 
jedności z innymi i koherencją narracji. Autonarracje te porównywano z do-
pasowaną parami pod względem kryteriów demograficznych grupą kontro-
lną osób bez zaburzenia osobowości borderline. W celu wywołania narracji 
wykorzystano skróconą wersję wywiadu na temat historii życia McAdamsa 
(1993). Wyniki analizy tych autonarracji potwierdzają hipotezę o zaburzonej 
tożsamości u osób z badanej grupy, co jest zgodne z zaobserwowanym obrazem 
klinicznym zaburzenia. Rezultaty wskazują na niższe poczucie sprawczości, 
niższe realizowanie potrzeb dotyczących relacji i niższą koherencję narra-
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cji w porównaniu z grupą kontrolną. Podobne wyniki uzyskali Jørgensen 
i współpracownicy (2012) podczas analizy autobiograficznych narracji u osób 
z zaburzeniem osobowości borderline. W porównaniu z grupami kontrolnymi 
(jedna grupa osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, druga grupa 
osób bez zaburzeń psychicznych) w narracjach osób z zaburzeniem osobo-
wości borderline występowało więcej negatywnych wspomnień oraz brako-
wało relacjonowania istotnych pozytywnych wydarzeń. Również Guruprasad 
i Bhola (2014) uzyskały rezultaty potwierdzające te wnioski, badając narracje 
autobiograficzne osób z zaburzeniem osobowości borderline występujące na 
wczesnym etapie psychoterapii. W badanych narracjach zarejestrowanych 
w trakcie sesji psychoterapeutycznych pojawiało się wiele tematów dotyczących 
negatywnych emocji, wykorzystania przez innych, lęku przed odrzuceniem 
czy braku wsparcia. Treści tych było w narracjach znacznie więcej niż treści 
o poczuciu sprawczości czy pozytywnych relacjach z innymi. W innym ba-
daniu dotyczącym tożsamości (Spodenkiewicz i in., 2013) porównano treści 
autonarracji z wywiadów dotyczących wspomnień z dzieciństwa i wyobrażeń 
swojego życia w przyszłości u dwóch grup adolescentów, z których jedna cha-
rakteryzowała się cechami specyficznymi dla zaburzenia osobowości borderline. 
W autonarracjach młodzieży z zaburzeniem osobowości borderline pojawiało 
się więcej negatywnych emocji, dewaluacji siebie, pragnienia normalności, 
a  także tematów dotyczących samotności. Życie tych osób określono jako 
skupianie się na przetrwaniu każdego kolejnego dnia, dzień po dniu. Wyniki 
tych badań wskazują na występowanie zaburzeń tożsamości w zaburzeniu 
osobowości borderline, co jest zgodne z dotychczasową wiedzą na temat 
tego zaburzenia – tożsamość u  tej grupy wykazuje cechy niezintegrowania 
(np. dyfuzji). W obrazowy sposób opisują to Adler i współpracownicy (2012), 
pisząc, że z analizowanych narracji wyłania się obraz osoby walczącej z prze-
ciwnościami, niezdolnej do nadania swojemu życiu odpowiedniego kierunku, 
zmagającej się z niemożliwą do zrealizowania potrzebą połączenia z innymi.

Następnym kluczowym dla diagnozy i konceptualizacji zaburzeń osobowości 
wymiarem jest obszar relacji interpersonalnych i właściwości funkcjonowania 
relacyjnego. Sheffield i współpracownicy (1999) zbadali paradoksy występujące 
w relacjach interpersonalnych u osób z zaburzeniem osobowości borderline. 
Dwa główne tematy, które wyłoniły się w efekcie tego badania, można nazwać 
jednymi z podstawowych objawów charakterystycznych dla tego zaburzenia – 
jest to dylemat pomiędzy bliskością a zdystansowaniem się oraz problem działań 
autodestrukcyjnych mających funkcje chroniące „ja”. Drapeau i Perry (2009) 
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wskazali natomiast, że odkrycie charakterystycznych wzorców relacyjnych 
dla konkretnych zaburzeń osobowości możliwe dzięki analizie autonarracji 
może doprowadzić do zmian w konceptualizacjach poszczególnych zaburzeń. 
Zbadali oni specyfikę funkcjonowania interpersonalnego przy wykorzystaniu 
metody CCRT (Core Conflictual Relationship Themes, por. Luborsky, Barrett, 
2007). Drapeau i Perry (2009) odkryli, że w porównaniu z grupą kontrolną 
osoby z zaburzeniem osobowości borderline są mniej otwarte, mniej pewne 
siebie i mniej pomocne w relacjach, wykazują większą chęć bycia jak inni, 
a także bycia zdystansowanym, a innych postrzegają jako bardziej kontrolują-
cych i złych. Podobne badanie z wykorzystaniem modyfikacji metody CCRT 
przeprowadziły Soroko i Cierpiałkowska (2018), tworząc jednak grupy badane 
zgodnie z kryterium poziomu organizacji osobowości. W tym przypadku 
u osób z poziomem organizacji osobowości borderline znacząco częściej niż 
w przypadku osób na wyższym poziomie organizacji osobowości występo-
wały tematy związane z negatywną odpowiedzią ze strony innych czy też 
agresywnymi pragnieniami. 

Z kolei Carmel, Torres, Chalker i Comtois (2018) badali pacjentów z zabu-
rzeniem osobowości borderline w trakcie terapii DBT (Dialectical Behaviour 
Therapy; Linehan, 1993). Skupili się na ich subiektywnym doświadczaniu 
przeszkód występujących w procesie leczenia, które pojawiają się wskutek 
działań innych osób. Analiza treści autonarracji dotyczących tych przeszkód 
zapisanych przez pacjentów wskazała główne grupy problemów, m.in. wspie-
ranie nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie (np. korzystanie z alkoholu 
lub narkotyków) i komunikowanie niskich oczekiwań co do poprawy stanu 
w wyniku terapii. 

Spośród badań dotyczących relacji interpersonalnych osób z zaburzeniem 
osobowości borderline można też wyróżnić analizę autonarracji dotyczących 
fenomenologii smutku. Autonarracje te odnosiły się do wspomnień przykrych 
sytuacji interpersonalnych (Briand-Malenfant i  in., 2012). Na ich podstawie 
wyłoniono kilka nieoczywistych tematów charakterystycznych dla doświad-
czania smutku, jak na przykład agresywność (zarówno ze strony „ja”, jak i ze 
strony innych), doświadczanie siebie jako bezbronnego i zależnego, zerwanie 
relacji czy też relacjonowanie wszechogarniającej siły doświadczanej emocji. 
Co ciekawe, brakowało w narracjach tematów odnoszących się do straty, która 
uznawana jest często jako podstawowe źródło smutku. Autorzy wskazują, że 
być może badanego fenomenu nie należy ostatecznie konceptualizować jako 
smutku, a  raczej jako niepoddane mentalizacji doświadczenie o pewnych 
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cechach charakterystycznych dla smutku. Pokazuje to, że rezultaty analizy 
autonarracji osób z zaburzeniami osobowości mogą być w pewien systema-
tyczny sposób zniekształcone, ze względu na obecne u nich mechanizmy 
dysregulacyjne czy mechanizmy obronne, ujawniające się w analizowanych 
wypowiedziach w sposób specyficzny dla zaburzenia. Z powodu obecnego 
w związku z psychopatologią zniekształcenia, otrzymane właściwości auto-
narracji u osób z zaburzeniami osobowości mogą wymagać opartego na teorii 
psychologicznej wyjaśnienia (por. wysoka aktywność referencyjna u osób 
borderline – Górska, Soroko, 2017).

Pewne obiecujące rezultaty wskazujące na użyteczność badań z wykorzy-
staniem analizy autonarracji uzyskiwane są również w przypadku skupienia 
się na konkretnych zjawiskach intrapsychicznych i badaniu ich procesualnej 
natury. Przykładem mogą być analizy autonarracji przeprowadzane z wyko-
rzystaniem skali metapoznania (Metacognition Assessment Scale, MAS; Se-
merari i in., 2003). Analizy narracji pacjentów w trakcie sesji terapeutycznych 
z pierwszego roku psychoterapii pozwoliły na dokładną ocenę mentalizacji 
i  jej fluktuacji w czasie (Dimaggio i in., 2007; Semerari i  in., 2005). Wyniki 
wskazują, że w  przypadku narcystycznego, unikającego oraz zaburzenia 
osobowości borderline występują braki w pewnych aspektach zdolności do 
mentalizowania. Przykładowo, u osób z zaburzeniem osobowości borderline 
można zauważyć zaburzenie zdolności do rozróżniania rzeczywistości i fantazji, 
podczas gdy u osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości zaburzone jest 
przede wszystkim monitorowanie własnych stanów psychicznych. 

Przejawiającym się w  wielu tekstach argumentem za analizą narracji 
jest chęć poznania perspektywy pacjenta z  zaburzeniem osobowości (np. 
Briand-Malenfant, Lecours, Deschenaux, 2012; Frommer i in., 1996) zamiast 
obiektywnego zbadania danej cechy czy procesu z zewnętrznej perspektywy. 
Perspektywa podmiotu zyskuje szczególną użyteczność w badaniach nad 
wynikami psychoterapii, gdzie jest ona – obok perspektywy terapeutów i spo-
łeczeństwa – istotną perspektywą oceny skuteczności pomagania (por. Strupp, 
Hadley, 1977). Możliwość odkrycia subiektywnego doświadczenia pacjenta 
pozwala też na ewaluację i ewentualne wprowadzenie modyfikacji w proce-
sie psychoterapeutycznym. Znając reakcje, myśli czy emocje towarzyszące 
pacjentom w trakcie sesji terapeutycznych, np. po konkretnych interwencjach 
terapeuty, można porównać, czy pewne założenia teoretyczne procesu tera-
peutycznego mają potwierdzenie w praktyce. Analiza autonarracji pozwala 
także uzyskać szczegółowe i  subiektywne informacje o  tym, jak pacjenci 
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oceniają zmiany, jakie w nich zaszły w wyniku terapii. Przykładem mogą 
być badania (np. Dyson, Brown, 2016) dotyczące pacjentów z zaburzeniem 
osobowości borderline, którzy uczestniczą w terapii opartej na mentalizacji 
(Mentalization-Based Treatment, MBT; Bateman, Fonagy, 2010). W analizie 
treści narracji uczestników MBT dotyczącej ich refleksji na temat terapii jed-
nym z istotniejszych elementów jest subiektywna ocena efektywności terapii 
i interwencji terapeutów. Na podstawie tych narracji autorzy sugerują, na jakie 
obszary należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu terapii opartej na mentali-
zacji – pomimo bardzo indywidualnego podejścia do pacjenta pod względem 
zasad dotyczących terapii, część z osób badanych opisywała, że lepiej czuła-
by się w bardziej ustrukturalizowanym procesie. Wnioski odnoszące się do 
głównego celu badania (zbadania użyteczności MBT w doświadczeniu osób 
z zaburzeniem osobowości borderline) wskazują na przykład, że w oczach 
pacjentów działania terapeutów są pomocne i poprawiają ich funkcjonowanie 
w wielu obszarach, ale nie czują się ostatecznie wyleczeni. Tego typu wyniki 
wymagają zrozumienia i mogą wpłynąć na dalszy rozwój tej metody pomocy. 
Analizą grupowej terapii prowadzonej w tym samym nurcie zajęli się Inderhaug 
i Karterud (2015). Analizowali oni proces grupowy w  trakcie trzech sesji 
terapeutycznych, a rezultaty wskazują na występowanie wielu potencjalnych 
problemów i  trudności dla osób prowadzących takie grupy – również pro-
blemów, które w założeniu terapia oparta na mentalizacji miała eliminować, 
jak na przykład charakterystyczny dla grup pacjentów borderline chaotyczny 
proces grupowy. Wnioski płynące z badań wykorzystujących analizę autonar-
racji przy badaniu procesu psychoterapii mogą pomóc włączyć perspektywę 
pacjenta do planowania oddziaływań terapeutycznych, czy też stwierdzić, jak 
wygląda użyteczność danej metody od strony pacjenta.

Rezultaty badań opierających się na analizie narracji w obszarze zaburzeń 
osobowości często potwierdzają wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu innych 
metod. Przykładowo, Drapeau i Perry (2009) w swoim badaniu wskazali wiele 
wniosków dotyczących przeżywania sytuacji interpersonalnych osób z zaburze-
niem osobowości borderline, przedstawionych w innym badaniu (Ruiz, Pincus, 
Bedics, 1999). Jednocześnie ważne jest również spostrzeżenie, że dzięki analizie 
autonarracji można uzyskać wyniki, które pozwalają na znacznie głębsze zro-
zumienie mechanizmów intrapsychicznych. Głównie wskazać można tu na dwa 
aspekty: 1) zwiększenie dokładności opisu badanych zjawisk przez włączenie 
subiektywnej perspektywy osób badanych (głównie możliwość nazwania przez 
osoby badane swojego subiektywnego doświadczenia, co poszerza dostępny 
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do tej pory opis zjawisk (np. Adler i in., 2012; Briand-Malenfant i in., 2012), 
uzyskanie od pacjentów szczegółowych i subiektywnych informacji dotyczących 
procesu terapeutycznego, a także określenie znaczenia nadawanego różnym 
jego elementom (np. Carmel i in., 2018), 2) zwiększenie wrażliwości na procesy 
intrapsychiczne i interpersonalne, szczególnie ich przebieg i dynamikę, zarówno 
w codziennym doświadczeniu, jak i przy monitorowaniu jakościowych zmian 
u osób badanych w zakresie badanych funkcji psychicznych (np. Dimaggio 
i in., 2007; Semerari i in., 2005).

4. wywoływanie autonarracji w badaniach nad zaburzeniami osobowości

Jednym z  istotnych elementów związanych z projektowaniem badania 
z wykorzystaniem analizy narracji jest odpowiedni wybór sytuacji, w której 
wywoływana będzie autonarracja osoby badanej. W literaturze obejmującej 
badania osób z zaburzeniami osobowości można wyróżnić trzy główne źródła 
analizowanych narracji, którymi są: różnego typu wywiady z osobami badanymi, 
autonarracje zapisywane przez osoby badane oraz zapisy sesji terapeutycznych. 

Formalne charakterystyki sposobów zbierania danych (m.in. czas trwania, 
sposób rejestrowania danych) mogą być ograniczone możliwościami badaczy, 
choćby w przypadku badań w określonych warunkach, np. pacjentów przeby-
wających na oddziałach szpitalnych, gdzie warunki szpitalne mogą wymusić 
pewne zmiany w procedurze badania. Przykładowo, Frommer i współpracownicy 
(1996) w swoim badaniu analizowali wypowiedzi zebrane podczas wywiadów 
diagnostycznych przeprowadzanych przy przyjęciu pacjentów do ich kliniki, 
które w związku z tym skupione były w szczególności na deklarowanych przez 
pacjentów objawach zaburzeń. 

Często sposób prowadzenia wywiadu jest uwarunkowany metodą zbierania 
danych narracyjnych lub celem badania. W przypadku metody historii życia 
McAdamsa (1993) zaleca się wykorzystanie wywiadu z użyciem serii pytań 
otwierających w celu zebrania danych do analizy. Wywiad ten składa się 
z kilku części, a narracja przechodzi od ogólnego nakreślenia historii życia, 
poprzez opisanie kluczowych wydarzeń (zarówno pozytywnych, jak i nega-
tywnych), istotnych scen z dzieciństwa aż po nawiązania do światopoglądu, 
motywu przewodniego czy prób wyobrażenia sobie dalszych etapów życia 
(por. Budziszewska, 2013). Charakterystyczne dla wywiadu jest odnoszenie 
się do historii życia, jak do opowieści czy fabuły powieści. Pozwala to przede 
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wszystkim analizować nie tylko warstwę treściową narracji dotyczącej historii 
życia, ale również jej spójność.

Z kolei analiza przy pomocy metody głównych konfliktowych tematów rela-
cyjnych (CCRT, Luborsky, Crits-Christoph, 1990b) może być często powiązana 
z wywiadem na temat znaczących relacji (Relationship Anecdotes Paradigm, 
RAP; Luborsky, Crits-Christoph, 1990a), jak to miało miejsce w badaniu Shef-
field i współpracowników (1999). Wywiad ten, stworzony w celu wywoływania 
narracji zbliżonej do narracji pacjenta podczas sesji psychoterapeutycznej, 
może być przydatny również, gdy analiza dotyczy bardziej skonkretyzowanego 
obszaru intrapsychicznego funkcjonowania osoby badanej, jak przykładowo 
subiektywnego doświadczenia przeżywania emocji smutku (Briand-Malenfant 
i in., 2012). Przykładowa instrukcja z RAP może dotyczyć opowiedzenia kilku 
konkretnych (ważnych lub problematycznych) zdarzeń z  relacji z  różnymi 
osobami, co pozwala uzyskać wiele różnych epizodów relacyjnych, przeana-
lizować je pod względem reprezentacji relacji (pragnienia wobec obiektu, 
odpowiedź obiektu, odpowiedź self na reakcję obiektu), dzięki czemu można 
wnioskować w pewnym zakresie o  funkcjonowaniu interpersonalnym, ale 
przede wszystkim o procesach intrapsychicznych.

Innym rodzajem źródeł charakterystycznym dla badań wykorzystują-
cych analizę narracji w przypadku osób z zaburzeniami osobowości są sesje 
terapeutyczne. Choć same spotkania z pacjentami w ramach psychoterapii nie 
mają charakteru badawczego, można wyróżnić sytuacje, w których analiza 
wypowiedzi pacjentów wypowiadanych podczas terapii może pozwolić na sfor-
mułowanie pewnych wniosków. Wnioski te mogą dotyczyć na przykład zmian 
pewnych elementów narracji w trakcie psychoterapii – skupiać się wtedy można 
na procesie zmiany, następującej poprzez oddziaływania psychoterapeutycz-
ne, a która to zmiana mogłaby być oceniana poprzez analizę charakterystyki 
narracji osoby badanej. Semerari i współpracownicy (2005) przeprowadzili 
badanie o takim schemacie, którego celem było zbadanie zmian w funkcjach 
mentalizacji w trakcie pierwszego roku trwania terapii u osób z zaburzeniem 
osobowości borderline. Wyniki wskazały, że u osób z zaburzeniem osobowo-
ści borderline utrzymana jest zdolność do identyfikowania własnych stanów 
wewnętrznych, natomiast zaburzone są funkcje integrowania reprezentacji self 
i obiektu oraz różnicowania rzeczywistości od fantazji. Inne badanie o podob-
nym schemacie dotyczyło osób z narcystycznym lub unikającym zaburzeniem 
osobowości (Dimaggio i in., 2007). Charakterystyczna dla tych dwóch badań 
jest analiza dużej liczby narracji (powyżej 130) stworzonych przez niewielką 
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liczbę osób badanych. Takie podejście pozwoliło zaobserwować wpływ terapii 
na funkcje związane z mentalizacją, a co za tym idzie – weryfikację założeń 
teoretycznych i efektywności danego podejścia terapeutycznego. Guruprasad 
i Bhola (2014) przeprowadziły natomiast badanie, w którym analizowały 
zarówno wstępne wywiady, jak i pierwsze sesje psychoterapeutyczne w celu 
uchwycenia subiektywnie najistotniejszych doświadczeń życiowych pacjentów, 
zgodnie z założeniem, że treści te pojawią się na wczesnym etapie procesu 
terapeutycznego, np. jako sygnalizowane przez pacjentów problemy w  ich 
osobistym funkcjonowaniu. Autorki stwierdzają, że skupienie się na tych 
wnoszonych na początku kontaktu klinicznego treściach autobiograficznych 
(głównie o negatywnym nacechowaniu w przypadku badanej grupy osób 
z zaburzeniem osobowości borderline) pozwala na lepsze zrozumienie pacjen-
ta i  zmniejszenie ryzyka błędnego konceptualizowania danego przypadku. 
Sugerują również możliwe sposoby pracy z narracją pacjenta mogące ułatwić 
proces leczenia, jednak wskazują na konieczność dalszych badań. Jeszcze 
inny model badawczy przyjęli Inderhaug i Karterud (2015) – przeprowadzili 
oni analizę narracji opowiedzianych podczas trzech sesji psychoterapii gru-
powej MBT, skupiając się również na zachodzącym procesie grupowym. Co 
ciekawe, do badań zaburzeń osobowości rzadko wykorzystuje się jakościowe 
metody analizy narracji powstałe na podstawie testów projekcyjnych, jak np. 
Test Apercepcji Tematycznej czy Test Rorschacha, choć takie badania istnieją 
w obszarze psychologii klinicznej, choćby w formie case study (np. Ackerman 
i in., 1999; Chabert, 1996; por. Krawczyk, 2019).

Reasumując, wybór kontekstu, w którym wywoływana jest narracja, to 
jeden z kluczowych elementów w metodologii badania skupiającego się na 
autonarracji osoby badanej. Różne cele badawcze mogą wymagać różnych 
metod, jednak z całą pewnością interesującą opcją jest wykorzystanie nagrań 
i transkrypcji sesji terapeutycznych, co pozwala na bardzo szczegółowe anali-
zowanie również zmian zachodzących w narracjach osoby badanej w pewnej 
perspektywie czasowej (por. Janusz, Józefik, Peräkylä, 2018). Oczywiste jest 
jednak, że w wielu przypadkach dużo lepiej może sprawdzić się pojedynczy 
wywiad ukierunkowujący narrację badanego na konkretny, interesujący temat 
lub pozwalający badać wywołane bodźcami narracyjnymi zjawisko (por. prze-
twarzanie doświadczenia, Górska, Soroko, 2017). 
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5. Sposoby analizy autonarracji osób z zaburzeniami osobowości

Innym istotnym elementem badania jest sposób analizy formy i  treści 
autonarracji. Można wyróżnić kilka typów analizy odpowiadających na 
różne pytania dotyczące badanej narracji. Przykładami może być analiza 
formalno-strukturalna (sposób przedstawienia narracji), analiza tematyczna 
(tematy występujące w narracji), analiza interakcyjna (znaczenie tworzenia 
narracji w kontekście obecności drugiej osoby) czy analiza hermeneutyczna 
(m.in. znaczenie narracji dla tożsamości opowiadającego i kontekstu; Soroko, 
2013). Aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz metod analizy autonarracji – 
w istniejących badaniach dotyczących zaburzeń osobowości wykorzystywano 
zarówno metody posiadające podręczniki kodowania (jak np. wspomniany 
wcześniej CCRT czy system oceny poznania społecznego i relacji z obiektem – 
Social Cognition and Object Relations Scoring System, SCORS, np. Ackerman 
i  in., 1999), w przypadku których analizowaną treść przyporządkowuje się 
do ustalonych wcześniej kategorii, najczęściej dzięki tzw. sędziowaniu kom-
petentnemu (por. Krejtz, Krejtz, 2005). Kategorie mogą również być tworzone 
odgórnie ze względu na konkretny cel badania na podstawie dopasowanych do 
niego kategorii narracyjnych, bezpośrednio sięgających do cech definicyjnych 
autonarracji. Przykładowo, dla analizy autonarracji pacjentki z paranoicznym 
zaburzeniem osobowości wykorzystano kategorie takie jak: ton emocjonalny, 
bohater i  jego działania, inne postaci i  ich działania, związki przyczynowo-
-skutkowe czy związki celowościowe (Soroko, 2013). Kategorie te pochodzą 
zarówno z  tradycji analizy testu TAT czy też wywiadu historii życia McA-
damsa, ale zostały wybrane i zaadaptowane do tego konkretnego badania na 
podstawie istniejącej wiedzy teoretycznej oraz bieżących właściwości mate-
riału narracyjnego. Istnieją również metody badawcze zakładające odwrotne 
podejście do kategorii tematycznych – poszukiwanie wzorców lub tematów 
wyłaniających się z analizowanych narracji, jak np. interpretacyjna analiza 
fenomenologiczna (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA; Smith, 
Osborn, 2008) lub analiza tematyczna (Braun, Clarke, 2014). Przykład tej me-
tody wskazuje na możliwość analizy autonarracji również przy wykorzystaniu 
metod jakościowych, które skupiają się na badaniu znaczeń z poziomu fenome-
nologicznego (np. badanie doświadczeń pacjentów z zaburzeniem osobowości 
borderline biorących udział w terapii DBT; Hodgetts, Wright, Gough, 2007). 

Dokonując analizy treści narracji, istotne jest zwrócenie uwagi na obiek-
tywizm badawczy lub brak stronniczości. Jak zauważają Frommer i współ-
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pracownicy (1996), nie da się uniknąć wpływu osoby badacza przy prowa-
dzeniu badań metodologią jakościową, ale możliwe jest minimalizowanie 
niekontrolowanych skutków tego wpływu – zarówno poprzez standaryzację 
kodowania narracji w określonej metodzie, jak i prowadzenie analizy zgodnie 
z przyjętymi zasadami dla danej metody, ale także przez transparentny oraz 
refleksyjny opis postępowania badawczego (por. Flick, 2010). Niektóre metody 
mogą wymagać od badacza przyjęcia określonej orientacji teoretycznej – wspo-
mniane wcześniej CCRT czy SCORS odnosi się do teorii relacji z obiektem, 
natomiast MAS do zjawisk związanych z  teorią mentalizacji. W przypadku 
innych metod (właściwie strategii badawczych), jak np. IPA, niektórzy zale-
cają tzw. pozycjonowanie badacza, czyli zamieszczenie w raporcie z badania 
pewnych informacji o osobistych ścieżkach poznawczych badacza, przyjętym 
paradygmacie, czy również doświadczeniach z danym tematem, co pozwala 
odbiorcy lepiej zrozumieć subiektywną perspektywę w przyjętej analizie 
(Cresswell, 2013). 

Wielość dostępnych metod analizy treści narracji pozwala prowadzić 
zróżnicowane badania. Wiele metod wykorzystujących indukcyjne podejście 
do analizy można skutecznie wykorzystać w badaniach eksploracyjnych do-
tyczących zaburzeń osobowości. Analiza autonarracji jako metoda badawcza 
pozwala również dokonywać porównań międzygrupowych – choć w wielu 
badaniach nie zdecydowano się na wprowadzenie grupy kontrolnej lub nie 
było to możliwe ze względu na specyfikę badania (np. sesje terapeutyczne, 
które ograniczają możliwości doboru osób badanych), w innych z powodze-
niem udało się porównać narracje osób z dwóch lub więcej różnych grup 
(np. Jørgensen i in., 2012; Spodenkiewicz i in., 2013). Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że wprowadzenie grupy porównawczej przy analizie treści narracji 
może bardzo wydłużyć realizację badania, które zdaniem niektórych auto-
rów (np. Semerari i in., 2005) jest samo w sobie czasochłonne w porównaniu 
z badaniami samoopisowymi. Dotyczy to również badań nad zaburzeniami 
osobowości – dotychczas kryterium włączenia do grupy była przede wszystkim 
nozologiczna diagnoza zaburzenia osobowości. Biorąc jednak pod uwagę opisane 
wcześniej zmiany w konceptualizowaniu zaburzeń osobowości, wydaje się, że 
w przyszłych badaniach możliwe będzie odnoszenie się do innych kryteriów 
(np. poziom funkcjonowania osobowości i patologia cech osobowości).
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podsumowanie

Przedstawione przykłady wskazują na dużą użyteczność metod (zarówno 
wywoływania, jak i analizy) związanych z wykorzystaniem autonarracji osób 
badanych w obszarze badań nad zaburzeniami osobowości. Przede wszystkim 
grupa tych metod jest mocno zróżnicowana – poszczególne metody analizy 
różnią się m.in.: stopniem ustrukturyzowania, powiązaniem z konkretną teorią 
psychologiczną, indukcyjnym lub dedukcyjnym prowadzeniem analizy czy też 
potencjalnymi źródłami danych możliwych do wykorzystania.

Tabela 1
Charakterystyka metod zbierania oraz analizy autonarracji w obszarze zaburzeń osobowości

zbieranie danych autonarracyjnych analiza danych autonarracyjnych

Dane pochodzą z aktywności autonarracyjnej osoby bada-
nej, jest to aktywność mentalna ukierunkowana na integra-
cję osobistego doświadczenia

Dane autonarracyjne to informacje o charakterze autobio-
graficznym i osobiście znaczącym (często dane emocjonal-
no-relacyjne)

Pochodzą przede wszystkim z  wywiadów i  sesji terapeu-
tycznych (transkrypcje) lub są spisywane przez osoby ba-
dane, wybór metody zależy głównie od celu badawczego

Istnieją metody zbierania danych (prowadzenia wywiadu) 
dobrze ugruntowane empirycznie, jak np . Wywiad historii 
życia mcadamsa czy wywiad rap

Zebrane dane przedstawiają perspektywę badanych osób 
i często mają element wskazujący na ich  niedyrektywność

Systematyczna analiza wypowiedzi autonarracyjnych

Może być jakościowa lub ilościowa, do celów klinicznych lub 
badawczych, odnosić się do różnych poziomów (np . Leksy-
kalna, struktury narracji)

Istnieją różne sposoby analizy danych w zależności od zało-
żonego celu czy stanu wiedzy naukowej w danym obszarze 
badawczym

Przede wszystkim rozróżnia się metody polegające na przy-
pisywaniu danych do stworzonych wcześniej kategorii (np . 
System interpretacyjny ccrt, scors) lub tworzenie kategorii 
na bazie analizowanych danych (np . Ipa)

Kluczowe jest dążenie do systematyzacji w ocenie danych 
oraz opisanie przyjętego dla danej analizy systemu  znaczeń

Umożliwia dotarcie do informacji, które nie dają się uzyskać 
za pośrednictwem innych metod (np . Kwestionariuszy sa-
moopisowych), szczególnie jeśli do interpretacji włączona 
jest teoria psychologiczna (użyteczna  klinicznie)

Ze względu na postępujące zmiany w modelu diagnozowania zaburzeń 
osobowości można spodziewać się zapotrzebowania na pogłębianie wiedzy 
w zakresie diagnozy, mechanizmów funkcjonowania czy też aspektu tera-
peutycznego. We wszystkich tych obszarach może sprawdzić się analiza au-
tonarracji, na co wskazują rezultaty badań zaprezentowanych w niniejszym 
tekście. Ważna wydaje się możliwość zastosowania tego typu badań przy 
analizowaniu procesu psychoterapeutycznego. Jest to interesująca opcja, gdyż 
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metody analizy autonarracji pozwalają zbierać dane w środowisku nienacecho-
wanym jednoznacznie badawczą (np. inwigilacyjną) atmosferą, np. w gabinecie 
psychoterapeutycznym, co w tym kontekście może mieć kluczowe znaczenie 
m.in. dla późniejszego generalizowania wyników (potencjalnie większa trafność 
zewnętrzna ze względu na bardziej neutralne dla osoby badanej warunki badania).

W kontekście użyteczności metod warto również zwrócić uwagę na zalety 
i ograniczenia takiego podejścia metodycznego do badania przedstawiane przez 
autorów badań z obszaru zaburzeń osobowości, które wykorzystują wywoły-
wanie i analizę autonarracji. Wśród mocnych stron wskazują przede wszystkim 
możliwość uzyskania bogatego opisu zjawiska i jego kontekstu oraz ujawnienie 
jego głębi, a co za tym idzie, lepsze zrozumienie badanego obszaru. Możliwe 
jest także ukazanie zjawiska na poziomie rzeczywistego doświadczenia, a nie 
tylko teoretycznej koncepcji, choć i  ta ma duże znaczenie przy rozumieniu 
procesów intrapsychicznych, do poznania których do dyspozycji mamy głów-
nie pośrednią obserwację czy analizę wypowiedzi, zakorzenione w teoriach 
psychologicznych (co w psychologii klinicznej oznacza najczęściej powiązanie 
z określonym paradygmatem diagnostycznym i psychoterapeutycznym). 

Poza tym badania z wykorzystaniem analizy narracji często są badaniami 
eksploracyjnymi, a ich rezultaty mogą stanowić źródło dalszych pytań badaw-
czych, szczególnie gdy wiedza w danym obszarze jest ograniczona. Jørgensen 
i współpracownicy (2012) wskazują również pewne ograniczenia w ocenie 
wyników związane z przyjęciem w metodologii badania założenia o zapisaniu 
przez badanych narracji. Chociaż zdaniem autorów niektórzy badani mogli czuć 
się bardziej komfortowo, spisując swoje narracje, niż w przypadku wywiadu 
twarzą w  twarz, należy wziąć pod uwagę, że były to osoby z zaburzeniami 
osobowości. Twórcy badania zauważają, że wyższy poziom psychopatologii 
jest często powiązany z niższym poziomem edukacji, więc sytuacja badania 
mogła zostać przez nich odebrana jako pewnego rodzaju test – np. w kontekście 
konieczności napisania tekstu zgodnie z zasadami poprawności językowej, co 
mogło przywołać negatywne wspomnienia z przeszłości. Badacze wskazują 
w związku z tym potrzebę replikacji badania, jednak z wykorzystaniem nar-
racji opowiedzianej. Wśród ograniczeń trzeba wymienić problem dotyczący 
wielu badań wykorzystujących analizę autonarracji, czyli małą liczbę osób 
badanych. Sprawia to, że wyniki tych badań mogą nie odzwierciedlać rze-
czywistości i wszelkie generalizacje należy traktować z pewną ostrożnością. 
Badania te koncentrują się też na pewnym wybranym obszarze i należy przy 
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interpretowaniu rezultatów brać pod uwagę szerszy kontekst – istnieje nie-
bezpieczeństwo zbudowania zniekształconego obrazu.

Mamy nadzieję, że przedstawione rozważania pokazują, iż metody wy-
woływania i analizy autonarracji mogą w znaczący sposób przyczynić się do 
rozwoju wiedzy naukowej w obszarze zaburzeń osobowości: głównie przez 
dodawanie perspektywy subiektywnej (doświadczenie osób badanych), proce-
sualnej (przez możliwość badania procesów psychicznych w ich dynamicznej 
postaci, uwzględniającej zmienność) i intrapsychicznej (wykorzystanie teorii 
psychologicznych do rozumienia obserwowanych właściwości wypowiedzi 
zarówno pod kątem ważnych obszarów funkcjonowania, jak i przy badaniu 
poziomu głębokości zaburzeń).
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Istotą badań jakościowych jest docieranie do świata znaczeń osób badanych 
w najbardziej naturalnej formie, w jakiej te znaczenia się wyrażają. Często jest 
to forma narracyjna (Habermas, 2018; László, 2008). 

Punktem wyjścia niniejszego tekstu jest teza, że wiedza młodzieży o regułach 
życia społecznego, w tym regułach rządzących zarabianiem pieniędzy, własnymi 
i cudzymi szansami ekonomicznymi, ma często postać narracyjną i w takiej 
postaci jest też często wyrażana. Historie ekonomiczne z reguły zdarzają się 
komuś, kiedyś, w jakimś określonym kontekście. Może to być kontekst bliski, 
codzienny: kontekst własnej rodziny, historii rodziców, krewnych, sąsiadów, 
rodzeństwa, uczniów tej samej szkoły. Może to być też kontekst odległy, 
opowieści telewizyjnych, mitów kulturowych. Wszystkie one wpływają na 
rozumienie tego, czym jest status ekonomiczny osób, w tym bieda, skąd się 
bierze i jak należy go rozumieć.

Jeśli wiedza o sprawach materialnych i statusie ekonomicznym jest przede 
wszystkim bliska życiu i doświadczeniu, to jest też predystynowana do bycia 
wyrażaną w formie narracyjnej i przetwarzaną w narracyjnym trybie myśle-
nia. Pojęcie to w trwały sposób wprowadził do psychologii jeden z pionierów 
zarówno psychologii rozwojowej, jak i psychologii narracyjnej – Bruner (1990). 
Przeciwstawił je myśleniu logiczno- paradygmatycznemu, charakterystycznemu 
dla wiedzy abstrakcyjnej i naukowej, ale odległemu od codziennych doświad-
czeń. Za Brunerem, który postawił tezę, że „życie jest opowieścią”, można zatem 
zaryzykować stwierdzenie, że status materialny osób, w tym bieda i bogactwo, 
są także „opowieścią”. Nie w tym sensie, że nie mają swojej aż nazbyt wyraźnej 
materialności, ale w tym sensie, że ich społeczne dostrzeganie rządzi się regułami 
charakterystycznymi dla opowieści. Być może jest tak szczególnie w przypadku 
młodzieży, która wiele doświadczeń związanych z porządkiem ekonomicznym 
świata (pracą, zarabianiem pieniędzy) ma dopiero przed sobą. Młodzież jest 
za to odbiorcą licznych przekazów socjalizacyjnych na temat swojej przyszło-
ści zawodowej i materialnej, często przekazywanych w  formie narracyjnej.

Dla opowiadań charakterystyczne są trajektorie doświadczeń uporząd-
kowane w czasie, z typowymi dla nich okolicznościami, celami, przeszkoda-
mi, rodzajami bohaterów i ich charakterystykami (László, 2008). Umiejsco-
wienie w porządku czasu i porządku intencjonalności jest definicyjną cechą 
narracji w węższym sensie, czyli narracji rozumianej jak opowieść o zdarze-
niach (Habermas, 2018). To właśnie porządek czasowy i intencjonalny narra-
cji przesądza, zdaniem Brunera (1990), o jej podobieństwie do ludzkiego ży-
cia w ogóle. Życie dzieje się w czasie, doświadczanym między narodzeniem 
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i śmiercią i kieruje się porządkiem celów, pragnień, przeszkód i działań, któ-
re nadają mu subiektywny sens dla osoby i swoistą dramaturgię – w tym jest 
podobne do narracji i cyrkularnie z nią połączone. Życie i narracja kształtu-
ją się wzajemnie.

Narracje zawierające charakterystyczne motywy i powtarzalne fabuły, 
odtwarzające się w rozpoznawalny sposób w wielu różnych realizacjach tego 
samego tematu i pełniące ważną rolę w kulturze, noszą nazwę narracji wzor-
cowych (master narratives; Habermas, 2018). Narracje o ścieżkach życiowych 
prowadzących do bogactwa i do ubóstwa mogą przyjmować postać takich 
właśnie wzorcowych historii funkcjonujących w kulturze. Są nimi przykładowo 
narracja o ciężkiej pracy, o nieszczęściu, o emigracji itp. 

Młodzież, opowiadając o biedzie, może korzystać z narracji wzorcowych 
i mimowolnie je odtwarzać. Ale może też korzystać z wzorców dostępnych 
w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza doświadczeń członków rodziny. Różnorod-
ne źródła wiedzy o biedzie, ale i o bogactwie materialnym – od popularnych 
mediów (filmy i  seriale), poprzez literaturę i  lektury szkolne, po rozmowy 
z rodzicami i rodzeństwem często mają charakter narracyjny (Appel, 2008). 
Te wszystkie źródła często opowiadają czyjeś losy ekonomiczne (ktoś zarobił 
duże pieniądze albo nie, popadł w długi albo wzbogacił się) w złożonym kon-
tekście społecznym. Kontekst ten może być realistyczny (historia rodzinna) albo 
bajkowy i fantastyczny z mniejszymi lub większymi aspiracjami do realności 
(filmy, literatura, społeczne mity ekonomiczne). Fikcyjne narracje poruszające 
problem biedy i bogactwa, szans życiowych, znaczenia statusu ekonomicz-
nego są liczne zarówno w kulturze wysokiej, jak i popularnej. Przykładowo 
są to serialowe lub telewizyjne historie bogatych i biednych rodzin, przekazy 
obecne w filmach, muzyce, w mediach społecznościowych. Mają one charakter 
społecznie skonstruowanych narracji, nawet jeśli aspirują do formy reportażu 
czy sprawozdania z czyjejś codzienności. Wystarczy pomyśleć o takich gatun-
kach jak opowieści o gwiazdach czy ludziach sukcesu (Appel, 2008). Szkoła 
często wprowadza młodzież w cały kanon tekstów kultury, które mają swój 
własny zestaw przekazów na temat ubóstwa i bogactwa materialnego. Polskie 
pozytywistyczne nowelki i powieści, różnorodne dzieła literackie romanty-
zmu i współczesności, także te czytane w szkole, są pełne takich przekazów. 
Wreszcie najstarsze teksty kultury, w  tym baśnie i opowieści o charakterze 
religijnym, także często zawierają przekazy na temat biedy i bogactwa. Wiele 
z nich to narracje wzorcowe – podskórnie i głębinowo kształtujące pozostałe 
opowieści. Wszystkie te kulturowe źródła dostarczają opowieści na temat tego, 
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czym są bieda i bogactwo, skąd się biorą, jakie niosą ze sobą ryzyka i do czego 
należy w ich kontekście dążyć (Habermas, 2018; László, 2008).

Adolescencja jest okresem budowania tożsamości, poszukiwania pierwszych 
dorosłych wyjaśnień dla ważnych zagadnień dorosłego świata, kładzenia pod-
walin pod dorosłe identyfikacje ideowe (Dalbert, Sallay, 2004; Flanagan, 2013; 
Smetana, Villabos, 2009). Wraz z wiekiem rośnie umiejętność rozumienia 
złożonych sytuacji społecznych (Mistry i in., 2012; Sigelman, 2012). Różnice 
w statusie socjoekonomicznym, nierówności w szansach różnych osób na 
osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, nierówności geograficzne czy pokoleniowe 
są rzeczywistością wielu nastolatków. Jednocześnie temat własnej przyszłości 
materialnej jest często ważny w tym okresie życia. Jest on powiązany z wyborami 
edukacyjnymi, jakie stają przed uczniami różnych typów szkół. Wreszcie 
najmłodsi wyborcy często przejawiają inny wzorzec wyborów politycznych 
i reprezentowanych światopoglądów na tematy społeczne i ekonomiczne niż 
osoby starsze, a to, w jaki sposób młodzież rozumie rzeczywistość społeczną, 
nie jest obojętne dla ich roli jako młodych obywateli (Flanagan, 2013).

Choć badania nad rozumieniem i atrybucją przyczyn ubóstwa oraz analo-
gicznie bogactwa mają już na świecie bardzo znaczący dorobek (np. Bobbio, 
Canova, Manganelli, 2010; Bullock, 2011; Bullock, Williams, Forgas, 2003; 
Furnham, 1982; Lepianka, Van Oorschot, Gelissen, 2009; Norcia, Castella-
ni, Rissotto, 2010), to niewiele z nich było podejmowanych w specyficznym 
kontekście Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polski. Brakuje także, poza 
nielicznymi (Flanagan i in., 2014), badań nad postawami młodzieży, podczas 
gdy to właśnie postawy pokolenia, które będzie dopiero wchodzić na rynek 
pracy i uzyskiwać prawo głosu, charakteryzują się największą dynamiką. 

Dyskurs na temat biedy, do którego należą także narracyjne formy jej 
reprezentacji, stanowi od dawna przedmiot zainteresowania badaczy. Jedną 
z pionierek tych badań była Lister (2007). Opisała ona procesy negatywnej 
stereotypizacji biedy. Osoby w sytuacji biedy są portretowane w dyskursie jako 
zasadniczo inne od reszty społeczeństwa, w procesie, który tworzy „różnicę 
i dystans społeczny” i esencjalizuje biedę, oraz biednego, jako kogoś odmien-
nego od reszty ludzi. Lister (2007) nazywa ten dyskursywny proces tworze-
niem „inności” (othering). Jej zdaniem jest to mechanizm dystansowania się 
społecznego, który pozwala reszcie społeczeństwa zachować czyste sumienie 
wobec rzeczywistych rozmiarów i powszechności nierówności społecznych. 
Negatywne reprezentacje biedy, stereotypy, upokarzające określenia i etykie-
towanie są powszechne w dyskursie o biedzie. Osoby biedne opisywane są 
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z reguły mało podmiotowo, jako bezradne ofiary trudnych okoliczności, jako 
osoby leniwe, niezaradne i uzależnione, mało oszczędne, wykorzystujące resztę 
społeczeństwa poprzez system zasiłków czy korzystanie z opieki społecznej 
(Bullock, 2001). 

Niemniej jednak w kulturze istnieją także pozytywne opowieści o biedzie, 
a nawet opowieści nadmiernie ją idealizujące lub romantyzujące sytuację ubó-
stwa. Także część przekazów religijnych, w tym przekaz obecny w Ewangelii, 
wiąże ubóstwo z wartościami pozytywnymi. Samo słowo „ubogi” konotuje 
w języku polskim znaczenie religijne, opisując osoby, które są „u Boga”, a za-
tem pod Jego szczególną opieką. Jednocześnie przekaz religijny ostrzega przez 
ryzykami moralnymi związanymi z bogactwem materialnym (Kay, Jost, 2003). 

Często badanym problemem są społeczne atrybucje ubóstwa, to znaczy ro-
zumienie jego przyczyn i przypisywanie ich w procesach, które mogą nie tylko 
odzwierciedlać percepcję rzeczywistości, ale i być motywowane psychologicznie. 
W najbardziej klasycznym rozróżnieniu pochodzącym z jednego z pierwszych 
badań na ten temat Feagin (1972) podzielił możliwe wyjaśnienia przyczyn 
ubóstwa na: atrybucje indywidualistyczne – przypisujące odpowiedzialność 
za ubóstwo samym osobom ubogim (np. lenistwo), atrybucje strukturalne, 
w których zwraca się uwagę na czynniki społeczne i ekonomiczne (np. niskie 
płace, bezrobocie), oraz atrybucje fatalistyczne, które opierają się na czynnikach 
niezależnych od ludzi (np. pech, choroba). Podział ten ma u swego założenia 
prostszy jeszcze podział na atrybucje wewnętrzne kontrolowane (indywidu-
alistyczne) i  zewnętrzne niekontrolowane (fatalistyczne lub strukturalne). 
We współczesnych badaniach włoskich (Norcia, Castellani, Rissotto, 2010) 
wskazywano na istnienie następujących atrybucji ubóstwa: 1) brak zdolności 
lub talentów, 2) zły los, 3) brak wysiłku ze strony biednych, 4) słabą moralność 
biednych, 5) skutki uprzedzeń i dyskryminacji wobec niektórych grup, 6) brak 
równych warunków i brak równych szans, 7) załamanie się całego systemu 
ekonomicznego. Badanie to pokazało także popularne atrybucje bogactwa, które 
są następujące: 1) zdolności i talenty, 2) szczęście, 3) nieuczciwość, 4) ciężka 
praca, 5) posiadanie właściwych znajomości, 6) lepsze możliwości w punkcie 
startowym, 7) system ekonomiczny pozwalający niektórym na nieuczciwą 
przewagę. Czynniki te rozdzielały się zgodnie z teorią w analizie czynnikowej 
na czynnik indywidualistyczny, społeczny i fatalistyczny. 

Badania na próbach dorosłych pokazują, że to, jakie atrybucje są najczęściej 
wybierane, zależy w dużej mierze od kultury (Feagin, 1972, 1975). W społe-
czeństwach bardziej indywidualistycznych, jak przykładowo w USA, domi-
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nują atrybucje indywidualistyczne, podczas gdy w społeczeństwach bardziej 
kolektywistycznych i społeczeństwach z wyższym odsetkiem osób religijnych 
wyraźne są atrybucje społeczne i fatalistyczne (Nasser, 2007). Ponadto osoby 
młodsze, osoby zamożne i mężczyźni oraz osoby o prawicowych poglądach 
politycznych częściej wskazują atrybucje indywidualistyczne ubóstwa (Bobbio, 
Canova, Manganelli, 2010; Furnham, 1983). 

W badaniach amerykańskich na dużej próbie młodzieży (Flanagan i in., 2014)  
nastolatki samodzielnie opisywały postrzegane przez siebie przyczyny ubóstwa. 
Ich odpowiedzi zostały następnie skategoryzowane do trzech podstawowych 
kategorii. Do grupy czynników indywidualnych należały brak motywacji do  
nauki, lenistwo, brak ciężkiej pracy, osobiste problemy, brak wystarczają-
cej inteligencji, by kontynuować naukę, rozrzutność i  złe gospodarowanie 
pieniędzmi etc. Do grupy czynników społecznych należały różnice w po-
chodzeniu społecznym, warunkach w domu, bezrobocie, nieodpowiednia 
polityka państwa, dyskryminacja niektórych grup przez inne. Do grupy 
czynników niekontrolowanych weszły losowe przyczyny ubóstwa, w  tym 
choroby, katastrofy i  inne nieszczęścia życiowe. Nastolatki dysponowały 
większą i bardziej trafną wiedzą o nierównościach, jeśli pochodziły z rodzin 
o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, dyskutowały na te tematy 
w domu oraz z rówieśnikami w szkole, dziewczynki dysponowały większą 
wiedzą od chłopców. 

Przekonania na temat ubóstwa i bogactwa materialnego w Polsce podlegały 
ewolucji od czasów PRL-u, kiedy temat ten był tabuizowany, a w języku ofi-
cjalnym starano się nie używać słowa „bieda” poprzez okres przemian ustro-
jowych, aż do współczesności (Tarkowska, 2011). W okresie lat 90. popularny 
w Polsce był negatywny stereotyp „bogatego złodzieja” i kombinatora, jednak 
wizerunek osób bogatych stawał się z czasem bardziej pozytywny, a jednocze-
śnie rosła skłonność respondentów do indywidualistycznych atrybucji biedy, 
zwłaszcza wśród osób lepiej sytuowanych (CBOS 1993, 1997, 2007). W 2012 r. 
najczęściej wskazywaną zaraz po braku pracy przyczyną biedy była niezarad-
ność życiowa osób biednych (CBOS, 2012). Jednocześnie współczesne repre-
zentatywne badania pokazują, że wizerunek osób biednych wśród dorosłych 
Polaków (Marchlewska, 2014) jest stosunkowo ciepły, a biedni są uważani za 
inteligentnych, sympatycznych i uczciwych (Soral, 2013). Autorzy wyjaśniają 
to tym, że większość osób w reprezentatywnych próbach nie identyfikuje się 
z osobami bogatymi, a raczej z osobami uboższymi, a także wpływem kultury 
chrześcijańskiej, która dostarcza pozytywnego wizerunku człowieka ubogiego. 
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1. procesy psychologiczne zaangażowane w atrybucje statusu ekonomicznego 

Atrybucje biedy od strony zaangażowanych w nie procesów motywacyjnych 
tłumaczy kilka prominentnych teorii psychologicznych. Lerner (1977, 1980) 
przedstawił koncepcję fenomenu wiary w sprawiedliwy świat (BJW, Belief in 
the Just World). Opisuje on uniwersalną tendencję psychologiczną do wiary 
w to, że świat jest na pewnym zasadniczym poziomie sprawiedliwy, a ludzie 
zasadniczo dostają to, na co zasługują. Mimo powszechnych doświadczeń 
świadczących, że tak się nie dzieje, ludzie chcą wierzyć, że dobre rzeczy zda-
rzają się dobrym ludziom, a złe rzeczy – złym ludziom. Opowiadają o  tym 
także liczne bajki, baśnie, literatura dziecięca i dorosła, zwłaszcza ta popularna, 
oraz przekazy telewizyjne i medialne (Appel, 2008). Wiara w sprawiedliwy 
świat należy do przekonań o charakterze protekcyjnym. Chroni przed lękiem 
spowodowanym nieprzewidywalnością rzeczywistości i buduje zasadniczo 
przystosowawcze dla osoby przekonania o własnej sprawczości. Taką funkcję 
może pełnić zwłaszcza dla dzieci i osób młodych (Dalbert, 2009). W badaniach 
dzieci i młodzież o wyższym poziomie BJW charakteryzowały się lepszym 
funkcjonowaniem psychologicznym, co może wskazywać na dobroczynny 
charakter tego przekonania dla jednostki (Dalbert, Sallay, 2004). Ale jest też 
druga, negatywna strona takiego przekonania. Ponieważ ludzie chcą chronić 
protekcyjne przekonanie o sprawiedliwości świata, często szukają sposobów, 
żeby wyjaśniać lub racjonalizować istniejącą niesprawiedliwość, w sposób, 
który w rzeczywistości obwinia ofiary (Dalbert, Sallay, 2004). Efekt ten po-
kazano na przykład w odniesieniu do przypisywania winy za gwałt ofiarom 
gwałtu, ponieważ w rzeczywiście sprawiedliwym świecie osoba niewinna nie 
mogłaby być zgwałcona (Dalbert, 2009; Maes, 1994). Obwinianie ofiar często 
odnosi się także do indywidualistycznych atrybucji różnych powszechnych 
zjawisk społecznych, biedy, nierówności, wykluczenia, choroby. Na uniwersalny 
charakter tego motywu wskazuje jego obecność w wielu systemach wierzeń 
religijnych, np. zawiera się on przykładowo w pojęciu karmy (Kay, Jost, 2003). 

Bazując na powyższych ideach, Jost i współpracownicy sformułowali w ra-
mach psychologii społecznej teorię usprawiedliwiania systemu (2004). Mówi 
ona, że w różnych społeczeństwach istnieje uniwersalny błąd poznawczy mający 
na celu obronę status quo tych społeczeństw, ich systemów gospodarczych czy 
hierarchii ekonomicznych i hierarchii władzy (Kay i in., 2007). Ludzie żyjący 
w różnych systemach ekonomicznych mają tendencję do uważania tych sys-
temów za sprawiedliwe. Teorię tę testowano eksperymentalnie, pokazując, jak 
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różnego rodzaju stereotypy osób biednych i bogatych służą usprawiedliwianiu 
konkretnego systemu ekonomiczno-gospodarczego lub szerzej podtrzymywa-
nia przekonań o sprawiedliwym świecie (Jost, Banaji, 1994). Funkcję tę pełnią 
stereotypy zgodne, pokazujące osoby biedne jako leniwe, niekompetentne, 
niezbyt przedsiębiorcze, uzależnione, a osoby bogate jako ich przeciwieństwo. 
Przykładem przekonania o roli sankcjonującej system jest także tak zwana 
wiara w protestancką etykę pracy. Pojęcie to pochodzi od Maxa Webera, 
który powiązał pewien specyficzny zbiór przekonań, gloryfikujący ciężką 
pracę, oszczędność, samokontrolę i  jedynie umiarkowane pozwalanie sobie 
na korzystanie z dorobku materialnego, z korzeniami kapitalizmu, ponieważ 
zachowania te w historycznych warunkach ekonomicznych niemieckiego 
mieszczaństwa pozwalały na gromadzenie kapitału (Jost, Banaji, Nosek, 2004; 
Kay, Jost, 2003). 

Co interesujące, teoria usprawiedliwiania systemu pokazuje, że rolę legity-
mizującą system odgrywać mogą także tzw. stereotypy komplementarne. Są to 
przykładowo stereotypy osób biednych, ale szczęśliwych lub osób biednych, ale 
wyjątkowo moralnych, oraz bogatych, ale nieszczęśliwych lub niemoralnych. 
Istnienie takich stereotypów w polskiej próbie dorosłej pokazuje m.in. raport 
z Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Soral, 2013). Mechanizmy takiej stereotypizacji 
także pozwalają na ochronę przekonań na temat sprawiedliwego świata, ponieważ 
w tej sytuacji każdy dostaje coś. Biedny może – według stereotypu, żyć szczęśliwiej 
i bardziej beztrosko od obciążonego troską o pieniądze bogacza, ewentualnie 
jest człowiekiem o czystym sercu i bliskich więziach z rodziną, podczas gdy 
bogacz jest portretowany jako zły i samotny. Kay i Jost (2003) pokazali w serii 
eksperymentów, że ekspozycja osób badanach na stereotypy komplementarne 
(badani czytali narrację opowiadającą o  takiej osobie) zwiększała ich prze-
konanie, że amerykański system ekonomiczny jest zasadniczo sprawiedliwy. 

Zaletą narracyjnego ujęcia z punktu widzenia badacza jest to, że narracje 
same w sobie stanowią rodzaj skryptu czy scenariusza o charakterze prawdopo-
dobnych lub metaforycznych historii, pokazujących bohaterów, ich cele, zasoby, 
charakterystyczne przeszkody, otoczenie społeczne oraz normatywne sposoby 
ich wartościowania (László, 2008). Narracyjna reprezentacja rzeczywistości 
dostarcza właściwie gotowych, bo wbudowanych w strukturę opowieści, kate-
gorii do analizy. Kategorie te są zarówno naturalne, łatwe do wyodrębnienia, 
jak i relewantne względem codziennego doświadczenia. Z tego powodu użycie 
metodologii badań narracyjnych do sprawdzenia, jakie są charakterystyczne 
wzorce narracyjnego rozumienia niskiego statusu ekonomicznego (biedy) przez 
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młodzież gimnazjalną – a  takie pytanie badawcze sformułowaliśmy w ni-
niejszym badaniu – wydaje się uzasadnionym wyborem. Wykorzystanie tych 
metod pozwoli wzbogacić wiedzę o rozumieniu nierówności ekonomicznych 
w okresie dorastania o  takie informacje, do jakich nie docierają tradycyjne 
badania prowadzone przy pomocy kwestionariuszy.

2. metoda

osoby badane. Badanie było częścią większego projektu naukowego dotyczącego 
narracji młodzieży w różnym wieku na temat biedy i bogactwa materialnego. 
W wybranej części badania dotyczącej wyłącznie biedy i analizowanej w tym 
artykule udział wzięło 80 uczniów i uczennic z dwóch gimnazjów położonych 
w małych miejscowościach w województwie warmińsko-mazurskim. W ana-
lizowanej próbie 51,2% stanowią kobiety. Średni wiek uczestników mieści się 
pomiędzy 13 a 17 lat, średnia wieku uczestników wynosi 15,1 lat. Odchylenie 
standardowe dla wieku wynosi 0,99 roku.

Narzędzia. Do zebrania narracji o biedzie użyto autorskiego narzędzia 
narracyjnego. Zaczynało się ono od tytułu i jednocześnie polecenia: wymyśl 
historię Michała. Następnie badani czytali instrukcję: Michał urodził się na 
Mazurach i kiedyś chodził tu do szkoły. Obecnie jest już dorosły i źle mu się 
wiedzie materialnie. Jest osobą biedną. Proszę napisz krótkie opowiadanie, 
historię życia Michała. To ma być wymyślona historia, ale taka, która twoim 
zdaniem jest prawdopodobna i typowa dla losów ludzi biednych. Opisz, w jakiej 
rodzinie urodził się Michał, jakim był uczniem, co potem zdarzyło się w jego 
życiu i dlaczego teraz jest biedny? Możesz tutaj napisać wszystko, co chcesz, 
nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Zależy nam, żebyś użył swojej wyobraźni 
i wymyślił jak najbardziej prawdziwą i bogatą w szczegóły historię. Dalsza część 
arkusza zaczynała się od frazy: Michał urodził się…, po czym następowały dwie 
puste strony wykropkowanego miejsca na napisanie dalszego ciągu tej historii. 
W tym samym badaniu oprócz danych demograficznych zbierano także dane 
kwestionariuszowe do celów całości projektu, nie są jednak one, z braku miejsca, 
przedmiotem analizy w niniejszym artykule, który koncentruje się na narracjach.

procedura. Badanie miało charakter papier ołówek i odbywało się w szkole 
w godzinach lekcji. W trakcie trwania uczestnicy mogli dopytywać o wyja-

Bajki o biedzie . Motywy narracyjne w opowiadaniach młodzieży  gimnazjalnej…    379



śnienia poleceń. Większość osób potrzebowała od 25 do 35 minut na napisanie 
opowiadania i wypełnienie kwestionariusza.

metody analizy narracji. Wyodrębnianie motywów tematycznych w narracjach 
i tworzenie szerszych kategorii opowiadań przeprowadzono z wykorzystaniem 
procedur typowych dla analizy tematycznej (Braun, Clarke, 2006) z elemen-
tami analiz narracyjnych (Habermas, 2018). Po wielokrotnym przeczytaniu 
opowiadań w zbiorze stworzono listę powtarzających się motywów, oraz 
w oparciu o istniejące teorie atrybucji biedy listę rodzajów opowiadań w zbio-
rze. Analiza motywów narracyjnych była zatem indukcyjną formą analizy 
tematycznej opisanej przez Braun i Clarke (2006), a rozłączna analiza całych 
szerszych typów opowiadań – jej dedukcyjną, bo opartą o wcześniejszy podział 
teoretyczny, formą. 

procedury zapewniania rzetelności. Po stworzeniu listy motywów i listy typów 
opowiadań dwóch sędziów kompetentnych zakodowało cały zbiór opowia-
dań według tych list, wskazując na obecność (1) lub nieobecność (0) danego 
motywu. Uzyskano współczynniki zgodności pomiędzy k = 0,72 a k = 1. Naj-
niższa uzyskana zgodność dotyczyła przejawiania przez bohatera trudności 
emocjonalnych, a najwyższa występowania motywu uzależnienia. Wszystkie 
pozostałe współczynniki mieściły się pomiędzy tymi wartościami i  są one 
zadowalające. Wątpliwości rozstrzygano w drodze dyskusji. Cała uzyskana 
w tej drodze analiza była bardzo długa i rozbudowana, obejmowała bardzo 
wiele różnych typów kategorii i motywów. W niniejszym tekście, z powodu 
ograniczeń miejsca, prezentujemy jedynie jej część koncentrującą się na wątku 
atrybucji przyczyn biedy. Formalną analizę motywów opartą na kodowaniu 
uzupełnia w prezentacji wyników interpretacyjna analiza wybranych przy-
kładów opowiadań. 

3. wyniki

3.1. Motyw biedy jako konsekwencji braku chęci do nauki 

Najczęstszy w opowiadaniach młodzieży gimnazjalnej motyw tematyczny 
dotyczył wagi nauki szkolnej. Aż 63,8% opowiadań zawierało wyrażone wprost 
przekonanie, że możliwość nauki i postawa wobec nauki szkolnej decydują 
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o dalszych losach ekonomicznych bohatera, o przyszłej biedzie lub jej uniknięciu. 
Przekonanie to można nazwać „wiarą w edukację”. Można się zastanawiać, czy 
dominacja tego motywu nie odzwierciedla kulturowej powszechności w socja-
lizacji przesłania, kierowanego do dzieci i młodzieży, że nauka – „uczenie się” 
jest ich najważniejszym zadaniem, i to ona decyduje wprost o ich przyszłości. 
W szczególności 48,8% narratorów opowiedziało historię, w której przyszła 
bieda była konsekwencją lub nawet „karą” za wcześniejsze nieprzykładanie 
się do nauki. Ilustruje to poniższe krótkie opowiadanie: 

Michał urodził się na Mazurach. Chodził do szkoły, w której się nie uczył. 
Rodzice mówili mu, że jak się nie weźmie w garść i się nie zacznie uczyć, to 
w przyszłości mu się będzie źle wiodło. Michał tego nie słuchał. Przynosił 
dwóje, jedynki, a czasami trójki. Po skończonym gimnazjum poszedł do 
szkoły zawodowej. Tam również się nie uczył i opuszczał lekcje. Z dnia na 
dzień było gorzej. Szkołę zawodową ukończył później niż wiekowo tacy sami 
koledzy. Pracował w kuchni na zmywaniu. Bardzo mało zarabiał. Starczało 
mu tylko na opłaty, jedzenie i od czasu do czasu jak uzbierał na jakieś lepsze 
rzeczy. W pracy jak miał bardzo dużo do robienia, to się obijał, więc szef 
powiedział, że jeżeli nie będzie sumiennie pracował, to go wyrzuci. Michał 
zrozumiał, że jeżeli dalej będzie się obijał, to starci pracę, a nawet mieszkanie. 
Po kilku dniach szef powiększył mu pensję, aby było mu lepiej. Lecz i tak to 
nie wystarczało. Morał jest taki, że jak się nie uczysz, to nie będziesz miał 
dobrej pracy, a bez pracy pieniędzy. 

W powyższym opowiadaniu zwraca uwagę minimalna, ale jednocześnie 
kompletna struktura narracyjna. O bohaterze dowiadujemy się na początku, 
gdzie się urodził i że chodził do szkoły, w której „się nie uczył”. Informacja 
o tym jest przywołana bardzo szybko, w drugim zdaniu, jako pierwsza nowa 
informacja, która nie wynika z  samego sformułowania zadania (opowieść, 
którą pisali uczniowie, miała dotyczyć chłopca, który urodził się w tym samym 
miejscu, co oni i chodził do tej samej szkoły). Może to pełnić funkcję nazwania 
tematu i zarazem zapowiadać całą fabułę. W klasyczny dla opowieści kano-
nicznych sposób następnie przywołane jest explicite przesłanie od rodziców 
dotyczące ważności nauki, a Michał jest pokazany jako dziecko, które się ich 
nie słucha. Narracja staje się szczegółowsza tam, gdzie dotyka bezpośredniej 
rzeczywistości narratora. Zwłaszcza wymienione zostają dokładnie oceny 
szkolne, jakie składają się na „nieuczenie się”, wspomniana zostaje szkoła za-
wodowa, do której można trafić na skutek bycia złym uczniem, czy opóźnienie 
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wiekowe w stosunku do kolegów jako konsekwencja nieprzejścia do następnej 
klasy. Konsekwencją braku nauki jest bieda. Opis zarówno nauki, jak i biedy 
utrzymany jest na konkretnym poziomie, scharakteryzowany przez szczegóły. 
Tym, czego opowiadanie nie nazywa, przynajmniej wprost, jest motywacja 
bohatera. Nie wiemy, czemu Michał się nie uczył, co sprawia wrażenie, że 
być może powodem jest po prostu brak chęci, wzmocniony przez informację 
o późniejszym „obijaniu się” w pracy. Umieszczenie tej motywacji wewnątrz 
protagonisty wzmacnia przez kontrast informacja o postępku szefa, który 
podwyższa mu zarobki, ale to i tak nie przekłada się na zmianę całej sytuacji. 
Nieliczni inni od Michała bohaterowie tego opowiadania są opisani jako do-
brzy, zarówno szef, jak i rodzice, natomiast kontekst społeczny sytuacji biedy 
jest opisany w ogóle i nie wydaje się tu ważny. Opowiadanie posiada wyraźne 
zakończenie fabularne podkreślające konkretne konsekwencje braku nauki – 
„nie wystarczało”, oraz klasyczny morał albo kodę łączące w ciąg przyczynowy 
brak nauki, brak pracy i brak pieniędzy. To prościutkie opowiadanie jest bardzo 
podobne do wielu innych w analizowanym zbiorze, które powielają opowieść 
o „nieuczeniu się”. Na przykład jest podobne do takiego krótkiego tekstu:

Michał urodził się na Mazurach chodził do publicznego gimnazjum (dokład-
na nazwa szkoły), nie lubił się uczyć, wolał grać na orliku w nogę z kolegami. 
Gdy przychodził do szkoły, nigdy nie miał odrobionych prac domowych, nie 
był przygotowany na sprawdziany ani na odpowiedzi ustne, wolał wagarować 
niż się uczyć. Z ledwą biedą zdawał 2 razy nawet siedział w drugiej gimnazjum. 
Gdy już udało mu się zdać, miał skończone 18 lat i nie ukończył nauki. Bez 
wykształcenia ciężko jest znaleźć pracę, a Michał przez to, że olał szkołę teraz 
jest bezrobotny, a bez pracy nie ma pieniędzy.

Podobnie jak powyżej pierwsza niewynikająca z zadania informacja o Mi-
chale – „nie lubił się uczyć” zapowiada całą fabułę i podobnie jak poprzednio, 
jest ona prosta, wręcz minimalna. Ponownie motywacja do braku nauki 
umiejscowiona jest w bohaterze, który czegoś „nie lubił”, a coś „wolał”. Nauka 
przedstawiona jest zatem jako funkcja czegoś, co uczeń chce, lub nie chce 
robić, w kontekście własnych wyborów. Podobnie tekst kończy się zarówno 
faktem domykającym fabułę „jest bezrobotny”, jak i podsumowaniem powo-
dów tego stanu rzeczy jednym sumarycznym i kolokwialnym stwierdzeniem 
przypisującym sprawstwo samemu bohaterowi „przez to, że olał szkołę” oraz 
ostateczną kodą „bez pracy nie ma pieniędzy”. 
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3.2. Motyw biedy jako konsekwencji uzależnień

Kolejnym częstym motywem w opowiadaniach młodzieży, współwystę-
pującym z opowieściami o chłopcu nieskorym do nauki uczyć, jest motyw 
chłopca, który popada w różnego rodzaju uzależnienia od alkoholu, narko-
tyków, czasami także od hazardu. Ze wszystkich narracji o biednym Michale 
37,5% portretuje głównego bohatera, który jest biedny, jako jednocześnie osobę 
uzależnioną. W poniższym krótkim opowiadaniu widzimy bohatera, który 
nie tylko się słabo uczy, co skutkuje nienapisaniem matury, ale także popada 
w tzw. „złe towarzystwo” – negatywny wpływ kolegów jest bardzo częstym 
wątkiem w opowiadaniach młodzieży, który rozpoczyna różne opowieści 
o uzależnieniach. W efekcie zaczyna brać narkotyki i pić alkohol. 

Michał urodził się w (nazwa własna) dnia (dokładna data), gdy chodził do 
szkoły, to miał niewiele przyjaciół, lecz słabo się uczył, to zawsze zdawał na 
farcie i na poprawkach. Po skończeniu szkoły nie napisał matury, zawsze 
dorabiał sobie na czarno bardzo małe kwoty w sezonie. Pewnego dnia poznał 
kolegę Kaczara, który go wciągnął w gang narkotykowy „gang Plebani”. 
Michał przepuścił cały hajs i siedzi pod sklepem zalany w trupa, zarabia tyle, 
co wyżebra. Michał skończył jak żul, cieć.

Poniższe opowiadanie przywołuje trajektorię opowieści o osobie biednej, 
która odpowiada popularnemu obrazowi uzależnienia i patologii. Jest to pod-
kreślone przez naruszanie prawa czy żebranie, a  także skrótowe odwołanie 
do ikonicznego obrazu – „siedzi pod sklepem zalany w trupa” i przywołane 
krótkie pogardliwe określenia „żul” i „cieć”. Taki obraz biedy z jednej strony 
odpowiada stereotypowi pogardliwemu osób biednych – stereotyp ten mówi, 
że biedni są zarazem nieuczciwi, leniwi, uzależnieni, zaniedbani itp. Niemniej 
jednak powszechność opowiadań o alkoholu i narkotykach w kategoriach 
rzeczy wyznaczających trajektorie życiowe bohatera i ich szczegółowość każą 
sądzić, że opowiadania te są zakotwiczone przynajmniej częściowo w do-
świadczeniach młodzieży. Możliwe, że bieda w formie ekstremalnej, połączona 
z uzależnieniami, głodem, bezdomnością, widoczna na ulicy, jest zarazem 
łatwiejsza do narracyjnego opowiedzenia i wyrazistsza niż bieda codzienna, 
jakiej doświadczają np. pracujący biedni. Pozawalałoby to także młodzieży 
pochodzącej z niezamożnych domów dystansować się samej od negatywnego 
pojęcia biedy. W każdym razie młodzież poproszona o napisanie historii życia 

Bajki o biedzie . Motywy narracyjne w opowiadaniach młodzieży  gimnazjalnej…    383



osoby biednej dużo częściej przywołuje opowieści wyraziste i odpowiadające 
stereotypom, w tym opowieści o uzależnieniach, niż opowieści portretujące 
biedę w mniej skrajny sposób. Wiele opowieści o uzależnieniach ma też po-
dobnie jak opowieści o braku chęci do nauki charakter przestrogi, zawiera 
morał wskazujący na niebezpieczeństwo uzależnień.

3.3. Motyw biedy jako konsekwencji lenistwa i innych wad charakteru

Także ten motyw był bardzo częsty. Spośród wszystkich opowiadań o bied-
nym Michale aż 51,3% zawierało odwołania do jego negatywnych cech lub wad 
charakteru. Najczęstsze z nich to lenistwo, bezmyślność, brak przewidywania, 
rozrzutność i brak oszczędności, uleganie negatywnym wpływom i lekceważenie 
rodziny. Poniższe opowiadanie łączy dwa poprzednie tematy – brak chęci do 
nauki i uzależnienie, z dodatkowym wskazaniem wprost na wady bohatera. 

Michał urodził się w zwykłej, spokojnej rodzinie. Jego rodzice pracowali 
w sklepie budowlanym, mama była sprzedawczynią, a ojciec robił wszystko, 
o co go poproszono. Michał był jedynakiem, dlatego był oczkiem w głowie 
rodziców. Chłopak mimo niezbyt zamożnych rodziców miał wszystko, czego 
tylko zapragnął. W szkole radził sobie średnio. Był leniwy, krnąbrny i złośli-
wy. Mama Michała robiła wszystko, żeby chłopak zaczął się uczyć. Niestety 
starania rodziców poszły w las. Michał nie ukończył gimnazjum, ponieważ 
miał bardzo złe oceny. Chłopak w chwili ukończenia osiemnastego roku 
życia wyprowadził się z domu do kolegi. Jego życie szybko stało się trudne. 
Bez ukończonej szkoły wyprowadził się z domu bez środków do życia. Nie 
znalazł pracy, ponieważ jego lenistwo go przerosło. Wpadł w złe środowisko. 
Koledzy namówili go do brania narkotyków, powiedzieli mu, że oni mogą 
przestać, kiedy chcą. Niestety Michał po kilku tygodniach ćpania uzależnił 
się. Nie miał już pieniędzy na towar. Następne kilka miesięcy było tragiczne. 
Michał mieszkał na śmietniku, bez jedzenia, picia i środków do życia. Ten 
leniwy chłopak, który wpadł w złe środowisko, brał narkotyki, został bez 
domu, głodny, spragniony.
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3.4. Motyw bogatego dziecka, które staje się biedne 

Szczególnym i zaskakująco częstym motywem w omawianym zbiorze opo-
wiadań był motyw chłopca, który urodził się w bogatej rodzinie, ale w dalszym 
swoim życiu popadł w biedę. Trajektoria losów, w której wstępnie bogaty Mi-
chał staje się następnie biedny, wystąpiła w aż 37,5% opowiadań. W sytuacji, 
kiedy Michał był dzieckiem bogatych rodziców, narratorzy szczególnie często 
przypisywali mu negatywne cechy. Przykładowo: 

[…] będąc już w podstawówce, dostawał kieszonkowe na śniadanie w szkole. 
Dostawał tyle, żeby wystarczało mu na cały tydzień w szkole. Chłopiec zawsze 
przechwalał się tym, że ma pieniądze i zawsze wydawał całą sumę w jeden 
dzień. Na lekcjach nie uczył się wcale, bo miał przekonanie o tym, że nie 
będzie mu to do życia potrzebne. […] 

Bohater powyższego opowiadania kończy jako bezdomny na ulicy. Opowie-
ści o bogatym chłopcu czasem, choć nie zawsze, były łączone z wytykaniem 
błędów wychowawczych jego rodzicom i ogólną kategorią „rozpieszczenia” . 
Tak zarysowana sytuacja – w drodze stałego motywu narracyjnego – zawsze 
musiała skończyć się tragicznie. Obrazuje to poniższe opowiadanie: 

Michał urodził się w dość bogatej rodzinie, można powiedzieć, że nic mu nie 
brakowało. […] Jako że to był jedynym synem, (rodzice) rozpieszczali go 
i dawali mu wszystko, co chciał, zawsze miał najlepsze zabawki, najnowsze 
gry i dużo pieniędzy na głupoty. Chłopiec nigdy nie uczył się życia, jak 
oszczędzać itp., miał to, co chciał. W liceum poznał kolegów, których mu 
brakowało, bo rodzice zabraniali mu się kolegować z „byle kim”. Z rówieśni-
kami znalazł wspólny język, czyli zszedł na złą drogę, palił, pił, ćpał, nie uczył 
się. Jego rodzice w jego 18 urodziny zginęli w wypadku. Zostawili mu bardzo 
dużo pieniędzy, z których nie umiał korzystać i wszystko stracił, wylądował 
w baraku i ciężko pracował na budowie, po to by zapewnić sobie utrzymanie. 
Michał większość pozostawionych pieniędzy przepił i przećpał, resztę roz-
trwonił na imprezy i głupoty.

Narrator połączył tutaj wszystkie poprzednio omawiane kategorie, wady 
charakteru, brak nauki i  uzależnienia, by sportretować rozpieszczonego 
chłopca, który nie uczy się życia. Kiedy jego rodzice giną w wypadku, Michał 
zostaje sierotą i okazuje się, że nie potrafi sobie poradzić. Ta narracja mogłaby 
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wydawać się nietypowa, w końcu takie dramatyczne sytuacje nie zdarzają 
się często, a pochodzenie z zasobnej rodziny uprawdopodabnia raczej to, że 
dobry status materialny zostanie odziedziczony. Tymczasem motyw „złego” 
bogatego dziecka, niekoleżeńskiego, leniwego, nielubianego za nic oprócz pie-
niędzy, którego rodzice nagle mają wypadek, zapadają na jakąś chorobę i ono 
w efekcie zostaje sierotą był w narracjach powszechny. W 26,3% analizowanych 
opowiadań umiera jedno lub oboje rodziców, a w 20% przypadków rodzice 
na skutek choroby, wypadku, bankructwa – stają się biedni (kategorie nie są 
rozłączne). Jest to wskazówką pokazującą pewną wzorcowość takiej narracji. 
Można to porównać z opowieścią poniżej. 

Michał urodził się w mieście (nazwa) na Mazurach. Pochodził z dość zamoż-
nej rodziny. Ciągle to wykorzystywał. Łamał prawo, źle się uczył, brał używ-
ki, uprawiał hazard. Sądził, że pieniądze mogą załatwić wszystko. Żywym 
dowodem na to jest zachowanie jego rodziców. Jest jedynakiem, miał wcześniej 
groźnego buldoga Leona i nadopiekuńczych rodziców, którzy uważali, że złe 
oceny ich syna świadczą o złych nauczycielach, a używki i hazard o tym, że 
chłopak nie umie poradzić sobie ze swoimi problemami. Kiedy chłopak 
skończył 20 lat, dalej był bezrobotny, nie miał nawet zaczętego liceum i miesz-
kał z rodzicami. Całe dnie spędzał na spaniu, jedzeniu i zabawach, a noce na 
imprezowaniu. Kiedy pewnego razu jego rodzice wyjechali na wycieczkę 
w dniu swojej rocznicy, a Michał urządził domówkę, mama i tata mieli wy-
padek. Mama niestety nie przeżyła, a tata miał uraz mózgu i został sparali-
żowany. Michał musiał się nim zająć. Nagle zdał sobie sprawę, że nic w życiu 
nie osiągnął. Całe zgromadzone przez rodziców pieniądze poszły na leczenie 
ojca. Jednak po 2 latach tata zmarł, a syn został bez pracy, z ogromnymi 
pożyczkami i bez środków do życia.

To, co zwraca uwagę w powyższej narracji, to jej symetryczność do po-
przedniej, podobne są motywy, cechy bohatera, zdarzenia, w tym nagła śmierć 
rodziców w wypadku. Jej kulminacyjny moment łączy fabularnie niefraso-
bliwość syna (który urządza imprezę pod nieobecność rodziców) i  śmierć 
rodziców. Opowiadania w tej kategorii mówią o okrutnej „sprawiedliwości” 
losu, w którym negatywne zachowania zostają jakby „ukarane” w drodze 
fatum i na jaw wychodzi, że bogate dziecko nie potrafi radzić sobie w życiu 
lepiej niż biedne dzieci, a może nawet zazwyczaj radzi sobie gorzej. Narracje te 
opowiadają zatem o zasadzie sprawiedliwego świata, tak jak postuluje to teoria. 
Ich powszechność wśród różnych piszących niezależnie od siebie narratorów 
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wskazuje na kanoniczność tego motywu. Rzeczywiście jest on powszechny 
w baśniach i literaturze dziecięcej. 

Lustrzanym motywem do motywu ukaranego bogacza jest motyw nagro-
dzonego za dobre czyny biednego. Ten klasyczny motyw, zło ukarane, dobro 
nagrodzone, ma w sobie coś baśniowego. Poniższe opowiadanie napisane przez 
czternastolatka jest przykładem mieszania się narracji realistycznej z baśniową. 
Biedny, ale odważny chłopiec, napastnik piłkarski, przy pomocy tajemniczego 
kota ratuje bogate dziecko z opresji, co w rezultacie odmienia los wszystkich. 
Poniżej fragment tej historii: 

Michał urodził się (dokładna data). Pewnego dnia wyszedł na dwór pograć 
z kolegami w piłkę. Zazwyczaj Michał w drużynie był napastnikiem. Pewne-
go dnia kopnął piłkę tak mocno, że wybiła szybę w opuszczonym domu. 
Każdy bał się po nią iść, aż w końcu napastnik odważył się po nią pójść. 
Koledzy szli też za Michałem. W opuszczonym domu było bardzo ponuro, 
wszędzie wisiały pajęczyny i porwane firanki. Nagle usłyszeli jakiś dźwięk. 
To coś zbliżało się coraz bliżej, aż w końcu wyskoczyło z cienia na oświetlone 
miejsce. Tym czymś okazał się kot. Najpierw przeszedł wokół nich, a potem 
gdzieś poszedł. Drużyna piłkarska poszła za nim. Wszędzie był kurz i kawał-
ki szkieł od okien na podłodze. Aż w końcu doszli do wyznaczonego celu, 
kota. Okazał się nim jakiś żebrak, który cały czas modlił się do jedynej rzeczy, 
która mu została z życia, czyli obrazek z Panem Jezusem. […] Okazało się, że 
to pewien chłopiec pochodzący z bogatej rodziny, który wszedł w ciemną noc 
z kotem i się zgubił i tak się błąkał […]. 

W tej dość nietypowej i pełnej przeskoków narracji wątki charaktery-
styczne dla baśni (zwierzęcy pomocnik) mieszają się z motywem religijnym 
(obrazek z Panem Jezusem). Dobro, zwłaszcza odwaga i chęć pomocy, zostaje 
nagrodzone. Odwołanie do wyższego porządku i wartości religijnych wydaje 
się tu nieprzypadkowe. Narracje podtrzymujące motyw sprawiedliwości 
i (finalnie) sprawiedliwego świata, wnoszące wątek kary i nagrody są kano-
niczne zarówno w gatunku baśniowym, jak i religijnym. Są one obecne także 
w innych gatunkach, np. klasycznej fantasy, która często zresztą opracowuje 
i przetwarza właśnie wątki baśniowe). Oczywiście nie dotyczy to wszystkich 
opowieści z tych gatunków. 

Podsumowując, większość motywów narracyjnych obecnych w znacznej 
większości wszystkich opowiadań tworzy obraz biedy jako zjawiska wyjaśnia-
nego indywidualnie, powiązanego ze złymi cechami bohatera (jak lenistwo 
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czy brak odpowiedzialności) i  jego własnymi zachowaniami (brak nauki, 
popadanie w  uzależnienia). Portretuje te atrybucje ubóstwa jako będące 
swoistym wyborem i wartościowane moralnie. Bieda jest ich konsekwencją 
lub wręcz karą za nie. Są to opowieści będące swoistym złym przykładem, 
którego nie należy naśladować. W większości z nich bieda jest też na swój 
sposób „sprawiedliwa” lub zasłużona. Można się zastanawiać, czy taki właśnie 
rodzaj narracji bierze się z zakorzeniania w kanonicznym zestawie narracji 
kulturowych czy również z  socjalizacji, gdzie dzieciom i nastolatkom opo-
wiada się często przesłania będące przestrogą. Byłoby to wzmacnianie przez 
narracyjny charakter badania i prośbę o stworzenie opowieści fikcyjnej, choć 
takiej, która jest osadzona w rzeczywistości osób badanych. Taką opowieść 
stworzyć jest wcale nie łatwo, a zatem siłą rzeczy musi ona odwoływać się do 
opowieści, które badani słyszą na co dzień i które są kanoniczne w kulturze. 

3.5. Motyw biedy jako problemu umiejscowionego w rodzinie

Powyższe trzy motywy narracyjne i jednocześnie atrybucje ubóstwa, brak 
nauki, uzależnienia i wady charakteru koncentrowały się na głównym bohate-
rze – Michale. Inni bohaterowie, rodzice, nauczyciele byli z reguły przedstawiani 
jako dobrzy i ostrzegający go przed konsekwencjami jego czynów. Często 
ich główna i  jedyna rola sprowadzała się do namawiania dziecka do nauki. 
Wyjątkiem były portrety bogatych rodzin, gdzie rodzice byli krytykowani 
za błędy wychowawcze. Osobną grupą motywów narracyjnych są te, które 
koncentrują się raczej na środowisku rodzinnym Michała jako na przyczynie 
jego późniejszych problemów życiowych. Są to z reguły opisy biednych rodzin, 
gdzie jedno z lub oboje rodziców jest uzależnione. W 47,5% opowiadań rodzina 
głównego bohatera jest biedna, co daje mu zły start. Biedne rodziny są często 
portretowane jako kochające i dbające o dzieci, często w formie przekazywa-
nia im pozytywnych treści wychowawczych (ponownie jest to głównie waga 
nauki). Czasem podkreślana jest także waga moralności i brak przywiązania 
do pieniędzy, jak choćby w takim opisie przekazu od biednych rodziców do 
syna: „Dzieciom wpajali, że pieniądze nie są najważniejsze, ale ciężka praca 
i to, co ma się w sercu”.

Jednak w 26,3% opowiadań rodzina głównego bohatera jest opisana jako 
trudna emocjonalnie, a w 21,3% opowiadań biedny Michał pochodzi z rodziny, 
w której jedno z rodziców (z reguły ojciec) jest uzależnione. Rodzice prota-
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gonistów byli bez wyjątków zawsze opisywani jako uzależnieni od alkoholu, 
podczas gdy portrety uzależnień występujących wśród uczniów obejmowały 
także narkotyki i hazard. W takim przypadku motyw narracyjny się zmienia 
i nie opisuje już Michała jako wyłącznego sprawcy swojej przyszłej biedy, ale 
raczej jako, przynajmniej z początku, osobę, która jest ofiarą trudnej sytuacji 
rodzinnej. Ponownie narratorzy mieli tendencję do opisywania sytuacji wy-
razistych i ekstremalnych, tak jak w poniższym opowiadaniu, gdzie Michała 
spotykają wszystkie możliwe nieszczęścia po kolei. 

[…] W wieku 11 lat zmarła mu matka i wychowywał go ojciec alkoholik. 
W szkole radził sobie dobrze do czasu śmierci jego mamy. Szkołę wtedy za-
niedbywał i dostawał same 2 (wtedy to było 1). Był bardzo zrozpaczony 
śmiercią jego mamy i tym, że ojciec bardzo go bił. Często uciekał z domu 
i biegł do babci, która mieszkała 3,5 km od niego. Tam czuł się bezpieczny. 
U niej mieszkał przez dłuższy czas, przez jakieś 2 tygodnie. Miał tam spokój, 
mógł tam się uczyć i miał ciszę. Babcia poczuła się źle i zawieziono ją do 
szpitala. Okazało się, że ma raka. Michał musiał powrócić do ojca. Wtedy 
jego ojciec zachowywał się jeszcze gorzej. Był zdenerwowany, że jego syn 
uciekł i dopiero bił Michała i krzyczał na niego. Dwa miesiące później babcia 
umarła. Michał nie mógł nawet iść na cmentarz zapalić mamie i babci znicz, 
bo nie pozwalał mu na to ojciec. Michał dożył 18 lat i jego ojciec napił się 
i zamarzł z kolegami na dworze. Michał nie dał rady skończyć szkoły pod-
stawowej. Bardzo chciał pracować, ale nikt nie chciał go przyjąć z jego wy-
kształceniem. Miał tak mało pieniędzy, że ledwo wystarczało mu na jedzenie. 
Skończył bardzo źle, bo nie płacił rachunków i spółdzielnia mieszkaniowa 
wyrzuciła go z domu. Mieszkał na ulicy bez najbliższych osób. Znalazł bez-
domnego psa i to był jego największy przyjaciel. Mimo że nikt go nie chciał, 
był bardzo silny i nie poddawał się.

Co ciekawe w opowiadaniach, które biedę umieszczają w kontekście uza-
leżnionej rodziny, portrety dziecka, głównego bohatera, są często wartościo-
wane pozytywnie, zarówno w kategoriach moralnych (dobra), jak i  innych 
(np. siły). Stanowi to kontrast do wcześniej omawianych przykładów, gdzie 
osoba biedna była zarazem zawsze bohaterem negatywnym. Ta pozytywność 
dziecka, często krzywdzonego, pochodzącego z alkoholowej rodziny i będącego 
rodzinnym bohaterem przypomina to, co określane jest pojęciem parentyfikacji 
(Grzegorzewska, 2016). W poniższym opowiadaniu Michał nie sprawia żad-
nych problemów, opiekuje się młodszym rodzeństwem i sam nie ma żadnych 

Bajki o biedzie . Motywy narracyjne w opowiadaniach młodzieży  gimnazjalnej…    389



opisanych potrzeb. Ponosi jednak konsekwencje swojej sytuacji polegające na 
braku warunków do nauki. Dla młodych narratorów jego postawa to często 
coś godnego podziwu i pochwały. 

Michał urodził się w biednej rodzinie. Wychowywała go sama matka. Ojciec 
zostawił ich dla innej, wyprowadził się za granicę. Michał nie chciał mieć 
kontaktu z ojcem. Był on grzecznym chłopcem. Jako nastolatek nie sprawiał 
żadnych problemów. Często pomagał mamie i chodził na zakupy. Po szkole 
musiał chodzić do pracy, aby zarobić na jedzenie, opłaty, spłaty kredytów, 
które brali, gdy nie mieli co jeść, za co opłacić zaległe spłaty za mieszkanie. 
Mama Michała była alkoholiczką. Michał po pracy zajmował się swoją małą 
siostrą, która miała 2 latka. Czasem nawet nie chodził z tego powodu do 
szkoły, gdy babcia nie miała czasu zająć się Michała małą siostrą. Młody 
chłopak nie uczył się za dobrze przez to. A nawet groziło mu zostanie w tej 
klasie po raz drugi. Jego matka się tym nie przejmowała. Codziennie cho-
dziła pijana. Michał był zmuszony do kradzenia jedzenia ze sklepów, pie-
czywa, ponieważ bardzo martwił się o siostrę. Babcia nie pomagała im fi-
nansowo, ponieważ sama nie miała. Pomagała im jak tylko mogła. Teraz, 
gdy Michał jest już dorosły, skończył szkołę, co prawda z nie najlepszymi 
ocenami. Nadal jest biednym chłopakiem z powodu dawnych historii ro-
dzinnych. Nie żyje mu się najlepiej. Nadal opiekuje się swoją młodszą siostrą, 
którą bardzo kocha.

Tym, co łączy narracje umiejscawiające biedę w kontekście dysfunkcyjnej 
rodziny z poprzednio omawianymi motywami narracyjnymi, jest fakt, że na 
pewnym metapoziomie oba te rodzaje narracji mają charakter moralny i odnoszą 
się do wartościowania bohatera. I tu, i tam, mimo przeciwnego znaku, bieda 
jest narracją wikłającą od razu problem dobra i zła i zapraszającą do ocen mo-
ralnych. Bieda uwidacznia w narracjach metaproblem zarówno sprawiedliwości 
świata, jak i moralności (bohatera). Świat Michała pochodzącego z dysfunkcyjnej 
rodziny jest światem biedy niezasłużonej i niesprawiedliwej, a przynajmniej 
jest taki częściowo, bo historie tego typu przynosiły czasem zmienne koleje 
losu bohatera, który przykładowo mógł sam się w biegu życia także uzależnić 
się lub załamać emocjonalnie i powielić negatywny schemat swojej rodziny. 

Na poziomie teorii narracje te mają cechy stereotypów komplementar-
nych – zwłaszcza stereotypu „biedny, ale moralny”. Stereotyp komplementarny 
„biedny, ale szczęśliwy” w narracjach młodzieży praktycznie się nie pojawia, 
poza niewielkimi wskazówkami w niektórych tekstach. Przykładowo w jednym 
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z opowiadań Michał jest opisany jako biedny mechanik samochodowy, który 
nie spełnił swoich marzeń o byciu prawnikiem, ale za to jest osobą życzliwą 
i  lubianą przez wszystkich. Może to konotować jakiś rodzaj zadowolenia 
z prostego życia i  jego pochwały, ale nie odpowiada wprost idei stereotypu 
komplementarnego. Spośród opowiadań o biednym Michale 25% przedstawia 
go jako bohatera dobrego i pozytywnego moralnie. W opozycji do tego aż 
63,8% zawierało negatywne moralnie wartościowania osoby biednej. 

4. bieda nie istnieje w próżni – motywy narracyjne zawierające szersze atrybucje 
społeczne

Dotychczas omówione motywy narracyjne koncentrowały się na jednostce, 
jej cechach i zachowaniach oraz na kontekście rodzinnym. Tym, co uderza 
w opowiadaniach młodzieży, jest właściwie brak szerszego kontekstu społecznego 
biedy. W sposób charakterystyczny dla narracji baśniowych opowiadania te 
mogłyby dziać się wszędzie, pod warunkiem, że świat ten zawierałby proste idee 
szkoły, nauki i rodziny. Bieda dzieje się na planie indywidualistycznym i rodzin-
nym, a nie w szerszym kontekście społecznym, gdzie istniałyby jej zewnętrzne 
makro uwarunkowania. Tylko mała część opowiadań (8,8%) zawierała w opisie 
trajektorii losów głównego bohatera odwołania do przyczyn biedy pochodzących 
z czynników strukturalnych. Najczęstszym wątkiem było podkreślanie tego, 
że trudno jest we współczesnej Polsce mieć dobry start czy zdobyć wykształ-
cenie, jeśli pochodzi się z ubogiej rodziny. Przykładowo w poniższej narracji 
Michał nie może kontynuować nauki, mimo że jest bardzo dobrym uczniem.

Michał bardzo się stresował, ale zdał maturę bardzo dobrze, najlepiej z całej 
swojej klasy. Wrócił do domu, aby pochwalić się rodzicom. Powiedział, że 
teraz może iść na wymarzone studia. Ale jego rodzice oświadczyli mu, że nie 
pójdzie na studia, ponieważ nie ma pieniędzy. 

Tego typu narracje w odróżnieniu od części wcześniejszych akcentują 
niesprawiedliwość, są też często osadzone w świecie bardzo konkretnym. 
Przykładowo zwraca się uwagę, że dojazdy do lepszej szkoły czy utrzymanie 
się w dużym mieście kosztują i nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Albo 
przykładowo, że dla osoby biednej małe zdarzenie losowe, kradzież pieniędzy 
czy płacenie za leczenie mogą stać się końcem marzeń o edukacji i lepszej pra-
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cy. Pojawiają się też wątki spłacania niekoniecznie swoich długów i kredytów. 
W tych rzadkich w analizowanym zbiorze narracjach społecznych bieda nie 
jest też kompensowana przez jakieś większe cnoty moralne bohatera. Jeśli 
bohater zmaga się z przeciwnościami losu, takimi jak konieczność płacenia za 
leczenie rodzica czy spłacania jego długów, jest to raczej widziane jako smutna 
konieczność, która może go finalnie załamać, a nie jako coś płynącego z jego 
osobistej moralności. 

 Do kategorii narracji podkreślających zasadniczą niesprawiedliwość lub 
fatalistyczną obojętność świata należą też narracje opisujące biedę z przy-
czyn losowych, np. z powodu niepełnosprawności czy choroby. W 17,5% 
narracji bieda była skutkiem zdarzenia losowego, wypadku, choroby, ale aż 
8 z 14 takich narracji było historiami bogatego dziecka, któremu los zabrał 
rodziców, co mogło spełniać wzorzec swoistej „magicznej” sprawiedliwości 
takiego losu. Kilka opowiadań opisywało jednak los wyraźnie niesprawiedliwy 
i obojętny. Takie opowieści były jednak w analizowanej próbie bardzo rzadkie. 
Opowieść o niesprawiedliwym nieszczęściu może być trudna, bo konotuje 
brak poczucia kontroli nad życiem, który nie sprzyja osobistemu poczuciu 
bezpieczeństwa, tak jak robią to iluzje poznawcze, takie jak sprawiedliwy los  
i sprawiedliwy świat. 

Częstość poszczególnych typów opowiadań w analizowanej próbie według 
występujących w nich głównych atrybucji biedy pokazuje tabela 1. Opowiadania 
zostały tu rozdzielone do rozłącznych kategorii i przyporządkowane do jednej 
dominującej atrybucji dla ułatwienia ich porównania.

Tabela 1
Częstość poszczególnych typów opowiadań według występujących w nich głównych atrybucji biedy

Typ opowiadania Nazwa opisowa przesłanie moralne częstość podsumowanie

Uzależnienie Pijak, narkoman lub 
hazardzista

Uzależnienia są niebez-
pieczne!

22,5% 51,3%
Atrybucje indywidualistyczne

Nieprzykładanie się 
do nauki

Zły uczeń Jeśli nie będziesz się 
uczył, nie będziesz 
miał dobrej pracy!

20%

Wady charakteru Nieodpowiedzialny 
i rozrzutny

Bądź oszczędny 
i odpowiedzialny!

8,8%

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Typ opowiadania Nazwa opisowa przesłanie moralne częstość podsumowanie

Dysfunkcyjna rodzina Smutna historia 
rodziny alkoholowej

Życie dziecka z alko-
holowej rodziny jest 
trudne

22,5% 73,8% 
Atrybucje indywidualistyczne + 
atrybucje na poziomie pojedyn-
czej rodziny

Zły start Jeśli urodzisz się 
biedny – pozostaniesz 
biedny

Z biedy trudno jest 
wyjść

6,3% 8,8%
Atrybucje społeczne (struktu-
ralne)

Złe społeczeństwo W społeczeństwie nie 
ma równych szans

Politycy ukradli 
wszystkie pieniądze

2,5%

Los Ślepy los lub historia 
rozpieszczonego 
bogacza, który stracił 
wszystko

Wobec wyroków losu 
nikt nie jest bezpieczny

17,5% 15,5%
Atrybucje fatalistyczne (lub 
sprawiedliwy los)

5. dyskusja

W niniejszym badaniu analizowano zbiór fikcyjnych narracji o stawaniu 
się osobą biedną napisanych przez młodzież w wieku gimnazjalnym. Analizę 
przeprowadzono pod kątem najczęstszych motywów narracyjnych występują-
cych w tych opowiadaniach i typowych dla nich atrybucji biedy. Wyniki po-
kazały, że w tak postawionym zadaniu – tworzenia narracji fikcyjnej w formie 
pisania opowiadania – narracje młodzieży odzwierciedlają przede wszystkim 
indywidualistyczne atrybucje biedy. Większość z nich portretowała biedę jako 
sytuację zasłużoną działaniami głównego bohatera, zwłaszcza lenistwem, 
brakiem chęci do nauki, skłonnością do popadania w złe towarzystwo i uzależ-
nienia oraz rozrzutnością i brakiem oszczędności. Drugą bardzo częstą grupą 
atrybucji były atrybucje umiejscawiające przyczyny biedy w rodzinie, w tym 
wątek pochodzenia z rodziny alkoholowej. Najrzadsze były szersze atrybucje 
społeczne wskazujące na strukturalne uwarunkowania ubóstwa.

Częstym motywem narracyjnym w opowiadaniach młodzieży o biedzie 
był wątek uzależnień. Biedę głównego bohatera widziano jako skutek uza-
leżnienia od alkoholu i narkotyków, rzadziej od hazardu, a także jako skutek 
pochodzenia z rodziny, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu. 
Czasem oba te motywy współwystępowały i dziecko z rodziny z problemem 
alkoholowym samo zostawało w przyszłości osobą uzależnioną. Opisy mo-

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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tywu uzależnienia z jednej strony zbiegają się ze stereotypami osób biednych 
jako uzależnionych. Jednak ich kontekst wskazuje, że temat ten jest ważny 
w codziennych doświadczeniach młodzieży i  jej obserwacjach. Bieda często 
portretowana była w formule skrajnej – osoby uzależnionej, bezdomnej i wy-
niszczonej. Bieda widziana jako patologia może być łatwiejsza do opisania 
i wyrazistsza od biedy codziennej, może być też łatwiejsza do opowiedzenia 
w formule narracyjnej. Skrajne obrazy biedy mogą też pozwalać nastolatkom 
na osobiste dystansowanie się od kategorii osoby biednej (Lister, 2007). 

Oprócz indywidualistycznych atrybucji młodzież opisywała często biedę 
jako problem umiejscowiony w rodzinie. Dzieci pochodzące z ubogich rodzin 
były często przedstawiane bardzo pozytywnie, jako rodzinni bohaterowie, ale 
także ofiary swojej trudnej sytuacji. Wiele opisów życia biednych rodzin było 
opisami rodzin alkoholowych i przedstawiało dzieci w sytuacji parentyfikacji 
(Grzegorzewska, 2016) oraz dzieci krzywdzone. Również ten narracyjny obraz 
biedy zbiega się ze stereotypem biedy jako patologii (Tarkowska, 2012, 2014). 

Ten rozkład wyników można rozumieć na kilka sposobów. Większość 
negatywnych zachowań piętnowanych przez opowiadania zakwalifikowane do 
indywidualistycznych atrybucji biedy to motywy ważne w wychowaniu, które 
są często poruszane przez rodziców i nauczycieli. Są to tematy nauki szkolnej, 
picia alkoholu i ryzyka uzależnień oraz takich cech jak pracowitość czy oszczęd-
ność. Warto się zastanowić nad następującą refleksją: być może dorastającym 
opowiada się o biedzie (i dlatego oni sami także tak o niej opowiadają) zbyt 
często nie po to, aby opowiedzieć tę biedę i pomóc ją zrozumieć – czym jest 
i jaka jest naprawdę, jej złożoność, kontekst i uwarunkowania. Ale opowiada 
się raczej po to, by wychowywać, jeśli wręcz nie przestrzegać. Narracje o bie-
dzie w kulturze, która wysoce ceni sukces ekonomiczny, pełniłyby zatem rolę 
zachęty do pożądanych społecznie zachowań, nawet kosztem ich realności. 

W socjologii biedy (Newman, Massengill, 2006) zwraca się uwagę, że 
percepcja biedy w stosunku do rzeczywistości jest powszechnie wykrzywio-
na stereotypami. Przykładowo, ludzie typowo nie doceniają strukturalnych 
i  istniejących na dużą skalę przyczyn biedy, natomiast przewartościowują 
przyczyny indywidualne i  zależne od jednostki. Ludzie także typowo nie 
doceniają mechanizmów dziedziczenia statusu ekonomicznego, w tym dzie-
dziczenia bogactwa i biedy, przeceniając poziom mobilności społecznej dużo 
powyżej tego poziomu, który rzeczywiście istnieje w  ich społeczeństwach. 
Dalej, bieda jest często portretowana przez obrazy skrajne, a nie typowo sta-
tystyczne – poprzez pijaństwo, bezdomność, zaniedbanie. Natomiast w wielu 
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społeczeństwach istnieje bardzo liczna kategoria pracujących biednych, często 
mało dostrzegana. Pracujący biedni niejednokrotnie pracują więcej od osób 
lepiej zarabiających, z powodu niskich zarobków nierzadko mają wiele zajęć 
jednocześnie. Dalej radzenie sobie w sytuacji biedy wymaga zaradności życio-
wej i sprawności, a osoby biedne, w tym kobiety w ubogich rodzinach, często 
zaskakująco sprawnie i oszczędnie zarządzają nawet bardzo niewielkimi zaso-
bami, nie marnotrawiąc ich. Dalej, rozpowszechnienie picia alkoholu w grupie 
osób zamożnych i pracujących jest wysokie, choć jednocześnie niewidoczne 
społecznie, a osoby zamożniejsze w odróżnieniu od biednych mogą nieraz 
pozwalać sobie na bardzo wysoki poziom konsumpcji używek. Dalej – bycie 
dobrym uczniem i dobre stopnie w szkole jedynie umiarkowanie przewidują 
przyszły sukces ekonomiczny, gdyż jest on także zależny od szeregu czynni-
ków strukturalnych. Choć są wyjątki, o których często opowiadają kulturowe 
narracje typu „od pucybuta do milionera”, to statystycznie na poziomie całego 
społeczeństwa status i klasa społeczna są w dużym stopniu dziedziczone. Od-
powiadają za to różne mechanizmy, nie tylko dziedziczenie majątku i zasobów, 
ale także dziedziczenie kapitału kulturowego i społecznego. W Polsce, wbrew 
dominującym stereotypom, osobami najbardziej zagrożonymi ubóstwem długo 
były dzieci i rodziny wielodzietne oraz tzw. pracujący biedni, zwłaszcza, jeśli 
jednocześnie mieli na utrzymaniu rodzinę (Tarkowska, 2001, 2012, 2014). 

Można się zastanawiać jednak, czy fakt, że w zebranych narracjach młodzieży 
bieda często jest pokazywana w sposób indywidualistyczny, a nie jest poka-
zywana jako problem społeczny, nie wynika także z samej formy narracyjnej. 
Narracyjny i fikcyjny charakter opowieści może wzmacniać ich moralizujące 
przesłanie i indywidualistyczny punkt koncentracji uwagi narratora. W końcu 
opowieści są właśnie o bohaterach i ich intencjach. Narracje (choć bywają wy-
jątki, w tym wybitne dzieła artystyczne czy literatura piękna) rzadko bywają 
jednocześnie trafnymi rozprawkami o strukturze społecznej, stąd sprawy in-
dywidualne mogą być w nich wyraźniejsze niż czynniki ponadindywidualne. 
Wydaje się, że gdyby zmienić formę zbierania tych opowieści, choćby na formę 
wywiadu, albo z fikcyjnej na sprawozdania z obserwacji, albo wreszcie odejść 
od formy narracyjnej i pytać o abstrakcyjne przekonania o tym, skąd bierze 
się bieda, można by uzyskać od tej samej młodzieży zupełnie inne odpowiedzi. 

Wreszcie narracje napisane przez młodzież w niniejszym badaniu odtwarzały 
motywy i narracje wzorcowe obecne w kulturze. Może sprzyjać temu także 
pisana forma, w jakiej zbierano opowiadania. Taka forma zmusza do tworzenia 
bardziej uporządkowanej struktury czy fabuły, a więc zaprasza do odwoływania 
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się do kanonu. Motywów wzorcowych dotyczących biedy jest wiele i  są one 
różnorodne. W zebranej próbie często krążyły one wokół wątków etycznych 
(dobra i  zła) i wątku sprawiedliwości. Większość kanonicznych motywów 
zawierała odwołania raczej do sprawiedliwości (sprawiedliwego losu i świata) 
niż do niesprawiedliwości. Może to pełnić funkcję adaptacyjną dla młodzieży, 
przed którą stoi zadanie inwestowania wysiłku we własną przyszłość. W wielu 
badaniach ilościowych, zwłaszcza dotyczących młodzieży, wiara w sprawiedli-
wy świat łączyła się z większym wewnętrznym poczuciem kontroli, mniejszą 
neurotycznością, optymizmem i pomagała w podejmowaniu ryzyka (Dalbert, 
2009; Dalbert, Sallay (red.), 2004), zatem miała adaptacyjne funkcje dla jed-
nostki. Ukrytą rolą wielu kanonicznych, ale też bajkowych narracji kierujących 
się zasadą sprawiedliwego świata, może być wspieranie tego adaptacyjnego 
mechanizmu. Takie opowieści kieruje się szczególnie do dzieci. Rzeczywiście 
pokazano, że osoby mające większy kontakt z narracjami fikcyjnymi mają 
jednocześnie wyższy poziom wiary w sprawiedliwy świat, a narracje te taką 
wiarę kultywują (Appel, 2008). 
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W badaniach psychologicznych przyjmowane są etyczne zasady wynika-
jące z  tego, że ich przedmiotem jest psychiczny świat człowieka. Można tu 
wymienić zasady: zgody poinformowanej na udział w badaniach, poufności, 
możliwości wycofania się osób badanych w  trakcie badań, dbania o dobro 
uczestników i zgodności procedury z ogólnymi zasadami etycznymi. Nakłada 
to obowiązek rozważenia etycznych aspektów planowanej pracy przez badacza 
(np. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa PTP, 1991). Każdy rodzaj metod 
używanych w psychologii posiada specyficzne warunki etyczne w ich stoso-
waniu, wymagające precyzacji tych ogólnych, przyjętych we wspomnianym 
Kodeksie. Celem tej publikacji jest ukazanie specyfiki etycznych warunków 
i dylematów badań narracyjnych w nurcie jakościowym, problemów, z jakimi 
liczyć się musi badacz, oraz przyjmowanych rozwiązań w tym obszarze.

1. Nurt jakościowy w badaniach narracyjnych

Narracyjne badania jakościowe wiążą się z humanistycznym nurtem w psy-
chologii. Nawiązując do postulatów formułowanych w latach 50. XX wieku 
przez Abrahama Maslowa, Carla Rogersa i Rollo Maya, uznaje się w tym podej-
ściu człowieka za świadomy, intencjonalnie działający podmiot. Postulowane 
holistyczne podejście oznacza, że na całość, jaką jest osoba ludzka, składają 
się jej wymiary: biologiczny, psychiczny i duchowy. Wszystkie te wymiary są 
niesprowadzalne nawzajem do siebie i  rządzą się odrębnymi prawami. Sta-
nowią integralną Osobę otwartą na rzeczywistość transcendentną. Człowieka 
wyróżnia egzystowanie, czyli ustosunkowywanie się do siebie i świata w prze-
życiu. Zainteresowanie sposobem doświadczania (w znaczeniu: świadomego 
przeżywania, ustosunkowywania się, egzystowania) siebie w świecie wiąże się 
z podejściami osadzonymi w  fenomenologii oraz egzystencjalizmie. W psy-
chologii oraz psychiatrii polskiej do tego nurtu można zaliczyć: Kazimierza 
Dąbrowskiego, Antoniego Kępińskiego, Zenona Uchnasta, Annę Gałdową 
i Marię Straś-Romanowską. Narracja, czyli opowieść o wydarzeniach, trakto-
wana jest w tym podejściu jako tekst przedstawiający w formie symbolicznej 
znaczenia wewnętrzne, tzn. stałe, głębokie ustosunkowania podmiotowe 
(Straś-Romanowska 2010). Dotarcie do tych znaczeń możliwe jest dzięki 
interpretacji opowieści. Zastosowanie znajduje tu hermeneutyka, w różnych 
swych odmianach ukierunkowana na dotarcie do subiektywności osoby ba-
danej, na możliwie najbardziej dokładny opis wewnętrznego doświadczenia  
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(tzw. prawda jednostki traktowana jako rzeczywistość obiektywna). Inter-
pretacja badacza zmierza do odtworzenia ustosunkowań tak, jak je przeżywa 
badany, a nie tak, jak sądzimy, że powinien je przeżywać na podstawie przy-
jętego modelu teoretycznego. Nie oznacza to, że w  interpretacji odrzucana 
jest wiedza psychologiczna. Polega ona raczej na spotkaniu z osobą badaną 
po to, by wspólnymi siłami dojść do wspólnych ustaleń.

2. Specyfika podejścia jakościowego i wynikające z niej zasady etyczne

Narracja jest tekstem osobistym, co znaczy, że zawiera osobiste sensy jed-
nostki. Taki materiał badawczy wyróżnia się właśnie tym, że ze swojej istoty 
nie jest statystyczny. Jest wyjątkowy, subiektywny, wewnętrzny. Odzwierciedla 
ustosunkowania osoby, symbolizując to, co należy do jej istoty, czy ujmując 
inaczej: osobistej tożsamości. Uzyskanie takiej narracji wymaga stworzenia 
odpowiednich warunków, osoba badana dzieli się bowiem z badaczem – 
w pewnym sensie – sobą, swoim sposobem przeżywania świata. W tym po-
dejściu eksponowana jest problematyka Osoby, co wiąże się z przyjmowanymi 
personalistycznymi założeniami. Dlatego też badaniom narracyjnym w tym 
nurcie towarzyszą takie zasady jak:

a. jawność warsztatu: osoba badana jest informowana o celu badań, pro-
cedurze, sposobie wykorzystania danych;

b. uwzględnienie w procedurze badawczej czasu, w którym osoba badana 
może przygotować swoją opowieść. W praktyce polega to na przepro-
wadzeniu spotkania informacyjnego z osobą badaną (por. pkt a), po 
upływie kilku dni spotkania poświęconego zebraniu danych narra-
cyjnych oraz kolejnego, umożliwiającego osobie badanej odniesienie 
się do interpretacji; 

c. dostęp osoby badanej do wyników interpretacji oraz jej udział w in-
terpretacji, możliwość dokonywania korekt, uzupełnień lub skrótów 
przez osobę badaną;

d. dbałość o relację badacz – osoba badana.
Dbałość o relację badany–badacz może wynikać z dwóch powodów. Pierwszy: 

badawczy, związany jest z szansą na uzyskanie dobrego materiału, tzw. dobrej 
narracji. Osoba badana, doświadczając zrozumienia i szacunku, jest skłonna 
do większej otwartości. Tę motywację możemy nazwać przedmiotową, dlatego 
że starania badacza ukierunkowane są na jakość materiału badawczego. Dru-
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gi powód dbania o relację wynika z przyjętych zasad etycznych. Można ten 
motyw nazwać podmiotowym, ponieważ ukierunkowany jest na dobro osób 
spotykających się w relacji badawczej. Znakomitym opisem podmiotowego 
podejścia w relacji lekarz – pacjent psychiatryczny są refleksje Kępińskiego 
(1978). Podkreślał on partnerstwo, komplementarność tej relacji, ukazując war-
tość, jaką w życie lekarza wnosi pacjent. To wzajemne oddziaływanie obojga 
ludzi wzbogaca ich przeżycia psychiczne i działa pobudzająco do rozwoju. Nie 
jest więc tak, że to tylko lekarz, pielęgnując i lecząc chorego, wyświadcza mu 
dobro. Na uwagę zasługuje także pogląd Kępińskiego na sposób dochodzenia 
do prawdy o sytuacji chorego. Wymaga to spotkania w relacji chory–lekarz 
tak, jak to jest ujmowane przez filozofów dialogu (Martin Buber, Gabriel 
Marcel), spotkania (Józef Tischner) czy współuczestnictwa (Karol Wojtyła). 
W warunkach spotkania możliwe jest wspólne dochodzenie do prawdy będącej 
w  jakiejś części poza (ponad) tymi dwiema osobami i  jej odkrycie wymaga 
zaangażowania obojga. W sytuacji badania naukowego to osoba badana jest 
tą, która dostarcza dóbr (danych badawczych) badaczowi. W jaki więc sposób 
badacz mógłby odwzajemnić ten dar? Badanie jakościowe można potraktować 
jak zaproszenie do wspólnego odtworzenia doświadczenia, które wnosi – na 
zasadzie współuczestnictwa – wartość w życie zaangażowanych w proces 
badawczy osób oraz stanowi wartość dodaną w poznanie przedmiotu badań. 
Żeby tak się stało, trzeba zadbać o  relację badacz–badany. Dużo zależy od 
przygotowania badacza, od jego postawy autentycznego zainteresowania, 
szacunku i skromności. Jak pisał Kępiński:

Nasze pierwsze ambicje przygasają. Stajemy się skromniejsi w naszych planach. 
[…] Nie pragniemy już poznać i wyleczyć chorego bez reszty [...] wystarczy 
nam, że choć trochę ulżymy mu w cierpieniu i choć fragmentarycznie ujrzy-
my jego strukturę osobowości. […] Przekonujemy się, że „najprostszy przy-
padek” jest w swoim bogactwie i rozmaitości niepowtarzalny, że wciąż od-
słania nowe tajemnice, wciąż czymś nowym, niespodziewanym nas 
zaskakuje” (Kępiński, 1978, s. 306).

Metody jakościowe używane są głównie w projektach badawczych ukie-
runkowanych na procesy i zjawiska dotyczące mniejszościowych, nietypowych 
grup lub jednostek, czyli tam, gdzie narzędzia standaryzowane (w oparciu 
o większość/średnią) nie sprawdzają się. Bywają także stosowane wobec grup, 
w których występuje duże zróżnicowanie wyników ze względu na badaną 
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zmienną, a co za tym idzie, procedury „uśredniające” powodowałyby utratę 
najistotniejszych informacji. Do takich grup należą osoby w podeszłym wieku, 
osoby o nietypowym rozwoju, przewlekle chore somatycznie i psychicznie, osoby 
o nietypowych preferencjach seksualnych i tym podobne. Mogą być to także 
osoby w innym sensie wyjątkowe: ze względu na swe osiągnięcia i dokonania – 
wybitne. Trzeba zauważyć, że przedmiotem psychologicznych badań są jednak 
najczęściej osoby i grupy, o których sądzimy, że potrzebują psychologicznego 
wsparcia. Poruszanie się w obrębie „inności” będącej rodzajem negatywnego 
naznaczenia wymaga delikatności i wrażliwości. 

3. problemy etyczne i propozycje rozwiązań na poszczególnych etapach badania

3.1. Etap I: relacja badacz–badany

Stworzenie relacji polegającej na współuczestnictwie w badaniu wymaga 
osobistego zaangażowania i otwartości obu osób. Wiedząc o psychologicznym 
mechanizmie polegającym na generowaniu poczucia bliskości (intymno-
ści) u osoby otwarcie opowiadającej o  swoich osobistych doświadczeniach  
(np. Park, Jin, Jin, 2011; Reis, Shaver, 1988), trzeba wziąć pod uwagę, że narra-
tor/narratorka może interpretować relację badawczą jako bliską, przyjacielską. 
Może być nawet tak, że badacz będzie pierwszą osobą, która uważnie wysłu-
chała narratora dzielącego się na przykład swoim doświadczeniem cierpienia. 
Trzeba się liczyć z takimi sytuacjami i zadbać o granice, w jakich poruszają 
się obie osoby, a to nie jest łatwe… Sposobem poradzenia sobie z tego rodzaju 
problemami może być łączenie badań z pracą terapeutyczną lub opiekuńczą. 
Dla przykładu Androutsopoulou (2015) przedstawiła jakościowe narracyjne 
badania nad skutecznością terapii własnego pacjenta. Salmon (2013) wykorzy-
stała swoje umiejętności związane z prowadzeniem terapii zajęciowej w jako-
ściowych badaniach nad problemem stygmatyzacji w relacjach rówieśniczych 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W części artykułu dotyczącej opisu 
metody niektórzy autorzy umieszczają informacje o  swoich kwalifikacjach 
i doświadczeniu w pracy z osobami z niepełnosprawnościami (np. Sullivan 
i in., 2013) jako poręczenie za to, że potrafią zadbać o potrzeby specyficznie 
funkcjonujących osób.
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3.2. Etap II: opowieść

Celem badań jakościowych jest najczęściej opis i rozumienie sytuacji niety-
powych. Jeżeli badamy członków stygmatyzowanych grup mniejszościowych, 
osoby po przeżyciach traumatycznych, osoby z niepełnosprawnościami lub 
innymi barierami w realizacji typowych zadań rozwojowych, to standardem 
powinno być uwzględnienie w procedurze badawczej ewentualnej pomocy 
dla osób badanych lub (lepiej) przeprowadzanie badań w ramach działań 
pomocowych. Można próbować tak sformułować temat narracji, aby nie 
był „inwazyjny”. Nie można jednak wykluczyć, że osoba badana na pytanie 
w rodzaju: opowiedz o najweselszej przygodzie podczas wakacji, opowiadać 
będzie o powodach, dla których nigdy nie przeżyła nic przyjemnego… Rzecz 
w  tym, że narracja mówiona nie daje się do końca kontrolować. Może być 
przecież tak, że narrator „z rozpędu” powie coś, czego powiedzieć nie chciał, 
albo w trakcie opowieści zacznie zdawać sobie sprawę z czegoś, co podważa 
jego koncepcję siebie jako człowieka wartościowego. 

Znanym sposobem ułatwiania opowiadania o traumatycznym przeżyciu 
lub po prostu z jakiś względów trudnym jest zastosowanie wywiadu winieto-
wego. Zadaniem osoby badanej jest w tym wypadku dokończenie rozpoczętej 
w winiecie opowieści o fikcyjnych bohaterach. Innym sposobem jest prośba 
o opowiedzenie swojej historii, ale w trzeciej osobie lub/i z różnych perspek-
tyw, na przykład z perspektywy bohatera ulubionej gry lub filmu, siebie jako 
dziecka, siebie za 10 lat itp. (por. Androutsopoulou, 2015). Proces opowiadania 
łatwiej jest kontrolować, jeśli jej temat jest węziej sformułowany i nie jest na-
ładowany emocjonalnie. Na przykład McLean i Pratt (2006) poprosili osoby 
badane (studentów) o opowiedzenie o wydarzeniach, które odmieniły ich życie.

3.3. Etap III: interpretacja

Zwiększenie wiarygodności, trafności interpretacji materiału narracyjnego 
dzięki skonsultowaniu jej z narratorem postulował należący do klasyków me-
tody Schütze. Udział osób badanych w tej części badań realizuje też postulat 
o podmiotowym traktowaniu uczestników. Jednak w  interpretacjach psy-
chologicznych tam, gdzie doszukujemy się głębszych racji czy uwarunkowań 
działania osób badanych, trzeba liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. 
Może się zdarzyć, że psycholog dopatrzy się w tekście znaczeń, przez ten tekst 
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symbolizowanych, które będą trudne do zaakceptowania przez osobę badaną, 
dlatego że stawiają ją w złym świetle. Czy w  takim wypadku zrezygnować 
z ich interpretacji? Czy też dyskutować o nich z osobą badaną i w ten sposób 
poszerzyć jej wgląd w coś, co wymaga naprawy? Można próbować wybrnąć 
z tego rodzaju sytuacji, stawiając wyraźną granicę pomiędzy postępowaniem 
badawczym a terapeutycznym czy wspierającym rozwój. Zawarcie kontraktu 
precyzującego zobowiązania badacza i  charakter badań wydaje się dobrą 
strategią w wypadku opracowywania materiału badawczego, na przykład 
w obszarze psychologii pozytywnej, rozpoznawania okoliczności osiągania 
sukcesów czy też różnych aspektów bliskich, wspierających relacji itp. Udział 
w badaniach osób dobrze funkcjonujących, kompetentnych werbalnie i intelek-
tualnie zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych trudności w trakcie interpretacji 
czy też jej weryfikacji przez narratorów. Jeżeli jednak chcemy wykorzystać 
dialogiczny i transcendujący charakter sytuacji badawczej, a przez to dotrzeć 
do głębszych, indywidualnych wymiarów doświadczenia, postępowanie takie 
budzi niedosyt. Wyraźne kryteria wyznaczające granicę pomiędzy działalnością 
tylko badawczą a wspierającą w wypadku jakościowych badań narracyjnych 
są trudne – o ile w ogóle możliwe – do ustalenia zwłaszcza w wypadku, gdy 
badamy doświadczenia nacechowane cierpieniem. Warto więc rozważyć – 
planując sposób interpretacji w omawianym nurcie – ewentualność udzielenia 
wsparcia narratorowi przez badacza lub/i łączyć zbieranie materiału badaw-
czego z działaniami terapeutycznymi lub wspomagającymi. Komfortowym 
rozwiązaniem jest prowadzenie jakościowych badań narracyjnych w ramach 
projektów mających na celu pomoc badanym grupom. 

Pozostaje jeszcze wyjście polegające na zastosowaniu innego sposobu 
uwiarygodnienia interpretacji niż konsultacja z narratorem. Takie rozwiązania 
podejmowane są w ramach teorii ugruntowanej (Abrams, 2012; Charmaz, 
2017; Morrow, 2007; Morrow, Castañeda-Sound), w której pozyskany tekst 
(wywiad częściowo ustrukturowany lub otwarty) poddawany jest drobia-
zgowym analizom językowym (najczęściej składniowym) w celu ustalenia 
struktury badanych kategorii (domen). Badacz zadaje pytania w taki sposób, by 
w wypowiedziach pojawiły się poszukiwane kategorie (w ramach tzw. domen) 
zgodne z pytaniem badawczym. Następnie analizowana jest struktura domen, 
w której wykorzystywana jest często matryca Spradley’a (1979). Pozwala ona 
na uporządkowanie jednostek wypowiedzi zgodnie z zawartymi w matrycy 
rodzajami uniwersalnych – zdaniem Spradley’a – związków semantycznych 
wyrażających relacje między komponentami domen (Borowska-Beszta, 2005; 
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Whitehead, 2005). Takie uporządkowanie staje się punktem wyjścia do two-
rzenia tak zwanych map znaczeniowych badanego zjawiska. Na przykład 
Salmon (2013) zastosowała mikroetnograficzne metody dla zanalizowania 
wywiadów nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną na temat stra-
tegii podtrzymujących przyjaźń w kontekście stygmatyzacji. Transkrypcje 
uzyskanych wywiadów zostały zakodowane w programie Atlas Ti zgodnie 
z przyjętymi (na podstawie wszystkich uzyskanych wywiadów) jednostkami 
znaczącymi (tu: fragmenty wypowiedzi) odnoszącymi się do poszczególnych 
strategii budowania trwałej przyjaźni. Dzięki użyciu programu możliwe było 
porównywanie wypowiedzi wszystkich osób badanych i ich porządkowanie 
mające na celu ustalenie kategorii oraz opisanie ich struktury. Dodatkowo 
wykorzystane zostały dane z wywiadów z dorosłymi opiekunami badanych 
nastolatków oraz dane obserwacyjne. Na tej podstawie opracowane zostały 
kluczowe komponenty każdej przyjaźni, które zostały ponownie zakodowa-
ne. Dzięki użyciu programu Atlas powstała mapa koncepcji przyjaźni, którą 
traktowano jako przewodnik pomocny w interpretacji badanego zjawiska. Ta 
żmudna procedura pozwoliła na wykrycie strategii podtrzymywania przyjaźni 
specyficznie dla badanej grupy.

Jednak benedyktyński wysiłek, jaki wkładają badacze pracujący w tym podej-
ściu, nie niweczy fundamentalnych wątpliwości metodologicznych wynikających 
z przyjmowanych w tym nurcie ogólniejszych, postmodernistycznych założeń 
(np. odrzucenie zasady przyjmowania założeń teoretycznych co do przedmio-
tu badań). Postulat Schützego o konsultowaniu interpretacji przez narratora 
daje się łatwiej pogodzić z  tradycyjnymi rozwiązaniami metodologicznymi, 
a nade wszystko realizuje zasadę podmiotowego traktowania osoby badanej. 
Idea ta została rozwinięta w tzw. badaniach włączających (zob. podrozdział 4).  
Przestrzeganie zasady konsultowania wyników z  narratorem ma jeszcze 
inną poważną zaletę: świadomość tego, że będziemy musieli odczytać swoją 
interpretację osobie badanej, znakomicie dyscyplinuje badacza i mobilizuje 
do poszukiwania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony 
procesu badawczego. 

Trzeba także uwzględnić to, że wygenerowana i wysłuchana opowieść 
może stać się początkiem procesu wewnętrznych zmian, także decyzji, nad 
którymi nie będziemy mieć kontroli, a których osoba badana nie chciała, nie 
przewidywała. W dużym stopniu zależy to od tematu opowieści, od tego, 
jakie obszary osobistego doświadczenia porusza. Można oczywiście uznać, że 
skoro badamy osoby dorosłe i mamy pewność co do zrozumienia przez nie 
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specyfiki badań, to nie musimy brać odpowiedzialności za to, co będzie się 
działo później, po zakończeniu procesu badawczego. Warto jednak rozważyć 
w planowaniu badań także i  tę kwestię, zwłaszcza jeśli problem badawczy 
wymaga uzyskania narracji od osób, które mają trudności w zarządzaniu 
sobą (pacjenci psychiatryczni, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby 
starsze, osoby po urazach traumatycznych). 

Zdecydowanie mniej kłopotów nastręcza badanie tekstu pisanego. W tym 
wypadku kontrola osoby badanej nad materiałem badawczym jest bardzo duża, 
zwłaszcza jeśli dysponuje wglądem i umiejętnościami językowymi. Jednak sytu-
acja, w jakiej powstaje tekst pisany, jest zupełnie inna od tej, w której powstaje 
narracja mówiona. Chociaż w tym drugim wypadku musimy dodatkowo liczyć 
się z wpływem słuchacza na to, co mówi narrator, a to komplikuje interpre-
tację, jednak psychologowi narracja mówiona daje dużo większe możliwości 
zrozumienia świata osoby badanej (choćby dzięki recypatii). Jeszcze większe 
możliwości wiążą się z  zastosowaniem wywiadu słabo ustrukturowanego, 
gdzie sytuacja badania w największym stopniu przypomina dialog tak, jak 
go opisywali wspomniani wcześniej filozofowie.

4. problemy wynikające ze specyfiki osób badanych. przykłady rozwiązań

4.1. Etyczne aspekty jakościowych badań z udziałem osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (NI)

W toczącej się dyskusji na temat etycznych aspektów badań naukowych 
z udziałem osób z NI zwraca się uwagę na poszanowanie specyfiki tych osób, 
ich praw i  autonomii (McDonald, Kidney, Patka, 2013; McDonald, Patka, 
2012). Podnoszone są problemy związane z uzyskaniem zgody poinformowa-
nej, zwłaszcza w wypadku głębszej niepełnosprawności, niskiej asertywności 
(sugestywności) i trudnościami w komunikowaniu się tych osób, co ogranicza 
im możliwość wycofania się w trakcie badań czy ogólniej: zgłoszenia swojego 
niezadowolenia z ich przebiegu (Jepson, 2014; Taua, Neville, Hepworth, 2014). 
Te dylematy towarzyszą wszystkim rodzajom badań, niezależnie od przyjętego 
podejścia, jednak to metody jakościowe uznawane są za stwarzające najlepsze 
warunki dla spełnienia etycznych postulatów poszanowania praw osób z NI 
(Coons, Watson, 2013). Wpisana w ich istotę „miękkość” umożliwia elastyczne 
dostosowanie procedury do osoby badanej bez szkody dla poznawczej jakości 
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rezultatów. Natomiast poznawczym kosztem strategii jakościowych jest – jak 
wiemy – brak możliwości uogólniania wniosków. Jednak, ponieważ w obrębie 
tej grupy badanej występuje duże zróżnicowanie indywidualne, tworzenie 
ogólnych tez nie zawsze jest celowe. 

Rozwinięciem potencjału metod jakościowych w obszarze badań z udzia-
łem osób z NI jest strategia badań włączających, w których osoby badane 
są współtwórcami projektu badawczego. Idea badań włączających polega 
na stworzeniu możliwości osobom z NI mówienia o  swoich problemach 
własnym głosem (np. Nicolaidis i in., 2015; Riches, O’Brien, 2017). Wymaga 
ona zaangażowania badaczy w organizację badań z udziałem osób z NI oraz 
instytucji odpowiedzialnych za sytuację osób niepełnosprawnych i tworzących 
odpowiednią infrastrukturę dla tych badań (Di Lorito i  in., 2018). Istnieją 
trzy sposoby angażowania osób z NI w badania włączające: jako doradców na 
każdym etapie procedury (stawianie problemu badawczego, organizacja badań, 
tworzenie pytań do wywiadu, opracowywanie i interpretacja wyników), jako 
osoby przeprowadzające i kontrolujące badania oraz jako współpracowników: 
członków mieszanych grup badaczy (z NI i bez NI; Bigby, Frawley, Ramcharan, 
2014). W tej strategii często akcentuje się procesualność badań i związane z tym 
zmiany dokonujące się w osobach realizujących projekt. Badania włączające 
przyjmują niejednokrotnie w naukach społecznych postać Participatory Action 
Research (PAR) opartą na założeniach teorii krytycznej (Baum, MacDougall, 
Smith, 2006). Łączy się w niej cele naukowe ze społecznymi ukierunkowanymi 
na zmianę, przebudowę społeczną i mentalną. Warto zauważyć, że towarzyszy 
jej charakterystyczna dla kierunków postmodernistycznych dezynwoltura 
teoretyczna i metodologiczna.

Cennych, konkretnych rozwiązań dotyczących specyfiki badań osób z NI 
dostarczyła Hall (2013). Zauważa ona, że zgoda na badania jest procesem w tej 
grupie. Tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, aby w rekrutacji do badań 
nie było nacisku. W podjęciu decyzji o udziale w badaniach pomocne są osoby, 
którym badani ufają, a którzy muszą być dokładnie poinformowani o celu 
i procedurze badań. Planując procedurę, trzeba zadbać o warunki badania, 
znajomość kompetencji językowych uczestników, używanie prostego języka 
w komunikacji, wykorzystywanie zdjęć lub filmów, dostarczenie prostych spo-
sobów na przerwanie uczestnictwa, np. kartek z napisami lub oznaczeniami: 
chcę przestać, potrzebuję przerwy, jestem spragniony, jestem zmęczony, jestem 
smutny, straciłem kontrolę, chcę mówić dalej i/lub jestem szczęśliwy. Innym 
sposobem może być dostarczenie laminowanych zdjęć z oświadczeniami, 
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które badani kładą na stół lub do ręki badacza. Aby sprawdzić dokładność 
i trafność analizy, można w procedurze włączania uczestników wykorzystać 
mapowanie pojęciowe do podsumowania transkrypcji wywiadów. Może być 
ono wykorzystane do wizualnego sprawdzenia trafności przez uczestników 
(Kinchin, Streatfield, Hay, 2010, za: Hall, 2013). Na przykład mapa z użyciem 
słów lub obrazków może reprezentować wszystkie zajęcia rekreacyjne, w których 
uczestniczy dorosły. W załączniku autorka przedstawia szereg użytecznych, 
szczegółowych pytań, na które trzeba odpowiedzieć, konstruując projekt 
jakościowych badań z udziałem osób z NI. Dobrym przykładem włączania 
osób z NI na etapie analizy tekstu jest procedura zastosowana przez Steven-
son (2014) w ramach paradygmatu Emancipatory Disability Research (EDR). 

Godną uwagi praktyką istniejącą od kilku lat jest wymóg umieszczania 
w artykułach prezentujących wyniki badań z udziałem osób z NI części doty-
czącej aspektów etycznych badania. Autorzy obligowani są do zaprezentowania 
sposobów zabezpieczania praw osób badanych w zastosowanej procedurze, 
począwszy od rekrutacji i uzyskiwania zgody na badania, poprzez warunki 
badania i stosowane narzędzia, po zasady analizy i interpretacji danych. Prak-
tykę tę wypadałoby stosować także w publikacjach dotyczących innych, specy-
ficznych grup. Warto przenieść ją do polskich publikacji referujących badania 
jakościowe. Stanowiłoby to wartościowy wyróżnik badań w tym podejściu.

4.2. Etyczne aspekty jakościowych badań z udziałem osób starszych

Szczególną grupę, w której prowadzone i  rekomendowane są badania 
jakościowe, stanowią osoby starsze (Bartosz, Malec-Rawiński, 2017). Liczba 
starszych dorosłych w populacji dynamicznie wzrasta – warto zwrócić uwagę, 
że osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły w Polsce w 1950 r. 8,3% społeczeń-
stwa, w 1970 r. – 11,0%, w 1990 – 12%, w 2010 r. – 17%, natomiast w połowie 
2018 r. – 24,5%. Wiek XXI to wiek starzenia się społeczeństw, stanowiący 
precedens w historii ludzkości. Tym samym osoby te są i będą coraz częściej 
uczestnikami badań prowadzonych w naukach społecznych (Olejniczak, 2015; 
Szukalski, 2009, 2019). Pojawiają się zatem pytania: w  jaki sposób badacze 
powinni prowadzić badania w grupie osób starszych, uwzględniając specyfi-
kę wieku badanych, zgodnie z  zasadami etycznymi? Jakie zasady i warunki 
powinny zostać spełnione, aby nie rezygnując z celu badania, respektować 
szczególne potrzeby poznawcze i psychologiczne osób 60+? Na jakie kwestie 
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powinien zostać uwrażliwiony badacz, mający świadomość, że badani należą 
do grupy, w której badania jakościowe (wywiad i rozmowa) spełniają, w zde-
cydowanie większym stopniu, niż w  innych grupach wiekowych, funkcje 
(potencjalnie) terapeutyczną?

Pierwszą kwestią, jaka powinna zostać podniesiona, jest ustosunkowanie 
badacza do osób 60+. Stereotypizacja przedstawicieli tej grupy, a co za tym 
idzie – skłonność do dyskryminacji przejawiającej się w infantylizowaniu osób 
starszych, deprecjonowaniu i traktowaniu niejednokrotnie jak mniej sprawnych 
nie tylko fizycznie, ale też intelektualnie, gerontofobia i idące za tym obawy, 
swoisty lęk przed starością i osobami starszymi, „by się starością nie zarazić”, 
skutkować mogą nie zawsze uświadamianym przekonaniem, że starsze osoby 
są albo naiwnymi i spolegliwymi badanymi, których można wykorzystywać 
w badaniach, nie prosząc o zgodę na udział, bądź też są kłopotliwymi bada-
nymi, wymagającymi uwagi i specjalnego podejścia stanowiącego wyzwanie 
trudne do realizacji.

Kolejne zagadnienie dotyczy potencjalnie dostępnego „wykorzystywania” 
starszych osób jako „dostarczycieli” danych bez uwzględnienia takich aspektów, 
jak niezwykle istotne dla starszych badanych zaproszenie do badań, ze szczegó-
łowym wyjaśnieniem, na czym będzie ono polegało i zapewnienie o poufności 
oraz anonimowości. Badacz powinien przed rozpoczęciem badania zapewnić, 
że badany może przerwać badanie w dowolnym momencie, może podzielić się 
z badaczem swoimi obawami związanymi z sytuacją, w której bierze udział. 
Bardzo ważne jest wskazanie możliwości kontaktu, jeśli badany uzna, co ma 
nierzadko miejsce, że chciałby skontaktować się badaczem. Należy pamiętać, 
że sytuacja badania dla starszych dorosłych nie kończy się wraz z faktycznym 
zakończeniem badania. Może bowiem stać się punktem wyjścia dla procesu 
reminiscencji i szczegółowej analizy doświadczeń przywołanych w badaniu, 
zwłaszcza tych podmiotowo i tożsamościowo znaczących. Wspomnieć nale-
ży, że niestety starsi badani nie zawsze są informowani o wynikach, mimo 
zapewnień, że badacze przedstawią rezultaty przeprowadzonych badań oraz 
wynikające z nich wnioski. Podane przykłady „uprzedmiotowienia” badanych 
nie tylko z  tej grupy, choć ta szczególnie doświadczać może nieetycznego 
traktowania, wskazują na konieczność uwrażliwienia badacza na osobowy 
i upodmiotowiony kontekst badań prowadzonych z osobami starszymi. 

Przed przystąpieniem do wywiadu należy rozważyć także emocjonalny 
kontekst badań i związane z nim potencjalne problemy. Zaangażowanie emo-
cjonalne starszych badanych, przeżywanie przez nich samej sytuacji rozmowy 
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czy wywiadu może stanowić dla badacza okoliczność, której nie brał pod uwagę, 
i tym samym niekomfortową, a co więcej sytuację, w której nie wie, jak się ma 
zachować (zwłaszcza gdy badacz jest osobą młodą, nieznającą specyfiki bada-
nych oraz możliwych ich reakcji). Tematy pozornie nawet „nieproblematyczne”, 
„łatwe emocjonalnie” dla badacza, mogą stworzyć sytuację trudną dla osoby 
starszej. Reakcje emocjonalne, którym towarzyszyć może płacz, nie należą tu 
do rzadkości. Badacz nie może zignorować kontekstu sytuacji, choć pozornie 
wydawać się on może neutralny emocjonalnie. Kolejnym problemem może 
być chęć „eksplorowania” zagadnienia interesującego i ważnego dla badacza, 
jednak wywołującego u badanego silne reakcje emocjonalne. Pojawia się dyle-
mat, czy dalsze postępowanie badawcze, uzasadnione celem badań, jest w tej 
sytuacji dopuszczalne? Jeśli tak, badacz powinien być świadomy konsekwen-
cji, ponieważ jednorazowe badanie dla starszego badanego może skutkować 
różnymi konsekwencjami po jego zakończeniu. Wymaga to uwrażliwienia, 
niebagatelizowania sytuacji, która może okazać się trudną dla badanego oraz 
adekwatnej reakcji wykraczającej poza standardowe postępowanie badacza, 
starającego się zachować bezstronną i niezaangażowana postawę. Szczególnie 
w odniesieniu do badań opartych o wywiad i rozmowę, nie tylko pożądana, 
ale też konieczna okazać się może empatyczna reakcja oraz niejednokrotnie 
wyjście poza założony „obiektywizujący” sytuację badania szablon/scenariusz 
postępowania badawczego. 

Uważność, otwartość na sytuację badania i spektrum różnorodnych reakcji 
badanych, konieczność odnoszenia się do kontekstu emocjonalnego, respekto-
wanie ograniczeń związanych z wiekiem, zwłaszcza jeśli chodzi o najstarszych 
badanych, winno zostać potraktowane jako warunki brzegowe, które badacz 
prowadzący jakościowe badania z osobami starszymi powinien przyjąć „na 
wejściu”, zanim zacznie prowadzić badania z osobami starszymi. 

5. wskazania dotyczące prowadzenia badań z osobami starszymi

Wyzwaniem dla przeprowadzającego wywiad jest stworzenie odpowiednich 
warunków badania z udziałem osoby starszej. Podstawowym wymogiem są 
w  tym względzie empatia i wsparcie udzielane opowiadającemu. Niektórzy 
starsi badani łatwo opowiadają o  swoich doświadczeniach, bez zbytniego 
zachęcenia ze strony badacza. Niemniej jednak istnieje grupa badanych 60+, 
którzy są niechętni do mówienia. Sytuacja rozmowy czy wywiadu na tematy 
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osobiste z osobą nieznaną, bo tak jest traktowany badacz, może wywołać u nich 
podejrzliwość i niepokój, co z kolei prowadzić może do udzielania skrótowych, 
lapidarnych odpowiedzi przeplatanych długimi pauzami. Z kolei zrezygno-
wanie z badań w takiej sytuacji może wywołać dyskomfort, dlatego że osoba 
starsza – pomimo początkowego dystansowania się – często pragnie znaleźć 
wdzięcznego słuchacza. Zwykle jedno spotkanie z taką osobą jest niewystar-
czające, ponieważ potrzeba kilku spotkań, aby przełamać nieufność. Jeszcze 
innym podejściem w  takich przypadkach może być zaproszenie badanego 
do udziału w dyskusji grupowej, w czasie której poczuje się pewniej dzięki 
uczestniczeniu w wymianie doświadczeń (opowiadań) z innymi badanymi. 

Szczególnie starsi uczestnicy badań oczekują ze strony badacza odpo-
wiedniego przygotowania do badań i ośmielenia oraz wskazania znaczenia 
prowadzonego wywiadu. Czasami wystarczy standardowa, krótka rozmowa, 
w której przeprowadzający wywiad krótko się przedstawi, poda cel wywiadu 
i  zapewni o poufności badania. Innym razem potrzebne jest przekonanie 
uczestników podkreślające ich rolę w badaniu. Należy pamiętać, że zwłaszcza 
starsi ludzie są otwarci na długie wywiady narracyjne. Wynika to – jak su-
gerowali Lobovits, Maisel i Freeman (1997) – z narracyjności doświadczenia 
ujawniającej się w badaniach opartych na bezpośrednim kontakcie z bada-
czem. Ludzie w starszym wieku mają pewien dystans do swojego życia, co 
umożliwia im ocenę wydarzeń, które ich spotkały, a  także pozwala łączyć 
różne wydarzenia w czasie. 

Badacz powinien być świadomy tego, jak jego osoba wpływa na przebieg 
badania. Istotne jest, aby współuczestniczyć w badaniu, wyrażać autentyczne 
zainteresowanie dla osoby narratora, a nie tylko wypowiadanych przez niego 
treści. Wywiad i rozmowa wykorzystywane w badaniach osób starszych, o czym 
należy pamiętać, pełnią poza funkcją przypisaną przez badacza istotną, rolę 
inspirującą do refleksji, wspierającą, quasi-terapeutyczną. Wymaga to więc od 
badacza posiadania odpowiednich umiejętności wykraczających poza znajo-
mość warsztatu badawczego wynikającego z przyjętej metodologii.

zakończenie

Badania jakościowe stosowane są najczęściej wtedy, gdy celem badacza jest 
opisanie doświadczeń nietypowych grup lub jednostek przeżywających często 
różnego rodzaju trudności. Warto zwrócić uwagę na to, czy efekt badawczy 
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nie przypomina studiów „dziwnych przypadków” mogących stworzyć galerię 
osobliwości budzącą zainteresowanie ze względu na swoją niechcianą na ogół 
odmienność. Z  tego względu kluczowy staje się przemyślany cel badawczy. 
Nie może być nim po prostu opisanie czegoś, co jest nietypowe. Taki opis 
powinien być częścią większego projektu ukierunkowanego na cele wspierające 
lub/i podnoszące jakość życia beneficjentów projektu. Warto formułować te 
cele tak, by zachować zasadę inkluzywności oraz wzajemności oddziaływań. 
Dlatego projekty tego rodzaju powinny być adresowane do szerszego środowi-
ska społecznego: nie tylko do grup mniejszościowych, także ich środowiska. 
Tym środowiskiem są również badacze. Nie oznacza to, że badania jakościowe 
muszą łączyć się – jak jest to formułowane w strategii PAR – z wprowadzaniem 
zmian i zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych. Bardziej 
chodzi o to, by realizowany cel był spostrzegany jako ważny i użyteczny przez 
wszystkich uczestników. Łączy się to ze stworzeniem możliwości zgłaszania 
i realizowania celów badawczych przez osoby badane. Unika się w ten sposób 
sztucznej sytuacji namawiania osób do wzięcia udziału w badaniach, z których –  
poza poświęconym: czasem i prywatnością – nic dla osób badanych nie wy-
nika. Zrealizowanie takiego postulatu wymaga stworzenia odpowiednich ram 
organizacyjnych dla prowadzenia tego rodzaju badań. Skuteczne połączenie 
między działalnością naukową a pomocą społeczną (instytucjonalną) wydaje 
się ciągle kwestią przyszłości… Natomiast zdecydowanie łatwiejsze w realizacji 
może być wprowadzenie zasady umieszczania w publikacjach dotyczących 
badań jakościowych akapitu zawierającego opis warunków etycznych speł-
nionych w projekcie badawczym.

Badania jakościowe niewątpliwie posiadają potencjał umożliwiający realizo-
wanie zasady szacunku i solidarności wobec osób borykających się z różnego 
rodzaju trudnościami. Choć wydawać by się mogło, że badania narracyjne 
stawiają osobom badanym wymóg odpowiednich kompetencji werbalnych, 
nie oznacza to jednak konieczności eliminowania tych, którzy nie potrafią 
wygenerować składnej opowieści. Zaletą tej strategii badawczej (jakościowej) 
jest możliwość negocjowania perspektyw badacza i badanego w docieraniu 
do istoty przeżywanego problemu oraz jego kontekstu nawet, jeśli możliwości 
werbalne badanych są ograniczone. Poza wszystkim wartością tego podejścia 
jest możliwość realizowania tego, co jest najważniejsze w działalności psycho-
logów: pomagania.
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Na moment gwar galerii ucichł w jego uszach i Jude 
mógł jedynie patrzeć uparcie na obrazy: nawet 
w desperacji, którą odczuwał, miał dość przytom-
ności umysłu, aby zrozumieć, że zareagował nie 
tyle na same dzieła, ile na wspomnienia i  doznania, 
które one wywołują […]. 

(Yanagihara, 2015, s. 198).

wprowadzenie

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia (a także duża część badań psy-
chologicznych) należą do kultury mówienia (Besley, 2002). Ze względu na to, że 
w dużej mierze polegają one na ubieraniu wydarzeń i uczuć w słowa, określane 
są jako doświadczenia rozwijające funkcję narracyjną (Allen, Fonagy, Bateman, 
2014). Podstawową metodą pracy psychologa jest wywiad. W zależności od 
sposobu ukierunkowania wypowiedzi pytaniem ze strony psychologa, narracja 
klienta zmierza ku wyliczeniu objawów, podania powodów wizyty, opisaniu 
problemu, opowiadaniu historii. Jakbyśmy nie podeszli do sprawy, historia 
życia lub ważne jej fragmenty, pozwalają (lepiej) zrozumieć aktualną sytuację 
psychologiczną osoby szukającej pomocy. Dwa zadziwiające doświadczenia 
z praktyki klinicznej pokażą esencjalnie ważne właściwości narracji jako metody 
eksplorowania wewnętrznego doświadczenia. W dalszej części tekstu skupimy 
się na możliwych katalizatorach tego procesu – dziełach malarskich, których 
percepcja może przyczyniać się do konstruowania narracyjnej tożsamości.

1. Skrypt jawny lub ukryty jako drogowskaz autonarracji

Przykład pierwszy, Jerzy, mężczyzna w średnim wieku z historią życia 
pełną agresji, bójek, ekscesów alkoholowych, a przy tym znakomity opiekun 
rodziny, w świetnym kontakcie z córkami i całkiem dobrym z zatroskaną żoną. 
Wielokrotnie tracił pracę, czasem interweniowała policja, ale w domu nie było 
przemocy (por. przypadek Jerzego, Oleś, Puchalska-Wasyl, Sobol-Kwapińska, 
2006). Zapytany, jak to możliwe, że łączy w sobie dwie natury, największego 
zabijaki w okolicy i  troskliwego opiekuna, wyjaśnia bez problemu: kiedy 
chronili się z mamą i rodzeństwem przed agresją pijanego ojca, postanowił 
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sobie, że nigdy nie skrzywdzi kobiety ani dziecka, i to realizuje. Ale też mówi, 
że życie nie ma sensu i dawno by ze sobą skończył, gdyby nie żona i córki.

Gdyby ta historia nie miała niezależnych potwierdzeń, a ma, trudno byłoby 
w nią uwierzyć, socjopatia poza domem, prawidłowe relacje w domu, z punktu 
widzenia systemów klasyfikacyjnych niepojęte. Natomiast z punktu widzenia 
psychologii narracyjnej przypadek Jerzego ujawnia siłę skryptu rozumianego 
jako zespół zasad służących interpretacji doświadczenia (Tomkins, 1979). Zde-
cydowaną niespójność zachowania w dwu różnych kontekstach sytuacyjnych 
wyjaśnia sposób rozumienia doświadczenia osobistego, i szerzej – historii życia. 
W przypadku Jerzego treść skryptu jest jawna i ujęta w słowa, które brzmią 
jak osobiste credo, często jednak mamy do czynienia raczej ze skryptami 
w postaci ukrytych założeń (niekiedy patogennych przekonań), niekoniecznie 
ubranych w słowa. Rozpoznanie takich ukrytych założeń może być bardziej 
efektem czujności/uważności w słuchaniu osoby w dłuższym przedziale czasu 
niż skutkiem konkretnego pytania zadanego wprost i jeden raz (por. McWil-
liams, 2012). W końcu narracja to nie tylko słowa, lecz wpisany w ukryte 
reguły sposób rozumienia świata (Trzebiński, 2002).

Przykład drugi, Joanna, dwudziestoletnia kobieta po próbie samobójczej, 
kiedy na jaw wyszedł jej romans z ojcem koleżanki, oczywiście żonatym męż-
czyzną. Rodzina zareagowała burzliwie, mężczyzna zdecydowany był na rozwód, 
proponował wspólne życie. Joanna nie wiedziała, co zrobić, wiedziała, że kocha 
partnera i że jest kochana. Hospitalizowana po próbie otrucia się, kiedy już 
doszła do siebie, interpretuje tablice TAT i na ostatnią z serii dziesięciu opowiada 
wzruszającą historię o dwojgu bliskich sobie osób, które się bardzo kochają 
i pragną być razem, a jednak muszą się rozstać i „na zawsze pozostaną w swojej 
drogiej pamięci”. Zapytana po badaniu, czy już wie, jaką decyzję podejmie co 
do przyszłości, z całą szczerością, mówi, że nie, nie wie, i sprawia wrażenie 
zdziwionej tym pytaniem. Oczywiście, psychologicznej interpretacji nie usłysza-
ła, potrzebowała dojrzeć do samodzielnej decyzji (i najwyraźniej dojrzeć ją na 
poziomie świadomym), a była ona dokładnie zgodna z opowiedzianą historią.

Zadziwiające jest jednak to, że – jak sugeruje zjawisko projekcji – opo-
wiadała o sobie i nie wiedziała o tym. Między jej osobistą historią a historią 
osób z obrazka nie było przejścia, brak jawnych skojarzeń. Magiczna narracja? 
Niekoniecznie, w narracji bowiem zawiera się nie tylko sposób rozumienia 
świata, kryją się w niej uczucia, motywy, scenariusze przyszłych zachowań, 
rzec można: narracja ekstrapoluje naszą teraźniejszość i  rysuje scenariusz 
przyszłości (Gradowska, 2019; Trzebiński, 2002; Trzebiński, Antczak, 2007). 
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Historia, która żyje w nas, ma nieodparty dalszy ciąg, możemy go nie rozumieć, 
nie akceptować, nie móc przyjąć, ale on jest i choć nie jest przeznaczeniem, 
a jedynie najbliższą naszej tożsamości (narracyjnej) kontynuacją, możliwym 
scenariuszem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że się spełni. Narracyjna 
tożsamość gwarantuje bowiem ciągłość doświadczenia lub – inaczej mówiąc – 
poczucie ciągłości (McAdams, 1993).

Obydwa przykłady mają wspólny mianownik, jest nim prawda o życiu ukryta 
w narracji, o życiu osobistym i o życiu w ogóle. Jerzy wie, że życie (to w ogóle) 
nie ma sensu, ale wie zarazem, jak żyć, albo dokładniej, na co nie może sobie 
pozwolić (przemoc, śmierć z własnej ręki). Joanna nie wyjaśnia przyczyn, dla 
których kochające się osoby muszą się rozstać, możemy się jednak domyślać, 
że ciężar życia ze świadomością rozbitego małżeństwa i przekroczenia norm 
moralnych byłyby dla niej zbyt trudne. Miłość nie jest dla niej warta każdej ceny.

Kiedy na podstawie wydarzeń układamy historię, porządkujemy do-
świadczenie osobiste i nadajemy mu znaczenie według określonego skryptu. 
Jednocześnie historia prowadzi nas w kierunku samozrozumienia i poczucia 
bycia ze sobą w zgodzie (albo niezgodzie, jeśli jakieś doświadczenia osobiste 
nie dadzą się wkomponować w opowieść). Opowieść zbudowana wokół trud-
nych doświadczeń pozwala częściowo zneutralizować ich emocjonalne odium, 
nabrać do nich dystansu, ale też w sposób adaptacyjny radzić sobie z traumą 
choroby, straty czy zagrożenia (Pennebaker, Colder, Sharp, 1990; Ramirez-
-Esparza, Pennebaker, 2006; Schier, 2017).

Korzystne oddziaływanie autonarracji można wyjaśniać, odwołując się 
do potrzeb, które skłaniają ludzi do tworzenia i opowiadania swych historii. 
Motywacje, które leżą u podłoża autonarracji, ukierunkowując interpretację 
zdarzeń i wyznaczając treść i formę tworzonych przez nas historii, odnoszą się 
do potrzeby nadawania sensu doświadczeniom i do potrzeb interpersonalnych. 
Motywy interpersonalne obejmują poszukiwanie aprobaty, potwierdzanie 
tożsamości, przekazywanie wiedzy i mądrości oraz zwracanie na siebie uwa-
gi. Motywy nadawania sensu doświadczeniom służą wspieraniu dążeń i ich 
realizacji, ujmowaniu doświadczenia osobistego w odniesieniu do wartości, 
wzmacnianiu poczucia własnej wartości, skuteczności i kontroli (Baumeister, 
Newman, 1994). Trzeba dodać potrzeby związane z  integracją osobowości: 
rozumienia zdarzeń, poczucia ciągłości i  spójności wewnętrznej, potrzeby 
uczestniczenia w świecie: podzielania znaczeń z  innymi ludźmi i uczestni-
czenia w kulturze, oraz potrzeby związane z konstruowaniem tożsamości: 
samookreślenia, unikatowości, nadawania życiu sensu (Oleś, 2009).
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Psychologia poprzez odwołanie do potrzeb proponuje kilka odpowiedzi 
na pytanie, po co i dlaczego ludzie sięgają po myślenie narracyjne? Zdrowy 
rozsądek, obserwacja świata i doświadczenie kliniczne sugerują coś więcej.

Narracja pozwala łączyć fakty, zrozumieć niezrozumiałe, niepojęte, daje 
czasem również niekoniecznie prawdziwe, ale za to przemawiające do wy-
obraźni wyjaśnienia zdarzeń. Można więc, z  jednej strony, powiedzieć, że 
myślenie narracyjne kompensuje braki w zakresie (skuteczności) myślenia 
przyczynowo-skutkowego, paradygmatycznego. Z drugiej strony, iż stanowi 
odmienną jakość, ponieważ obudowuje fakty fikcją imitującą prawdę (Bruner, 
1990, 1997). Tym samym dostarcza stosunkowo łatwo dostępnych wyjaśnień 
tego, co trudno zrozumiałe lub niepojęte z uwagi na towarzyszące temu emocje, 
nieprawdopodobne, a  jednak prawdziwe. Pozwala radzić sobie – względnie 
adaptacyjnie – z doświadczeniami i wydarzeniami, na które nie ma rady. Do-
starcza klucza (choć może być to wytrych) pojmowania świata. Ale też służy 
różnym celom doraźnym i długoplanowym. Jeśli chcemy kogoś zmotywować 
albo zmanipulować, narracja jest idealna do tego celu. Odpowiednio przed-
stawiona zaciekawia, angażuje, skłania do przyłączenia się i współtworzenia 
znaczącej historii. W przypadku marketingu narracyjnego mówi się nawet 
o imitacji dialogu między marką a klientem, który już nie nabywa i nie używa 
produktu, a uczestniczy w dziejącej się opowieści (Stopczyńska, 2016). Uwalnia 
ponadto od dyscypliny poznawczej, krytycznego myślenia: dociekania rzeczy-
wistych przyczyn, obiektywnych uwarunkowań… A to wymaga eksperckiej 
wiedzy oraz stosowania reguł myślenia, weryfikowania faktów, czuwania nad 
logiką argumentów, dyskutowania możliwych przyczyn, skutków i powiązań, 
zastępowania wielkich kwantyfikatorów listą warunków. To wszystko jest wy-
siłkowe i poniekąd mniej atrakcyjne od spektakularnych nierzadko wyjaśnień 
narracyjnych. A od nich już niedaleko do teorii spiskowych.

Myślenie narracyjne – jeśli zostanie pozbawione dodatków paradygmatycz-
nych – może stanowić ucieczkę od racjonalności (podobnie jak wyśrubowana 
racjonalność – ucieczkę od doświadczania). Nawet jeśli czasem tak jest, nie 
ujmuje to wartości narracyjnej interpretacji świata i własnego życia. Nie wszyst-
kie narracje są irracjonalne, to raczej osobliwość, a nie reguła, i to dość istotnie 
powiązana za zdrowiem, a raczej jego zaburzeniami. Pozanarracyjne podejścia 
kliniczne uznają, że w miarę pogłębiania psychopatologii narracja i autonarracja 
ulegają pogorszeniu, a nie poprawie. Osoby ze zdrowego i neurotycznego poziomu 
organizacji osobowości formułują złożone, spójne i wielowymiarowe narracje 
o sobie i ważnych dla siebie innych. Narracje osób o organizacji borderline cechuje 
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niespójność i nieciągłość. Sprawiają wrażenie niejasnych i porwanych, a opisy 
innych nie dostarczają opisu dającej się rozpoznać osoby. Ludzie o psychotycz-
nym poziomie organizacji osobowości, stając przed zadaniem opisania siebie 
lub ważnych dla siebie osób, dostarczają opisów świadczących o braku ciągłości 
doświadczenia i tożsamości, pełnych wahań i widocznych zniekształceń. Słu-
chaczowi trudno odtworzyć obraz bohatera, jako dającej się wyodrębnić osoby 
o sprecyzowanych intencjach, wartościach i planach (por. Trzebiński, 2002). 
Również w kontekście pozabezpiecznych (czyli nieoptymalnych) wzorców 
przywiązania wyodrębniono trzy formy zaburzeń zdolności narracyjnej. Należą 
do nich: kurczowe trzymanie się usztywnionej narracji, poczucie przytłoczenia 
niesformułowanymi doświadczeniami znajdującymi się poza opowieścią, a także 
brak narracji na tyle silnej, aby dało się w niej ująć traumatyczne doświadczenie 
(Allen, Fonagy, Bateman, 2014).

Ponadto, z uwagi na znaczenie uczuć i emocji w życiu człowieka, wiele naszych 
działań wymyka się logicznej interpretacji pomijającej kontekst. Samo poczucie 
ciągłości, spójności i sensu implikuje historię, która spaja fakty i doświadczenia 
w całość (McAdams, 1993), niekiedy pełną zawiłości, nielogicznych rozwiązań, 
sympatii i uprzedzeń lub lęków, wyobraźni i niespełnialnych pragnień albo kata-
stroficznych scenariuszy, nierzadko nie do końca zrozumiałą dla samego jej autora. 
Bez możliwości umieszczenia doświadczeń w formie narracji niezwykle trudno 
byłoby wyjaśnić lub usprawiedliwić zmianę punktu widzenia, zwłaszcza kiedy 
skutkuje ona znaczącą zmianą linii życia. Narracyjne interpretacje odwołujące się 
do intencji i stanów umysłu podmiotu najlepiej się to tego nadają: „…i wtedy pomy-
ślałam, …postanowiłem …zrozumiałem, że więcej…”. I wreszcie, osobista historia, 
zwłaszcza zawierająca nieoczekiwane zwroty akcji, podobnie jak powieść lub film, 
dodaje życiu aurę artyzmu, tak ważną dla podtrzymania poczucia unikatowości.

Zderzenie lub krzyżówka myślenia paradygmatycznego i narracyjnego wi-
doczna jest zwłaszcza w skrypcie, który nie musi i zazwyczaj nie jest logicznym 
uogólnieniem doświadczeń, tymczasem (z żelazną konsekwencją) stosowany 
jest do interpretacji osobistej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Skrypt, 
niezależnie od tego, w jakim stopniu jest racjonalny, wyraża, a zarazem wyja-
śnia regułę działania lub rdzeń przekonań. Skryptu się nie dyskutuje, skrypt 
się realizuje lub żyje według niego.

Wnioskowania przyczynowo-skutkowe służą zaś rozwiązywaniu problemów 
niższego rzędu, oczywiście zgodnie ze skryptem. Okoliczności życia mogą sprawić, 
że człowiek postępuje wbrew predyspozycjom lub sposobowi przystosowania, 
np. mając silne nastawienie rywalizacyjne, podejmuje konkurencję w zakresie 
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programowania, pomimo iż ślęczenie przy komputerze nie należy do ulubionych 
zajęć. Skrypt to jednak uzasadnia i wyjaśnia wystarczająco dobrze, by wytrwać 
w tej nietypowej aktywności aż do przewidywanego finału rywalizacji. Jerzy nie 
ujawnia socjopatycznych cech przy dzieciach (nie tylko swoich, jeździł z grupą 
dzieci na basen jako ich opiekun) i żonie. Joanna, osoba wrażliwa i o silnej potrzebie 
afiliacji, decyduje się na rozstanie, wbrew uczuciu, kiedy trzeba byłoby żyć, nie 
bacząc na przekonania moralne i religijne, lub zaryzykować społeczną dezaprobatę.

Interesujące jest w tym kontekście znaczenie przypadku w życiu człowieka, 
krótka teoria eliminacji przypadku – jak można nazwać to zjawisko. Bywa, iż 
przypadek ukierunkowuje losy człowieka. Taka sytuacja pozwala myśleć, iż nie 
jest to przypadek, tylko przeznaczenie, znak od losu albo od Boga (a więc trzeba 
za nim iść). Specyficznie zinterpretowany przypadek – wielką rolę odgrywają tu 
pragnienia i uczucia – nabiera znaczenia, przestaje być przypadkiem, a zaczyna być 
drogowskazem. Myśląc narracyjnie, wbudowujemy przypadek w historię, i już nie 
jest to przypadek, tylko punkt zwrotny, element „zadanego scenariusza” albo inten-
cjonalnie wywołane zdarzenie. Myślenie narracyjne może eliminować przypadki, 
zupełnie jak w systemie urojeniowym (por. Grzywa, 1995; Korzeniowski, 2010).

Zazwyczaj, celem uzyskania materiału pozwalającego poznać czyjąś historię 
życia, stosuje się wywiad. Pytania o treściach mniej lub bardziej abstrakcyj-
nych lub konkretnych pozwalają przywoływać doświadczenia z przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, dokonywać nad nimi refleksji, porządkować 
je i układać w narracyjną całość. Proces konstruowania historii obejmuje 
nadawanie znaczeń określonym doświadczeniom, nierzadko reinterpretację 
ich znaczenia, uświadamianie sobie ukrytych wcześniej powiązań pomiędzy 
nimi, ale też metarefleksję nad sensem własnej historii. Czy jednak dla kon-
struowania historii życia konieczne są pytania, czy też sprowokować do opo-
wiedzenia historii życia można w inny sposób? Na przykład pokazując obrazy 
i prosząc o wybór takich, które pozwolą opowiedzieć własną historię? Poniżej 
przedstawimy autorską metodę proponowaną jako sposób badania tożsamości 
narracyjnej, korzystając z inspiracji, jaką niosą kopie dzieł malarskich. 

2. Konstruowanie tożsamości narracyjnej na podstawie inspiracji dziełami malarskimi

W tym miejscu chcemy przedstawić metodę polegającą na wykorzystaniu 
kopii dzieł malarskich celem inspiracji do opowiedzenia historii życia, czyli 
konstruowania tożsamości narracyjnej. Metoda badania narracyjnej tożsamości 
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za pomocą zestawu obrazów powstała w zasadzie przypadkiem. Uczestniczy-
liśmy w badaniach nad percepcją piękna, a jednym z aspektów była kwestia, 
jakie historie opowiadają ludzie inspirowani obrazami, które im się podobają 
i nie podobają. Pomijając w tym miejscu wyniki tych badań (por. Jankowski 
i  in., 2018; Oleś, i  in., 2020), zauważyliśmy, że uczestnicy, którzy mieli za 
zadanie opowiedzieć jakieś epizody z osobistych doświadczeń, patrząc na 
obrazy (kopie dzieł powstałych w okresie XVII–XX wieku), ocenione przez 
siebie jako szczególnie piękne (lub jako zdecydowanie niepiękne) nie mieli 
problemu, by takie historie przywołać i opowiedzieć, a ponadto czynili to 
z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Postanowiliśmy zastąpić pytania 
z metody McAdamsa (por. Budziszewska, 2013; McAdams, 2008; Puchalska-
-Wasyl, Oleś, 2008) kopiami dzieł sztuki i poprosić badanych o opowiedzenie 
historii życia na podstawie wybranych przez nich obrazów. 

Pierwszej próbie zrealizowania tego pomysłu poświęcona była praca ma-
gisterska Garwolińskiej (2016). Dokonała ona intuicyjnego w znacznej mierze 
wyboru 99 współczesnych obrazów i przeprowadziła pierwsze badania, których 
uczestnikami były 22 kobiety i 7 mężczyzn (M = 30,0, SD = 11,12), w  tym 
19 osób w wieku 20–30 lat i 11 osób powyżej 30. roku życia. Próbka była celowo 
zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca 
zamieszkania i zawodu oraz dobrana na zasadzie incydentalnej. W połowie 
byli mieszkańcami dużych miast, a w połowie małych miejscowości i wsi, 
w większości byli absolwentami wyższych uczelni (12) albo też studiowali 
(10), 5 osób miało wykształcenie średnie, a 3 zawodowe.

Procedura badania była następująca. Osoba badana, oczywiście po wyra-
żeniu zgody na udział w badaniu, informowana była, że przedmiotem badania 
jest poznanie historia życia. Pomocne mają być w tym kopie dzieł malarskich. 
Zadaniem osoby był wybór tylu obrazów, ile potrzebuje do opowiedzenia hi-
storii życia obejmującej osobistą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Badani 
wybierali na ogół kilkanaście obrazów, niekiedy powyżej 20. Następnie mieli 
opowiedzieć swą historię. Najczęściej z pojedynczym obrazem związany był 
jeden epizod, ale zdarzało się też tak, że do opowiedzenia danego epizodu osoba 
badana potrzebowała dwóch lub więcej obrazów (częściej), albo patrząc na 
jeden obraz, podejmowała więcej niż jeden wątek (rzadziej; por. Garwolińska, 
Oleś, Gricman, 2017). Celem bliższej analizy tych treści, zwłaszcza pod kątem 
ich afektywnego znaczenia, badani formułowali zdania podsumowujące dany 
epizod lub watek. Chodziło o to, by własnymi słowami i jak najbliżej osobiste-
go doświadczenia wyrazili jego treść. W Metodzie Konfrontacji z Sobą takie 
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zdania, obejmujące jednostki znaczeniowe, nazywane są wartościowaniami 
(Hermans, Hermans-Jansen, 2000). Wartościowań mogło być zatem więcej, 
tyle samo albo mniej niż obrazów. 

Każde ze zdań można było następnie ocenić pod względem występowa-
nia uczuć łączących się z daną treścią. Lista uczuć zawiera wskaźniki uczuć 
pozytywnych/przyjemnych (np. radość, poczucie wolności) negatywnych/
nieprzyjemnych (np. lęk, smutek), uczuć reprezentujących motyw umacniania 
siebie (np. poczucie siły, zaufanie do siebie) i motyw kontaktu (np. miłość, 
czułość). Oceniane było doświadczenie ogólne („Jak czujesz się w ostatnich 
dniach?”) i idealne („Jak chciał(a)byś się czuć?”). Skala ocen była 6-stopniowa: 
od 0 – w ogóle nie, do 5 – bardzo dużo. Korelując ze sobą profile afektywne 
poszczególnych wartościowań, czyli ich oceny ze względu na nasilenie każdego 
z 24 uczuć, uzyskuje się informacje o zbieżności klimatów afektywnych oraz 
o ich podobieństwie z ogólnym („Jak czujesz się w ostatnich dniach?”) i idealnym 
doświadczeniem („Jak chciał(a)byś się czuć?”; Hermans, Hermans-Jansen, 2000). 

Uczestnicy opowiadali swoje historie z dużym zaangażowaniem, nierzadko 
polały się łzy, często też dziękowali za udział w badaniu, które – jak mówili –  
bardzo dużo im dało. Wprawdzie odkryć osobistych nie było znowuż tak 
wiele, ale z pewnością były to intensywne spotkania z  sobą, przywołanie 
wielu osobiście ważnych doświadczeń, nierzadko kamieni milowych z historii 
życia, niekiedy uporządkowanie owej historii lub nadanie jej nowego wyrazu 
(a może i kształtu lub sensu).

Ponieważ wyniki były wysoce zachęcające, eksperymentowaliśmy z różnymi 
instrukcjami i zestawami obrazów, w tym abstrakcyjnych. Przykładowo, na 
temat osobistej przyszłości młodzi ludzie bez trudu opowiadają na podsta-
wie wybranych obrazów abstrakcyjnych (Gricman, 2016). Aktualne badania 
zmierzają do sprawdzenia, czym różnią się historie życia opowiadane na 
podstawie pytań z metody Wywiad Historii Życia (The Life Story Interview; 
McAdams, 2008) i na podstawie wybranych obrazów. 

Poniżej zostanie przedstawiony przykład badania.

3. przykład badania – pani agata, czyli sens prospektywnej orientacji temporalnej

Pani Agata w momencie badania miała 24 lata i posiadała wykształcenie 
średnie. Wychowywała się w rozbitej rodzinie, w której rodzice od wielu lat 
nie rozmawiali ze sobą. Kiedyś łączyła ich namiętność. Pani Agata była bar-
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dziej związana z mamą. Badana przez długi czas nie potrafiła wejść w relację 
z mężczyzną. W kontaktach interpersonalnych, jak mówi, nie była autentyczna, 
chowała się za maską żartów i imprez. W okresie badania była w dłuższym 
związku, podejmowała pracę wysoko zarobkową, prowadziła aktywne życie 
towarzysko-imprezowe. W relacji z partnerem pozostawała jednak w sporym 
dystansie, ich związek, jak mówiła, opierał się na rozsądku. Był to też czas 
definitywnego rozstania się jej rodziców oraz odcięcia się od relacji z ojcem. Po 
doświadczeniach swojej mamy, która związała się z przystojnym, lecz trudnym 
do wspólnego życia mężczyzną, uważała, że z „pięknej miski się nie naje”.

Badana nie miała trudności z wyborem obrazów i opowiedzeniem historii 
życia. Poniżej przedstawiamy obrazy wraz z  towarzyszącymi im podsumo-
waniami poszczególnych wątków opowieści w postaci wartościowań. Podgląd 
wybranych ilustracji, ze względu na prawa autorskie, jest dostępny tylko w wersji 
elektronicznej książki lub bezpośrednio u Autorów rozdziału.

1. Jak byłam przygnębiona, to moja mama mnie przytulała.

Ilustracja 69 Ilustracja 70

2. W przyszłości chciałabym mieć dużo dzieci, które się będą ze sobą bawić i będą radosne.

Ilustracja 9 Ilustracja 65
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Ilustracja 67 Ilustracja 31

3. Ślub z mężczyzną, z którym dzieli się życie, problemy, spędza czas. Jest spokojnie, beztrosko. Gdzie nie będzie zwad ani 
większych kłopotów.

Ilustracja 15 Ilustracja 63

Ilustracja 37 Ilustracja 17

4. Chciałabym domek nad wodą, gdzie można codziennie oglądać zachód i wschód słońca, gdzie będzie dużo zwierząt.

Ilustracja 95 Ilustracja 48
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Ilustracja 3 Ilustracja 5

5. Stabilność finansowa, która pozwoli czuć się bezpiecznie.

Ilustracja 74

6. Są dla mnie ważni przyjaciele, z którymi można się dobrze bawić, porozmawiać, spędzić czas.

Ilustracja 57

 

Ilustracja 94

 

Ilustracja 81

 

7. Namiętność, seks, pożądanie, romantyczność z mężem.

Ilustracja 54

 

Ilustracja 27

 

Ilustracja 42
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8. Gdy byłam mała, to czekałam, aż rodzice się mną zajmą.

Ilustracja 62 Ilustracja 83

9. Macierzyństwo, troszczyć się o swoje dziecko.

Ilustracja 53

 

10. Mój grób ma być zadbany oraz chciałabym zostawić po sobie dobre imię.

Ilustracja 33

 

Historia Agaty wydaje się wybiórcza i aspektowa. Kobieta stosunkowo mało 
opowiedziała o przeszłości, pozornie pomija też teraźniejszość, natomiast 
wiele mówi o upragnionej, życzeniowej wizji życia i przeszłości. Nie ujawnia 
trudnych emocji ani doświadczeń w swojej historii. Nie opowiada również 
o aktualnej sytuacji życiowej. To tak, jakby mniej ważne było to, co dzieje 
się aktualnie, a ważniejsze, jaki kierunek i  sens nadać swojemu życiu. Taki 
sposób budowania autonarracji może pełnić funkcję buforu pozwalającego 
Agacie na utrzymywanie dystansu wobec przeszłych i obecnych doświadczeń 
w aspekcie ich treści oraz wydźwięku emocjonalnego. Może też wskazywać 
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na jej niepełną gotowość do powierzenia swojej historii świadkowi, jakim 
jest nowo poznany psycholog w roli badacza (co oznacza czasowe i relacyjne 
ograniczenie kontaktu do zdecydowanie wąskich ram).

Treść narracji zawiera elementy doświadczeń związanych z dzieciństwem 
oraz z marzeniami wybiegającymi w przyszłość. Tematyka związana jest z opie-
ką rodzicielską, rodziną oraz zadaniami rozwojowymi, jakie spostrzega przed 
sobą. Ujawnia w ten sposób, co jest dla niej ważne, o czym myśli oraz jak widzi 
swoje życie. Pojawiają się tu konkretne sceny (wspomnienia z dzieciństwa), 
badana zaczyna swoją historię od wspomnienia z odległej przeszłości, po czym 
kolejne wartościowanie dotyczy przyszłości, a na końcu narracji wybiega ku 
oczekiwanemu bilansowi życia – poczuciu spełnienia. W utworzonych zdaniach 
można znaleźć zatem echo przekonań i wartości, jakie badana posiada i uznaje.

Jako dodatkowy element badania zastosowaliśmy ocenę obrazów pod kątem 
uczuć, jakie się z nimi wiążą („Jakie uczucia wywołuje w Tobie ten obraz?”) 
oraz utworzonych zdań („Jakie uczucia towarzyszą treści doświadczenia opi-
sanego danym zdaniem?”), posługując się listą 24 uczuć stanowiącą element 
Metody Konfrontacji z Sobą (Hermans, Hermans-Jansen, 2000). Pozwoliło to 
na obliczenie korelacji pomiędzy profilami afektywnymi oddzielnie obrazów 
i zdań składających się na historię życia. Zespoły odpowiednio obrazów i zdań 
wysoce wzajemnie skorelowanych pozwalały na zadanie pytania prowadzą-
cego do uchwycenia istotnego tematu, odpowiednio: Jaki wspólny sens mają 
dla Ciebie te obrazy/zdania?

Wgląd, ku któremu prowadziły te pytania, Pani Agata wyraziła w nastę-
pujących zdaniach: „Żyjemy po to, aby łączyć się w pary, dawać nowe życie, 
troszczyć się o nie” – temat utworzony na podstawie obrazów, oraz „Seks jest 
niezbędny do życia, ponieważ biorą się z tego dzieci, które sprawiają że życie 
ma sens” – temat utworzony na podstawie zdań. Między tematem sformuło-
wanym na podstawie podobieństwa klimatu afektywnego obrazów a tym na 
podstawie podobieństwa klimatu afektywnego wartościowań istnieje subtelna 
różnica. Pierwszy jest w domyślnym stopniu osobisty – kategoria „my” za-
wiera wszak „ja”, również sformułowania łączyć się, dawać, troszczyć sugerują 
osobiste zaangażowanie. Temat drugi nie wyraża ani „ja”, ani „my”. Brzmi 
jak oświadczenie lub fragment podręcznika, rzeczowo raczej niż namiętnie 
(por. Wiersma, 1988). „Dzieciom” przyznana została podwójna rola, uprasz-
czając: podtrzymywanie seksu i sensu życia osób dorosłych. Relacja pomiędzy 
obydwoma tematami nie była przedmiotem refleksji Agaty, po prostu nie została 
o  to zapytana. Obydwa tematy zdają się jednak łączyć prokreację z  sensem 

432 Piotr Oleś, Elżbieta Chmielnicka-Kuter, Katarzyna Garwolińska



życia i wprost lub domyślnie zakładają relację między kobietą a mężczyzną, 
dodajmy, że wartościowania sugerują silne potrzeby afiliacyjne. Czy jesteśmy na 
tropie skryptu Pani Agaty, który mógłby brzmieć, że o wartości życia decydują 
relacje uczuciowe, bliskość, wsparcie, opieka, intymność (seks), i czy skrypt – 
jeśli o nim tu mowa – może mieć warianty? Nie da się tego wykluczyć, ale 
też trudno potwierdzić, znając jedynie fragment historii życia osoby badanej. 

Można natomiast dostrzec, iż opowiadając swoją historię, badana nie po-
daje sekwencji zdarzeń, które następując po sobie, tworzą jakieś kontinuum, 
utworzyła raczej zbiór wspomnień, myśli, wartości, marzeń, które składają 
się na jej przeszłość, tożsamość i przyszłość. Niemniej, zapytana o wspólny 
sens wybranych przez siebie obrazów i towarzyszących im narracji, bez trudu 
podaje ich wspólne tematy. Ten typ historii, jaki ujawnia Pani Agata, przed-
stawia człowieka jako podmiot, który buduje swoją tożsamość, nie pozostając 
w  jakichś logicznych ramach. Mimo różnorodności formy i  treści narracji, 
jak również umiejscowienia doświadczeń osobistych w niedoprecyzowanej 
przestrzeni i czasie, badana zdaje się nadawać życiu osobisty cel i sens – sta-
nowiące istotę tożsamości narracyjnej (McAdams, 1993).

W  narracji Agaty zwracają uwagę sformułowania bezokolicznikowe, 
bezosobowe. Domyślać się można, iż dotyczą doświadczeń, wobec których 
przeżywa lęk, czy się spełnią. Ich treść wskazuje na potrzebę bliskiej relacji 
z mężczyzną (gdy tymczasem nie tylko dokonała „odcięcia” od ojca, ale jest też 
w związku, który oparła na swoim dystansie i rozsądku, co raczej nie ułatwia 
zbudowania bliskości), spełnienie się jako kobiety w macierzyństwie oraz ma-
rzenie o domu i dobrych warunkach materialnych (ku którym ma przesłanki 
w teraźniejszości – dobrze płatna praca). Pragnienia związane z przyszłością 
zdają się kontrastować z jej doświadczeniami z dzieciństwa i burzliwą relacją 
między rodzicami. Jak zauważyliśmy, kontrastują także z charakterem obecnej 
relacji z partnerem. Mniej osobisty charakter tych sformułowań, wyrażony 
nie pierwszoosobową formą gramatyczną, pozwala sądzić, iż chodzi o dystans 
pozwalający lepiej radzić sobie z doświadczeniami, które mogą być potencjal-
nie trudne (gdyby pragnienia miały się nie spełnić), na taką funkcję języka 
autonarracji wskazują aktualne badania (np. Kross i in., 2014).

Dane pochodzące z obserwacji uczestniczącej oraz komentarzy Pani Aga-
ty wskazują, iż badanie przyczyniło się do wglądu, wzbudziło różne stany 
emocjonalne i wspomnienia. Momentami wzruszało, zaskakiwało, napawało 
niepewnością, nadzieją, radością. Narracje o  swoim życiu konstruowała 
nietypowo w stosunku do innych badanych. Historia wydaje się chaotyczna, 
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momentami bezosobowa, a niektóre wartościowania są nieokreślone w aspekcie 
temporalnym. Historia była konstruowana nie chronologicznie, w głównej 
mierze na podstawie obrazów ocenionych przez badaną jako piękne (ocena 
obrazów pod tym kątem stanowiła pierwszy element badania, niekonieczny, 
stąd pominięty w opisie). Konstruowanie historii życia na podstawie obrazów 
malarskich pomogło badanej chwilowo zdystansować się wobec swojej sytuacji, 
ujawnić wartości, marzenia i cele (i skontaktować się z nimi w emocjonalnie 
żywym doświadczeniu), a także zwerbalizować dwa warianty realizacji sen-
sotwórczego scenariusza własnego życia.

4. Historia życia inspirowana obrazami malarskimi – dlaczego to działa?

Tożsamość narracyjna jest osobistą historią złożoną z istotnych wydarzeń 
gromadzonych w ciągu życia, specyficznie zinterpretowanych i połączonych 
w całość łączącą zrekonstruowaną przeszłość, spostrzeganą teraźniejszość 
i przewidywaną przyszłość w spójną całość, która dostarcza jednostce poczucia 
ciągłości, znaczenia i celowości życia (McAdams, 1993). Percepcja dzieł sztuki 
aktywuje pamięć epizodyczną i  związany z nią system znaczeń osobistych, 
które w znacznym stopniu współtworzą narracyjną tożsamość (McAdams, 
2001). Zarówno sceny budujące historię życia, jak i doświadczenie estetyczne 
zawierają szeroki zakres uczuć (Leder, Nadal, 2014; McAdams, Josselson, 
Lieblich, 2001; Silvia, 2009).

Malarstwo figuratywne z jednej strony odwołuje się do wyobraźni, z drugiej 
natomiast pobudza odbiorcę do dokonywania odniesień do elementów historii 
życia, takich jak istotne wydarzenia i doświadczenia. Często główny temat 
przedstawionej sceny, a czasem pewne szczegóły, kontekst, tło lub nastrój obrazu 
pobudzają zasoby pamięci (jawnej, ale i utajonej – por. Rothschild, 2000), prowa-
dząc do powstania powiązań między własną historią życia a obrazem malarskim. 

Sztuka ze względu na odniesienie do piękna przemawia do wyobraźni oraz 
porusza uczucia wyższe (Chang, 2017) i – można rzec – uwzniośla doświad-
czenie indywidualne, wzbogacając pamięć epizodyczną o nowy wymiar – 
uczestnictwa w uniwersum znaczeń. Człowiek nie pozostaje samotny ze swoją 
częściowo niezrozumiałą historią życia. Ujęta w obrazie scena, wybrana do 
opowiedzenia o własnym życiu, może stanowić pokrzepiający dowód na to, że 
jest ktoś, kto przeżył lub zaobserwował podobne doświadczenie i – co więcej – 
uznał je za na tyle znaczące, by nadać im artystyczna formę. Istnienie obrazu, 
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na którym można oprzeć własną opowieść, sugeruje istnienie (niedostępnego 
co prawda tu i teraz) świadka, który uprawomocnia określone doświadczenie 
oraz narrację odbiorcy dzieła.

Również Clovis (2012) i Strydom (2007), udzielając odpowiedzi na pyta-
nie, w  jaki sposób malarstwo oddziałuje na jakość autonarracji, wykazują, 
że indywidualna percepcja piękna jest powiązana z  tożsamością. Oznacza 
to, że sztuka może pobudzać do refleksji nad własną tożsamością, a  także 
otwiera na wartości, kiedy to wewnętrzne pragnienie pewnej wartości zbiega 
się z jego zewnętrzną manifestacją dostrzeżoną w dziele malarskim, rzeźbie 
lub innym rodzaju sztuki. Obrazy podsuwają wyobrażeniowe i obrazowe 
reprezentacje uniwersalnych mitów wraz z wnoszonymi przez nie tematami 
i  w  ten sposób wzbogacają sposób rozumienia siebie, niejako podnosząc 
doświadczenie osobiste lub własny los jednostki do rangi wielkiej historii, 
czy – jak to określa McAdams (2001) – osobistego mitu. Możemy się zatem 
spodziewać, że doświadczenie estetyczne odciśnie swój ślad na osobistej hi-
storii, wzbogacając schemat narracyjny (Bluck, Habermas, 2000). Zgodnie 
z teorią fenomenologiczną przeżycie estetyczne wzmacnia pamięć osobistych 
doświadczeń, co finalnie czyni przedstawione doświadczenie bliższym, waż-
niejszym i bardziej zrozumiałym (Ingarden, 1985). Patrząc od strony teorii 
narracyjnej, złożenie ze sobą aktywności autorefleksyjnej i estetycznej zwiększa 
potencjał wiązania się poszczególnych doświadczeń osoby w ramach bardziej 
spójnej i zarazem emocjonalnie wyrazistej osobistej historii.

Można zaryzykować tezę, że opowiadanie historii życia na podstawie 
wybranych przez osobę obrazów nie tylko wiąże się z określonymi emocjami 
i doświadczeniem estetycznym, ale również pozwala dostrzec we własnej hi-
storii odniesienie do uniwersalnych znaczeń, mitów kulturowych i wartości.

5. ograniczenia i zalety zaproponowanej metody

Ograniczenia zaproponowanej metody wynikają z doboru obrazów, ich 
zawartości, kolorystyki, być może emocje i skojarzenia wywoływane takimi, 
a nie innymi obrazami sprzyjają wyeksponowaniu niektórych doświadczeń i być 
może pominięciu innych, dla których brakuje odpowiednich ikon. Na przykład 
brakuje obrazów gwiaździstej nocy, chleba czy źródła, dobór obrazów stanowi 
oczywiście kwestię doskonalenia metody, której pierwszą wersję przedstawiamy 
w tym tekście. Emocjonalny charakter opowieści, eksponowany jako atut tej 
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metody, może stanowić jednocześnie jej ograniczenie. Obrazy przyczyniają 
się do emocjonalnej ekspresji, być może odreagowania, ale nie wiadomo, czy 
równie dobrze sprzyjają refleksji nad historią życia. Bardzo możliwe, że piękno 
obrazów sprzyjające sublimacji prowokuje badanych do tworzenia pożądanych 
historii życia, niejako uciekania w (upragnioną) przyszłość. Nasze dotychczasowe 
doświadczenia w stosowaniu tej metody uzasadniają tego typu przypuszczenie. 
A gdyby tak było, sens jej zastosowania polegałby między innymi na skontak-
towaniu klienta z zasobami (Klajs, 2017), uzyskaniu dystansu i wytchnienia 
od konfrontacji z przeszłymi i aktualnymi doświadczeniami oraz tworzeniu 
scenariuszy pożądanej przyszłości na tym etapie kontaktu terapeutycznego, 
na którym klient(ka) jest już gotów(a) je tworzyć.

Za główny atut przedstawionej metody uważamy swobodny wybór i kom-
pozycję obrazów i doświadczeń, pozwalające doświadczyć siebie jako autora 
własnej historii, tzn. aktywnie ją konstruować, korzystając z nabytego doświad-
czenia osobistego i wybiegając w przyszłość w formie intencji, planów i dążeń. 
Zaprezentowane w tym tekście narzędzie znajduje zastosowanie w praktyce 
psychologicznej, i – mamy nadzieję – będzie nadal rozwijane i doskonalone.
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Metody narracyjne w badaniach psychologicznych stosowane są od wielu 
lat i do wielu różnych celów. I choć najczęściej myśli się o nich w kontekście 
metod jakościowych oraz interpretacji hermeneutycznej (Bartosz, Żurko, 2014; 
Straś-Romanowska, 2000), to coraz więcej współczesnych badań wykorzystuje 
analizę narracji jako sposób uzyskiwania danych, które podlegają analizom 
ilościowym. W części z nich poszukuje się związków między częstotliwo-
ścią występowania w analizowanym materiale narracyjnym określonych 
słów lub kategorii słów a innymi zmiennymi, najczęściej psychologicznymi. 
W  innych przedmiotem zainteresowania badaczy jest znaczenie pewnych 
właściwości narracji generowanych przez badane osoby, np. poziomu ich 
koherencji, tonu emocjonalnego albo tendencji do konstruowania narracji 
w oparciu o określone schematy, np. sekwencji emocjonalnych kontamina-
cji lub wybawienia. Celem tego rozdziału jest omówienie najważniejszych 
naszym zdaniem kwestii związanych z kodowaniem tematów i  elementów  
strukturalnych narracji. 

Przegląd literatury przedmiotu dostępnej w języku polskim oraz progra-
mów organizowanych w Polsce konferencji psychologii narracyjnej wydaje 
się wskazywać na to, że dominującym nurtem badań narracyjnych w naszym 
kraju są te prowadzone w podejściu jakościowym (hermeneutycznym). Sto-
sunkowo dużo jest również badań, w których przedmiotem analizy są różnice 
w zakresie częstotliwości występowania w narracjach określonych słów czy 
kategorii. W tej grupie badań znajdują się również coraz liczniejsze prace, 
w których badacze posługują się komputerowymi technikami analizy testu, 
takimi jak LIWC (Tausczik, Pennebaker, 2010). Metodologia tego typu badań 
i analiz wydaje się stosunkowo dobrze znana i opisana w szeroko dostępnej 
literaturze, nie poświęcimy więc jej tutaj zbyt wiele uwagi. Na czym zatem 
polega podejście badawcze, wymienione przez nas jako „ocenianie formalnych 
właściwości narracji”? Wydaje nam się, że to, co je wyróżnia, to skupienie 
uwagi na różnicach indywidualnych w zakresie sposobów konstruowania 
reprezentacji poznawczych doświadczenia w formie narracji oraz znaczeniu 
tych różnic dla emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego funkcjono-
wania ludzi. O jakiego typu różnice chodzi? Próbę odpowiedzi na to pytanie 
zaczniemy od omówienia rezultatów przeglądu badań, dotyczących relacji 
między właściwościami narracji a dobrostanem. 

Adler i współautorzy (2016) przedstawili przegląd 30 badań empirycznych 
(dodajmy: badań ilościowych, w których wykorzystywano analizy statystyczne) 
dotyczących związków określonych właściwości narracji i dobrostanu. W prze-
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glądzie uwzględnili badania, w których oprócz pomiaru różnych wskaźników 
dobrostanu oraz ewentualnie innych czynników indywidualnych (np. cech 
osobowości) i  sytuacyjnych, analizowane były różnego rodzaju właściwości 
narracji ludzi, którzy opowiadali wydarzenia ze swojego życia lub historię 
całego życia. Kryterium włączenia badania do zestawienia była również po-
zytywna ocena rzetelności procedury kodowania właściwości narracji przez 
osoby kodujące (coders). Autorzy wyodrębnili 29 różnych właściwości narra-
cji, które były przedmiotem analizy w poszczególnych badaniach i dokonali 
ich podziału na cztery kategorie: a) tematy motywacyjne (m.in. sprawczość, 
wspólnotowość, generatywność), b) tematy afektywne (m.in. ton emocjonalny, 
pozytywne przetwarzanie, sekwencje kontaminacji i wybawienia), c) znaczenie 
integracyjne (m.in. procesy akomodacyjne, odkrywanie się, wspomnienia 
integrujące), d) elementy strukturalne (m.in. koherencja, kompleksowość). 
Właściwości te traktowane były jako podlegające pomiarowi różnice indy-
widualne w zakresie tego, co dla badanych osób było ważne, bądź przez nie 
poszukiwane, jakie emocje bądź ich sekwencje przeważały w opowiadaniach 
o wydarzeniach z  ich życia, zdolności narratora do nadawania znaczenia 
swoim doświadczeniom oraz integrowania ich, a także kompetencji w zakresie 
konstruowania koherentnych, spójnych narracji. Na podstawie dokonanego 
przeglądu rezultatów badań autorzy wskazują, że różnice indywidualne 
w zakresie niektórych właściwości konstruowanych przez uczestników badań 
narracji są istotnie związane z  różnicami w zakresie dobrostanu, również 
w porównaniu z innymi ujętymi w badaniach zmiennymi psychologicznymi. 
Wyniki badań w schemacie poprzecznym są zaś spójne z wynikami badań 
podłużnych i w wielu przypadkach można stwierdzić nie tylko to, że określone 
właściwości narracji korelują ze wskaźnikami dobrostanu, ale też to, że pełnią 
one rolę ich predyktorów. Spośród wszystkich analizowanych konstruktów 
szczególnie silne okazały się związki z dobrostanem tematów motywacyjnych 
oraz właściwości narracji wskazujących na zdolność narratora do integrowania 
wspomnień i nadawania znaczenia własnym doświadczeniom. Afektywne 
właściwości narracji okazały się zaś wiązać przede wszystkim z poziomem 
hedonistycznych aspektów dobrostanu. 

Warte podkreślenia wydaje się to, że wszystkie wymienione wyżej konstruk-
ty były w analizowanych badaniach traktowane jako zmienne mające status 
różnic indywidualnych, które przyjmowały w badanej grupie zróżnicowane 
wartości i których poziom można było porównywać z poziomem innych uję-
tych w badaniu zmiennych, w tym np. mierzonej za pomocą kwestionariusza 
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satysfakcji z życia. Mogłoby się wydawać, że np. ton emocjonalny narracji jakiejś 
osoby mówi nam o  tym, czy doświadczała ona raczej smutnych, czy raczej 
wesołych wydarzeń. McAdams (1993) twierdzi jednak, że charakterystyczny 
dla osoby ton emocjonalny narracji tworzy się we wczesnym dzieciństwie, 
a z badań prowadzonych w schemacie podłużnym (np. McAdams i in., 2006) 
wiadomo, że właściwość ta odznacza się stosunkowo wysoką stabilnością 
czasową. Ton emocjonalny narracji to zatem właściwość narratora, a nie 
opowiadanych wydarzeń. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pozo-
stałych konstruktów (choć oczywiście można mieć wątpliwości, czy w każ-
dym przypadku dysponujemy danymi empirycznymi, które takie założenie 
potwierdzają – wrócimy do tej wątpliwości później). W podejściu badawczym, 
na którego prezentacji chcielibyśmy się skupić, chodzi zatem o pomiar różnic 
między ludźmi, wyrażających się w typowych dla nich sposobach opowiada-
nia o swoim życiu, a nie różnic między tym, jakie wydarzenia miały miejsce  
w ich życiu. 

Człowiek, który opowiada komuś innemu o wydarzeniu ze swojego ży-
cia, konstruuje pewną reprezentację poznawczą tego wydarzenia i  swoich, 
związanych z nim przeżyć. Nie ma większego znaczenia, czy ma to miejsce 
w sytuacji udziału w badaniu narracyjnym, czy też w jakiejś sytuacji towarzy-
skiej. Narracja nigdy nie jest po prostu odtworzeniem z pamięci zapisanych 
w niej zdarzeń, gdyż, jak pisze Tomasz Maruszewski, „każda postać pamięci 
ma charakter generatywny” (2005, s. 27). Co więcej, nie chodzi tylko o to, 
że przywołane z pamięci epizodycznej wspomnienia uzupełniane są o  in-
formacje pochodzące z pamięci semantycznej, a zatem nawet opowiadanie 
o wyrazistym doświadczeniu, jak np. pierwsza randka z ukochaną osobą, 
uzupełniane jest o dane pochodzące ze wspomnień kolejnych spotkań czy też 
ogólnej wiedzy o tej osobie lub w ogóle o świecie. W przypadku opowiadania, 
zwłaszcza jeśli ma ono miejsce w relacji społecznej, tworzenie reprezenta-
cji poznawczej wydarzenia uwzględnia też potrzebę zachowania spójności 
obrazu ja, a  także, w mniejszym czy większym stopniu, potrzebę aprobaty 
społecznej. Zdaniem wielu badaczy ważną rolę pełnią też charakteryzujące 
daną osobę właściwości konstruowania narracji, takie jak ton emocjonalny, 
tendencja do budowania opowieści w oparciu o sekwencję kontaminacji lub 
wybawienia, typowe dla osoby motywy i tematy itd. Te i inne właściwości, 
które możemy uznać za różnice indywidualne, wpływają na to, w jaki spo-
sób dana osoba skonstruuje opowieść o jakimś epizodzie czy okresie życia. 
Niemniej jednak badacz, który analizuje cechy narracji danej osoby, może 
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wnioskować (z mniejszą lub większą trafnością) o tym, jakie są typowe dla 
niej sposoby konstruowania narracyjnych reprezentacji poznawczych do-
świadczenia, a zatem również o właściwościach jej narracyjnej tożsamości, 
czyli ważnej składowej osobowości (Adler i in., 2017). 

Prowadzenie badań narracyjnych, których przedmiotem jest poszuki-
wanie odpowiedzi na pytania dotyczące związków między właściwościa-
mi narracji a  innymi zmiennymi, wymaga pokonania pewnych trudności 
i spełnienia wielu warunków. Zaproponujemy teraz pewną kolejność działań 
oraz zasad ich prowadzenia, posiłkując się przy tym naszymi własnymi 
doświadczeniami badań prowadzonych w  ramach Laboratorium Badań 
Narracyjnych Uniwersytetu SWPS, ale też dwiema bardzo użytecznymi 
publikacjami: Adlera, który wraz ze współpracownikami przedstawił zbiór 
zaleceń prowadzenia badań dotyczących narracyjnej tożsamości (2017), 
oraz Syeda i Nelson (2015), którzy zaproponowali wskazówki rzetelnego  
kodowania narracji. 

Proces badania, którego celem jest analiza związków między właściwo-
ściami narracji a innymi zmiennymi, powinien obejmować naszym zdaniem 
dziewięć etapów, które przedstawiliśmy na rysunku 1. Dokładniej omówimy 
te z nich, które charakteryzują się naszym zdaniem pewną odmiennością 
od ogólnie znanych i  przyjętych reguł prowadzenia badań narracyjnych  
w psychologii.
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eTapy poSTępowaNia podejmowaNe czyNNości

1 .
Sformułowanie pytań i/lub hi-
potez badawczych

•	 Sformułowanie,	 na	 podstawie	 teorii,	 hipotez	 badawczych	 dotyczących	 zna-
czenia właściwości narracji lub postawienie pytań badawczych (w  podejściu 
eksploracyjnym)

•	 Operacjonalizacja	 hipotez	 i  pytań	 badawczych,	 w  tym	 definicji	 badanych	
 konstruktów 

2 .

Opracowanie procedury wy-
wiadu narracyjnego lub  okre-
ślenie źródeł pozyskania kor-
pusu danych

•	 Forma	wywiadu	(osobiste	spotkanie,	zbieranie	narracji	w formie	pisemnej,	for-
mularz on-line)

•	 Ustalenie	instrukcji	generującej	narracje,	adekwatnie	do	celów	badania

3 .
Gromadzenie korpusu danych 
narracyjnych

•	 Prowadzenie	wywiadu	lub	gromadzenie	narracji	w formie	pisemnej	lub	pozy-
skanie odpowiedniego korpusu danych do analiz

•	 Transkrypcja	nagrań	na	format	tekstowy	(w przypadku,	gdy	prowadzono	wy-
wiady w formie ustnej)

4 .
Ustalenie jednostek analizy 
oraz przygotowanie danych do 
analiz

•	 Decyzja	o tym,	co	 jest	 jednostką	analizy	(cała	wypowiedź,	odrębnie	każda	ze	
scen /narracji, poszczególne akapity lub wiersze) oraz ewentualny podział 
transkrypcji na fragmenty

•	 Porządkowanie	 formalnych	 cech	 tekstu	 (ujednolicanie	 czcionek	 i  formatu	
 plików)

•	 Anonimizacja	materiału	do	analiz	przez	osoby	kodujące

5 .
Opracowanie instrukcji kodo-
wania zmiennych

•	 Wybór	podejścia:	data driven coding vs. concept driven coding
•	 Wybór	gotowego	systemu	kodowania	vs.	stworzenie	własnego
•	 Opracowanie	pisemnych	instrukcji	(podręcznika)	kodowania

6 . Szkolenie osób kodujących
•	 Rekrutacja	osób	kodujących	–	najczęściej	dwoje	koderów	do	kodowania	pozio-

mu każdej zmiennej 
•	 Przekazanie	instrukcji	i trening	kodowania

7 . Kodowanie
•	 Wybór	liczby	zmiennych	do	kodowania	w jednym	czasie
•	 Dbanie	o higienę	pracy	i jakość	badania

8 . Ocena rzetelności
•	 Dobór	odpowiedniej	metody	analizy	 rzetelności,	w zależności	od	rodzaju	da-

nych (skala, rozkład zmiennej w badanej grupie)
•	 Ocena	rzetelności	pomiędzy	osobami	kodującymi

9 . Przygotowanie raportu

•	 Przeprowadzenie	odpowiednich	analiz	statystycznych
•	 Wybór	przykładowych	cytatów	ilustrujących	niski	lub	wysoki	poziom	analizo-

wanej właściwości narracji
•	 Opracowanie	raportu,	prezentacji	konferencyjnej,	artykułu

Rysunek 1. Schemat przebiegu badania, którego celem jest analiza właściwości narracji . 
Opracowanie własne na podstawie: Adler i in ., 2016; Syed, Nelson, 2015 .

446 Mariusz Zięba, Katarzyna Wiecheć



1. Sformułowanie pytań i hipotez badawczych

Prowadzenie badań narracyjnych wymaga znacznie więcej wysiłku niż 
dominujące obecnie w psychologii (Baumeister, Vohs, Funder, 2007) badania 
kwestionariuszowe i wiele eksperymentalnych. Dlaczego zatem warto prowa-
dzić takie badania? Zdaniem Adlera i współautorów (2017) są takie pytania 
w psychologii, na które odpowiedzi najlepiej szukać z wykorzystaniem metod 
narracyjnych. Dotyczy to zwłaszcza problematyki tożsamości i jej rozwoju oraz 
nadawania znaczenia doświadczeniom. Jak już wiemy, różnice indywidualne 
dotyczące sposobów konstruowania narracji na temat wydarzeń ze swojego 
życia mogą być analizowane również w kontekście ich związków z dobrosta-
nem (Adler i in., 2016). Dotychczasowe badania wskazują też na ważną rolę 
tych różnic w wyjaśnianiu zmienności w zakresie samoregulacji (McAdams, 
Dadabo, Hanek, 2013), aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów 
(McAdams, 2006), życiowej dojrzałości (King, Hicks, 2006) czy efektywności 
psychoterapii (Adler, 2012). Jedną z ważniejszych publikacji w obszarze psycho-
logii osobowości ostatnich lat jest artykuł McAdamsa i Pals (2006), w którym 
proponują oni, by analizę narracji traktować jako jedną z najważniejszych 
perspektyw rozumienia osobowościowych podstaw funkcjonowania człowieka. 
Psychologia narracyjna dostarcza zatem potencjalnie wielu interesujących pytań 
badawczych, a metodologia analizy właściwości narracji może być użytecznym 
narzędziem poszukiwania na nie odpowiedzi. Pewnym wyzwaniem wydaje 
się nam jednak taka operacjonalizacja pytań lub hipotez badawczych, w tym 
zwłaszcza opracowania dobrych definicji analizowanych konstruktów, by na-
sze badania miały walor empirycznych badań naukowych, wykorzystujących 
trafne i rzetelne narzędzia pomiaru, adekwatne metody analizy danych, oraz 
dających możliwość ich replikacji.

Zdaniem Adlera i współautorów (2017, s. 520) pytania, które stawiamy 
w badaniach narracyjnych, odnoszą się do zawartości (content) narracji wy-
rażonych explicite (np. ton emocjonalny), wyrażonych implicite (np. tematy) 
oraz strukturalnych aspektów narracji (np. koherencja). Według McAdamsa 
i McLean (2013) siedem najczęściej stosowanych w badaniach narracyjnej toż-
samości konstruktów to: sprawczość, wspólnotowość, sekwencje kontaminacji 
i wybawienia, nadawanie znaczenia, procesy eksploracyjne oraz koherentne 
zakończenie narracji. Krótkie definicje niektórych konstruktów przestawimy 
w tabeli 1.
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Tabela 1
Przykłady konstruktów, które są przedmiotem pomiaru w badaniach narracyjnych

Konstrukt definicja Skala oceny

Ton emocjonalny Ogólna pozytywność lub negatywność opowie-
dzianej historii lub stylu pisania

5-stopniowa skala Likerta, od „1 . bardzo 
negatywny ton emocjonalny” do „5 . bardzo 
pozytywny ton emocjonalny”

Sekwencja  
kontaminacji
(contamination)

Opis wydarzenia obejmuje zmianę jego ewalu-
acji – zdarzenie początkowo dobre lub pozytyw-
ne staje się złe lub negatywne . 

Najczęściej ocena na skali 0 „nie występuje” lub 
1 „występuje”

Sekwencja  
wybawienia
(redemption)

Opis wydarzenia obejmuje zmianę jego ewalu-
acji – zdarzenie początkowo złe lub negatywne 
staje się dobre lub pozytywne .

Najczęściej ocena na skali 0 „nie występuje” lub 
1 „występuje”

Sprawczość  
(agency)

Stopień, w  jakim protagonista jest w  stanie 
wpływać na zmiany w swoim życiu lub wpływać 
na innych ludzi w swoim otoczeniu . Sprawczość 
wiąże się z  posiadaniem siły, władzy, kontroli, 
dominacji i niezależności .

Zgodnie z  instrukcją na stronie Foley Center for 
the Study of Lives ocena na skali od 0 do 4, przy 
czym po jednym punkcie przyznajemy za obec-
ność w  narracji każdego z  tematów: samokon-
trola, osiągnięcia, status, wzmocnienie . 

Wspólnotowość 
(communion)

Stopień, w jakim protagonista doświadcza więzi 
interpersonalnych, dąży do bliskich relacji, miło-
ści, przyjaźni, otacza opieką innych ludzi . 

Zgodnie z  instrukcją na stronie Foley Center 
for the Study of Lives ocena na skali od 0 do 4, 
przy czym po jednym punkcie przyznajemy za 
obecność w narracji każdego z tematów: miłość, 
dialog, troska, jedność .

Pozytywne  
przetwarzanie 
(positive processing)

Wpływ zdarzenia na samorozwój definiowany 
jako taka interpretacja przeszłego doświadcze-
nia, która prowadzi osobę w kierunku doświad-
czeń zwiększających jej poziom samorozwoju 
i  jakości życia, przez zwiększenie integracji 
tożsamości, poczucia celu, poczucia własnej 
skuteczności, wglądu, znaczących związków 
z innymi, dobrostanu itd .

5-stopniowa skala Likerta, od „1 . bardzo nega-
tywny wpływ wydarzenia, obniżający samoroz-
wój” do „5 . bardzo pozytywny wpływ wydarze-
nia, zwiększający samorozwój”

Nadawanie znaczenia 
(meaning making)

Stopień, w  jakim protagonista uczy się czegoś 
lub uzyskuje jakieś informacje w rezultacie da-
nego wydarzenia . 

0 – brak nadania znaczenia
1 – niejasne, mgliste znaczenie
2 – wyciągnięcie konkretnej lekcji
3 – uzyskanie wglądu

Koherencja  
(coherency)

Stopień spójności opowieści, rozumianej nie 
tylko jako jej uporządkowanie (chronologiczne 
lub przyczynowo-skutkowe), ale również jako 
jej zrozumiałość dla odbiorcy . 

W  wersji proponowanej przez Baergera 
i  McAdamsa (1999): 
7-stopniowa skala Likerta, od „1 . bardzo niska” 
do „7 . bardzo wysoka”, odrębna ocena dla każdej 
z czterech składowych koherencji

Adnotacja. Opracowanie własne na podstawie: Adler i in . 2016; Baerger, McAdams, 1999; Lilgendahl, McAdams, 2011; McAdams, 
McLean, 2013, oraz materiałów ze strony the Foley Center for the Study of Lives: Pobrane z: https://sites .northwestern .edu/
thestudyoflivesresearchgroup/instruments/ .
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W tabeli 1 przedstawiliśmy tylko wybrane przykłady niektórych konstruk-
tów, stosunkowo najczęściej pojawiających się w publikacjach prezentujących 
wyniki badań narracyjnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć definicje 
co najmniej kilkudziesięciu innych (np. Adler i in., 2016; McAdams, McLean, 
2013), nawet jeśli wziąć pod uwagę tylko te, które wykorzystywane były w więcej 
niż jednym badaniu. Może to świadczyć o bogactwie metodologii narracyjnej 
i szerokim zakresie tematów badań, w jakich może być ona wykorzystywana. 
Niemniej jednak przy tak dużej „produkcji” konstruktów trudno o tworzenie 
w oparciu o wyniki kolejnych badań empirycznych uporządkowanej wiedzy na 
temat związków między występowaniem w narracjach określonych tematów, 
motywów czy innych właściwości a funkcjonowaniem człowieka. 

Przedstawione powyżej zestawienie może sugerować, że jedynym właści-
wym podejściem badawczym jest próba weryfikowania hipotez dotyczących 
znaczenia w jakimś kontekście badawczym czy specyficznej grupie, określo-
nych, znanych już wcześniej i opisanych konstruktów. Oczywiście tak nie jest. 
Badania narracyjne prowadzone są często (może najczęściej?) w podejściu 
eksploracyjnym. Pytania, które stawiamy, nie dotyczą zatem tylko tego, jaka 
jest rola danej właściwości narracyjnej, ale również tego, jakie właściwości 
narracji mają (i jakie) znaczenie w określonym kontekście. W naszym Labo-
ratorium Badań Narracyjnych prowadzimy badania podłużne, w schemacie 
prospektywnym, których celem jest m.in. weryfikacja hipotezy, że różnice 
indywidualne w zakresie skłonności do budowania narracji w oparciu o se-
kwencję zbawczą wyjaśniają część zmienności przebiegu i rezultatu procesu 
wzrostu potraumatycznego. Odwołujemy się tu zatem do teorii i wyników 
badań McAdamsa (2006) oraz Pals i McAdamsa (2004), a jedną ze zmiennych 
analizowanych w badaniu jest sekwencja zbawcza w narracjach gromadzonych 
w procedurze LSI, mierzona zgodnie z instrukcją podaną na stronie The Foley 
Center for the Study of Lives. Próbujemy jednak również określić, stosując 
przy tym typowe dla metodologii jakościowej indukcyjne podejście badawcze, 
jakie inne niż sekwencja zbawcza właściwości narracji wiążą się z różnicami 
poziomu wzrostu potraumatycznego. 

2. opracowanie procedury wywiadu narracyjnego

Dane, które badacze stosujący metody narracyjne gromadzą, a następnie 
poddają różnego rodzaju analizom, to najczęściej wywiady, a właściwie ich 
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transkrypcje. „Złotym standardem” (według określenia Adlera i współauto-
rów – por. 2016) wywiadu narracyjnego jest Life Story Interview (McAdams, 
2008), którego polską adaptację przedstawiła Magdalena Budziszewska (2013). 
Zasadnicza część procedury tego wywiadu to kolejne prośby o opowiedzenie 
wybranych przez uczestnika badania historii z  jego życia, m.in.: najszczę-
śliwszego wydarzenia, ważnej sceny z dzieciństwa, wydarzenia będącego 
punktem zwrotnym czy też wydarzenia związanego z porażką lub stratą. 
Materiałem do analizy jest zatem zbiór kilkunastu opowiadań (a w wielu 
badaniach grupowych mniejszej ich ilości, badacze rzadko bowiem prowadzą 
pełen wywiad, który zwykle trwa ok. dwie godziny) o różnych ważnych dla 
osoby badanej wydarzeniach, które łącznie układają się w historię jej życia. 
Historia ta przedstawiona jest w oparciu o jej szczególnie wyraziste epizody, 
o których możemy sądzić, że skoro to o nich właśnie zdecydował się opowie-
dzieć uczestnik badania, to są one w jakiś sposób reprezentatywne dla całej 
historii, a przede wszystkim dla jej bohatera, czyli narratora. Oczywiście 
nie wszystkie badania narracyjne, a nawet nie ich większość, prowadzone 
są w  ten sposób. Dane do analizy to zatem często transkrypcje wywiadów 
prowadzonych na jakiś temat, np. doświadczeń związanych z pełnieniem 
określonej roli, albo sposobów radzenia sobie z ważną stratą. Niekiedy są to 
też listy, blogi internetowe itd. Metodologia narracyjna jest naprawdę bardzo 
zróżnicowana, ale określenie to („metodologia narracyjna”) wydaje się jed-
nak zbyt pojemne i używane jest niekiedy również w odniesieniu do badań 
jakościowych, które trudno naszym zdaniem uznać za badania narracyjne. 
Nie każdy materiał, który uzyskany został w rezultacie przeprowadzenia wy-
wiadu psychologicznego, czy też spełnienia przez uczestników badania prośby 
o opisanie czegoś, przyjmuje formę narracji. Problem generowania narracji 
w badaniach narracyjnych interesująco omawia Soroko (2007, 2010), my zaś 
ograniczymy się do sformułowania tylko kilku sugestii. 

Skoro chcemy uzyskać od uczestników badania narracje (według określania 
Soroko: autonarracje, czyli opowiadania o wydarzeniach lub doświadczeniach 
z życia narratora), to lepiej w  instrukcji umieścić wyrażoną wprost prośbę 
o opowiedzenie jakiegoś zdarzenia lub zdarzeń, niż przygotować procedurę 
strukturyzowanego wywiadu psychologicznego dotyczącego jakiegoś tematu 
lub problemu (np. relacji z ojcem, rozwoju tożsamości), licząc na to, że w wy-
powiedzi uczestnika badania „pojawią się” narracje. 

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z instrukcji Life Story Interview 
(LSI, McAdams, 2008), przy czym nie zawsze celowe jest prowadzenie tego 
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wywiadu w całości, ze względu na to, że byłoby to obciążające dla badacza, 
ale też dla osób badanych. Warto też zauważyć, że pełen LSI zawiera prośbę 
o opowiedzenie w sumie 12 historii, ale też pytania, których celem jest lepsze 
poznanie tożsamości osoby, a nie generowanie narracji – o  światopogląd, 
wpływ innych ludzi i opowieści kultury, motto życiowe itd. Przegląd literatury 
prezentującej wyniki badań, w których analizowano właściwości narracji, 
dostarcza interesującej obserwacji: otóż niezwykle rzadko w badaniach gru-
powych uczestnicy badania proszeni są o opowiedzenie więcej niż czterech 
(góra siedmiu–ośmiu) wydarzeń. Nawet jeśli badacze powołują się na LSI, to 
wybierają z procedury wywiadu tylko kilka wydarzeń – najczęściej są wśród 
nich „najlepsze wydarzenie”, „najgorsze wydarzenie” oraz „punkt zwrotny”. 
Z naszej perspektywy wątpliwość dotycząca „właściwej” liczby scen (narracji) 
przypomina trwającą obecnie dyskusję o tym, ile pytań powinien mieć trafny 
i  rzetelny kwestionariusz psychologiczny i czy np. wystarczą dwa itemy, by 
zmierzyć poziom cechy osobowości. Oczywiście im więcej próbek zachowa-
nia, tym lepsza jakość narzędzia, a  zatem z większą rzetelnością ocenimy 
występowanie bądź nasilenie określonego konstruktu. Czasem jednak względy 
pragmatyczne lub etyczne (aby nie obciążać nadmiernie uczestników badań, 
zwłaszcza gdy są to np. osoby chore lub w podeszłym wieku) decydują o tym, 
by ograniczyć wywiad narracyjny do prośby o opowiedzenie niewielkiej liczby 
historii. W takiej sytuacji namawiamy do tego, by umieścić w procedurze wy-
wiadu instrukcje wywołujące możliwie zróżnicowane narracje, czyli np. prosić 
o opowiedzenie zarówno najszczęśliwszego, jak i najgorszego wydarzenia 
z życia, albo wydarzeń z różnych jego okresów. Nie kwestionujemy też war-
tości analiz prowadzonych w oparciu o korpusy danych obejmujących tylko 
jedną narrację, np. zbioru opowieści o jakiegoś typu wydarzeniu (urodzenie 
pierwszego dziecka, pierwszy dzień w szkole, zdarzenie traumatyczne itp.). 
Warto jednak zastanowić się nad tym, na jakie pytania badawcze możemy 
w takim przypadku znaleźć odpowiedzi, a na jakie nie.

Przegląd literatury sugeruje jeszcze jedną rzecz: większość współczesnych 
badań obywa się bez prowadzonego twarzą w twarz wywiadu, a przedmio-
tem analizy są „narracje” przedstawione przez badanych w formie pisemnej, 
przy czym dawniej (w latach 90. i wcześniej) badani zapisywali swoje historie 
ręcznie na kartce papieru i oddawali badaczowi, zwykle w zaklejonej kopercie, 
a współcześnie coraz więcej badań prowadzonych jest on-line.

Niekiedy wydaje się celowe oraz jest możliwe skorzystanie z gotowego 
korpusu danych narracyjnych, przygotowanego przez innych badaczy, który 
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może być udostępniony do analiz1. Niekiedy warto podjąć próbę wykorzystania 
dostępnych publicznie wspomnień, pamiętników, blogów internetowych itd., 
jednak wiąże się to na ogół z dwojakiego rodzaju poważnymi ograniczeniami. 
Po pierwsze, nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób te dane zostały wytwo-
rzone, a nawet pewności co do ich autentyczności. Po drugie, wykorzystanie 
źródeł zewnętrznych wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów 
prawnych, a niekiedy też etycznych.

3. Ustalenie jednostek analizy oraz przygotowanie danych do analiz

Omówienie różnych sposobów gromadzenia narracji i związanych z tym 
trudności wykracza poza ramy tego tekstu. Przyjmijmy więc, że dysponujemy 
już odpowiednim korpusem danych, czyli zbiorem narracji przedstawionych 
przez uczestników badania. Jeśli posiadane przez nas dane to nagrania audio, 
konieczna będzie ich transkrypcja. Zanim jednak odniesiemy się do tej kwe-
stii, chcemy zwrócić uwagę na pozornie drobny, ale niekiedy bardzo istotny 
problem ustalenia jednostek analizy. Jeśli dane, które posiadamy, pochodzą 
z wywiadów przeprowadzonych w procedurze LSI, sprawa wydaje się prosta: 
jednostką analizy (czyli sceną) jest każde z wydarzeń. Jeśli zatem uczestnicy 
badania opowiadali osiem wydarzeń ze swojego życia, to dla każdej z badanych 
osób mamy osiem jednostek analizy. Oznacza to, że dla każdej ze scen odrębnie 
oceniamy jej właściwości, np. ton emocjonalny czy koherencję. Możemy też, 
ale to już na dalszym etapie, obliczyć średnią arytmetyczną wartości przyjmo-
wanych przez daną właściwość w scenach pochodzących z wywiadu z osobą 
badaną i wyznaczyć wskaźnik tej właściwości na poziomie osoby. W sytuacji, 
gdy dysponujemy danymi pochodzącymi z wywiadów przeprowadzonych 
w grupie osób według tej samej procedury, obejmującej ten sam zestaw in-
strukcji wywołujących narracje, a zatem mamy zbiór danych, powiedzmy, 
100 osób, z których każda opowiedziała osiem historii (czyli 800 jednostek 
analizy), najwłaściwszym sposobem analizy statystycznej wyników wydaje się 
modelowanie wielopoziomowe (multilevel analysis, por. Nezlek, 2011), które 
pozwala na jednoczesną ocenę zmienności na poziomie osoby oraz obserwacji 

1 Według naszej wiedzy jedyny jak dotąd korpus danych pochodzących z wywiadów narracyj-
nych prowadzonych w języku polskim, który może być udostępniony na otwartej licencji innym 
badaczom, powstaje obecnie w naszym Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS.
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(w naszym przypadku: rodzaju sceny/narracji). Co jednak wtedy, gdy dane, 
którymi dysponujemy, mają inny format? Bywa przecież tak, że cały wywiad 
dotyczył jednego wydarzenia. Wtedy cały wywiad to jedna narracja, czyli 
jedna jednostka analizy. Oceniamy zatem poziom np. tonu emocjonalnego czy 
koherencji całej wypowiedzi. Z naszych doświadczeń (ale może inni badacze 
mają inne) wynika zaś, że próba dzielenia długiej opowieści na poszczególne 
epizody, sceny czy fragmenty, z których każda ma być osobną historią, czyli 
i jednostką analizy, rzadko kończy się powodzeniem. Bardzo trudno jest o uzy-
skanie zgodności osób kodujących co do tego, który fragment jest, a który nie 
jest, odrębną narracją, a zgodność tych ocen (o czym piszemy w dalszej części 
rozdziału) jest ważnym wskaźnikiem rzetelności metody.

Decyzja w sprawie określenia jednostek analizy może wpływać na to, czy 
poddajemy transkrypcji cały wywiad, czy też tylko jego określone fragmenty. 
Ponadto, jeśli celem dalszej pracy ma być analiza właściwości narracji, nie zawsze 
użyteczne będzie przepisywanie całego wywiadu, z instrukcjami wstępnymi, 
pytaniami wprowadzającymi, czy też zapisem rozmowy na ogólne tematy. 
Decyzja o pominięciu jakiś fragmentów musi być jednak dobrze uzasadniona. 
My jesteśmy też zwolennikami umieszczania w transkrypcji informacji o tym, 
co zostało pominięte (np. „pominięto 140-sekundowy fragment, w którym OB. 
wyrażała swoją opinię na temat cen biletów komunikacji miejskiej”).

Nie ma ogólnie przyjętej praktyki określającej to, czy należy umieścić 
w  transkrypcji wywiadu narracyjnego informacje o  takich elementach ko-
munikatu, jak ton głosu, pauzy czy zająknięcia się, a  także na ile wiernie 
zapisywać wypowiedź, wraz z przejęzyczeniami się, powtórzeniami i różnego 
rodzaju „yhm” i „ten tego”. Dużo zależy oczywiście od celów badania i metod 
dalszej analizy, jednak na ogół nie ma potrzeby zapisywania dodatkowych 
obserwacji czy komentarzy, np. odnoszących się do zachowań niewerbalnych 
osoby badanej. Celem transkrypcji jest przecież przygotowanie danych do 
analizy warstwy językowej wypowiedzi. Nie ma natomiast wątpliwości co do 
jednego: transkrypcja musi być zgodna z oryginałem i nie może zniekształcać 
wypowiedzi. W praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia i wymaga wie-
lokrotnego sprawdzania (a na etapie gromadzenia danych zapewnienia dobrej 
jakości nagrań audio, bez szumów, zniekształceń i hałasów w tle).

Tak jak wspomnieliśmy, zakres informacji umieszczanych w transkrypcji 
zależy od tego, czemu ma ona później służyć. Możliwe są zatem różne praktyki. 
My w naszych badaniach przygotowujemy najczęściej trzy wersje transkrypcji 
każdego z nagrań: wersja podstawowa, wersja do kodowania przez osoby kodu-
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jące oraz wersja przeznaczona do analiz komputerowych. Wersja podstawowa 
to dokładny zapis treści wywiadu (z ewentualnym pominięciem fragmentów, 
które nie będę podlegały jakiejkolwiek dalszej analizie). W transkrypcji tej 
stosujemy kody do oznaczania m.in.: tonu głosu, długości pauz, akcentowanych 
(wypowiedzianych z naciskiem) fragmentów wypowiedzi itd. Zapisujemy też 
wszystkie przejęzyczenia, urwane słowa, błędy językowe. Transkrypcje w tej 
wersji podlegają takim samym rygorystycznym zasadom przechowywania 
i udostępniania, jak nagrania wywiadów i inne materiały z badań, które mogą 
potencjalnie zawierać dane osobowe i inne dane wrażliwe. Zasady te określa 
polityka bezpieczeństwa i instrukcja ochrony danych osobowych. Wersja do 
kodowania przez osoby kodujące różni się od wersji podstawowej tym, że pod-
lega ona procesowi anonimizacji. Jeżeli w danej narracji występują dane, które 
mogą prowadzić do identyfikacji osoby badanej (np. nazwiska, miejsca pracy, 
adresy), są one usuwane lub zastępowane, tak by praktycznie niemożliwa była 
identyfikacja narratora. Przy historiach szczególnie trudnych (np. molestowanie, 
przemoc) lub charakterystycznych (np. zdarzenie było opisywane w gazetach) 
warto zastanowić się nad usunięciem lub zmianą nawet takich informacji 
jak wiek, miejsca i imiona. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby osoby 
kodujące nie były powiązane z osobami badanymi, to w rzeczywistości, przy 
badaniach, w których bierze udział wiele osób badanych, staje się to prawie 
niemożliwe. Nie możemy również wykluczyć, że osoba kodująca w przyszłości 
nie pozna osoby badanej, więc również dlatego dane przekazywane osobom 
kodującym powinny zawsze być zanonimizowane.

Przygotowanie transkrypcji do automatycznych analiz komputerowych 
wymaga kolejnych zabiegów, w  tym np. usunięcia wszystkich komentarzy 
oraz zastąpienia słów zawierających błędy na ich poprawne, a zatem ujęte 
w słownikach formy (np. „przyszłem” na „przyszedłem”), a także bardzo do-
kładne poprawienie wszystkich literówek, bo program komputerowy może nie 
rozpoznać słowa nawet z drobnym błędem (np. „zal” zamiast „żal”).

Porządkowanie danych może obejmować również takie zabiegi, jak ujed-
nolicenie formatu plików oraz formatowania tekstu, podzielenie tekstu na 
fragmenty, np. na sceny (np. historia najlepszego wspomnienia z dzieciństwa), 
akapity lub wprowadzenie numeracji wierszy (co jest stosowane w przypadku 
kodowania „linijka po linijce”, ale przydatne również wtedy, gdy trzeba od-
naleźć w tekście konkretny fragment).
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4. opracowanie instrukcji kodowania zmiennych

W jakościowej analizie treści, aby wyodrębnić interesujące nas zmienne, 
możemy obrać jedną (lub obie) z dróg postępowania (Mayring, 2000; Soroko, 
2007): a) indukcyjna (związana bardziej z jakościowym postępowaniem ba-
dawczym) i b) dedukcyjna (związana z założeniami ilościowego paradygmatu). 
W pierwszym przypadku badacz wielokrotnie czyta narrację, porównując 
znaczenia, tworząc mniejsze kategorie, aby na pewnym etapie analizy materiału 
dokonać rewizji i spróbować stworzyć bardziej nadrzędne kategorie. W drugim 
przypadku do analizy można podejść w sposób dedukcyjny, a więc badacz 
na podstawie teorii, paradygmatów i  zastanej literatury tworzy dokładnie 
zdefiniowane kategorie, opisując do nich tzw. podręcznik kodowy (Soroko, 
2007). Na podstawie tego podziału można wyróżnić dwa główne podejścia do 
kodowania danych: a) data driven coding (kodowanie ugruntowane), oparte 
na ścisłym związku z danymi, zakładające stopniowe tworzenie wniosków 
analitycznych oraz b) concept driven coding (kodowanie a priori), nastawione 
na odnajdywanie danych odnoszących się do przyjętej wcześniej siatki poję-
ciowej, modelu teoretycznego (Charmaz, 2009). 

W przypadku, gdy zmienne analizowane w badaniu odpowiadają znanym 
konstruktom (np. ton emocjonalny, sprawczość, koherencja), najlepszym roz-
wiązaniem jest posłużenie się opisanymi w literaturze lub udostępnionymi przez 
badaczy instrukcjami kodowania tych zmiennych. Przykłady zasad kodowania 
niektórych konstruktów omówiła Budziszewska (2013). Zwracamy jednak uwa-
gę, że prezentowane niekiedy w publikacjach (a przez nas w tabeli 1) krótkie 
definicje konstruktów to nie to samo, co instrukcje kodowania. Instrukcje 
kodowania takich konstruktów, jak sekwencje emocjonalne (kontaminacja, 
wybawienie), sprawczość czy wspólnotowość, znaleźć można na stronie the Foley 
Center for the Study of Lives i są to wielostronicowe opracowania, zawierające 
liczne przykłady kodowania występowania w narracji danej jej właściwości 
lub też jej poziomu (nasilenia). Nawet jednak w przypadku, gdy cele badania 
obejmują analizę właściwości narracyjnych, które były już przedmiotem badań 
naukowych i istnieją już dla nich wypracowane instrukcje i zasady kodowania, 
ich przyjęcie wymaga pewnego namysłu. Bywa, że jakiś konstrukt w różnych 
badaniach jest inaczej definiowany, a zatem badacz powinien dokonać wy-
boru. Bywa też, że używane we wcześniej prowadzonych projektach badaw-
czych instrukcje kodowania okazały się z czasem na tyle problematyczne, że 
zostały zastąpione innymi, przy czym trudno znaleźć w literaturze krytykę 
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tych wcześniejszych wersji. Niestety uważny przegląd literatury prezentującej 
wyniki badań dotyczących takich właściwości narracji, jak ton emocjonalny, 
czy koherencja, daje podstawy do poważnych wątpliwości, czy aby na pewno 
w każdym z tych badań były to te same konstrukty, choć występują w opisie 
pod tą samą nazwą. 

Zastosowanie istniejącego systemu kodowania do nowego zestawu danych 
nie zawsze jest proste ze względu na specyfikę grupy badanej czy rodzaj uzy-
skanego w nim korpusu danych. W takich sytuacjach konieczne może być 
wprowadzenie modyfikacji. Wydaje nam się konieczne wyraźne odróżnienie 
dwóch sytuacji: modyfikacji samej definicji konstruktu (gdy należałoby w in-
strukcji kodowania, a następnie w raporcie z badania wyraźnie zaznaczyć, że 
odnosimy się np. do konstruktu „generatywność”, ale zdefiniowanego na po-
trzeby naszego badania inaczej niż we wcześniejszych) oraz modyfikacji zasad 
kodowania, np. zmiany skali z 7-punktowej na 5-punktową w sytuacji, gdy ze 
względu na specyfikę badania tak długa skala oceny byłaby trudna w użyciu. 
Warto jednak starać się, by wyraźnie powiązać nowe systemy kodowania z już 
istniejącymi, zarówno teoretycznie, jak i  empirycznie, tak aby wykazywać 
ich zbieżność lub rozbieżność, ale też tworzyć przyrostową wartość danego 
konstruktu (im więcej badań na temat danej zmiennej z zastosowaniem tego 
samego systemu kodowania, tym większe jego znaczenie dla rozwoju nauki;  
Adler i in., 2017).

Jeśli badanie narracyjne prowadzone jest w podejściu eksploracyjnym, 
a naszym celem jest wyodrębnienie ważnych w  jakimś kontekście nowych 
(nieanalizowanych we wcześniejszych badaniach) właściwości narracyjnych, 
należy odróżnić dwa etapy kodowania. W pierwszym z nich, w postępowaniu 
indukcyjnym (Syed, Nelson 2015), w wyniku wielokrotnego czytania treści 
narracji stopniowo ustalamy istotne z punktu widzenia celów badania kate-
gorie, a następnie zapisujemy ich definicje. Następnie tworzymy instrukcję 
kodowania tych nowych kategorii (właściwości narracji), które posłużą osobom 
kodującym do oznaczania w każdej z ocenianych przez nich jednostek analizy 
występowania danej kategorii lub też jej poziomu (nasilenia). 

Instrukcja kodowania powinna zawierać jasną i  jednoznaczną definicję 
konstruktu, o ile to możliwe wraz z odwołaniem do teorii i literatury przed-
miotu, oraz jasne i jednoznaczne definicje każdego z poziomów skali oceny, 
poparte przykładami (odpowiednio dobranymi fragmentami narracji). Z na-
szych doświadczeń wynika, że instrukcja kodowania powinna zawierać też 
wyjaśnienie kwestii technicznych, czyli jak oznaczać w tekście kody, co z kolei 
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zależne jest m.in. od przyjętych w zespole badawczym rozwiązań – inaczej 
rzecz ma się wtedy, gdy pracujemy na wydrukach, korzystając z kolorowych 
długopisów, inaczej, gdy używamy edytora tekstu, a jeszcze inaczej, gdy ko-
rzystamy z aplikacji komputerowych, np. ATLAS.ti, MAXQDA czy NVIVO. 

5. Szkolenie osób kodujących

Żadna, najbardziej nawet szczegółowa, instrukcja kodowania nie wystar-
czy, by poszczególne osoby kodujące stosowały te same standardy oceniania. 
Zawsze potrzebne jest szkolenie koderów, które powinno rozpocząć się od 
dokładnego przeczytania instrukcji kodowania i wspólnego omówienia jej, 
aby mieć jasność co do rozumienia pojęć i  zjawisk, które ta instrukcja po-
winna uchwycić. W wielu przypadkach konieczne wydaje się też wcześniejsze 
przeczytanie odpowiednio dobranej literatury, aby koderzy dobrze rozumieli 
kontekst teoretyczny. W tym miejscu warto zasygnalizować też, oczywistą – jak 
się wydaje – konieczność właściwego doboru osób kodujących, którzy powinni 
mieć odpowiednie kompetencje merytoryczne oraz motywację. Realia pracy 
naukowej w Polsce bywają trudne, niemniej jednak powierzanie kodowania 
narracji, np. studentom psychologii, którzy zrobią to „na zaliczenie”, może 
spowodować to, że uzyskamy dane o niskim poziomie rzetelności i trafności, co 
pod poważnym znakiem zapytania postawi możliwość interpretowania wyników 
badania. Z naszych doświadczeń wynika, że właściwy dobór i szkolenie osób 
kodujących to absolutny warunek dobrego badania właściwości narracyjnych. 

Kolejny, po zapoznaniu się z instrukcją kodowania, etap szkolenia to próba 
kodowania, w oparciu o tę instrukcję, odpowiednio dobranych narracji. Jeśli 
to możliwe, staramy się posłużyć materiałami z wcześniejszych badań lub 
specjalnie utworzonego korpusu danych do szkoleń, ale raczej nie używamy 
do szkolenia materiałów z badania, które później będą przez wyszkolone już 
osoby kodowane. Jeśli szkolimy jednocześnie kilka osób kodujących, to i tak 
dobrym rozwiązaniem jest, by w tej fazie szkolenia każda z nich samodzielnie 
starała się zakodować otrzymane próbki, jednocześnie notując wszystkie pytania 
i wątpliwości, aby następnie omówić je z kierownikiem badania lub zespołem 
badawczym. Szczególnej uwadze powinny podlegać przypadki znacznych 
rozbieżności w ocenach tego samego konstruktu dokonanych przez różnych 
koderów w trakcie szkolenia. Bardzo często przyczynami takich rozbieżności 
są niejasność instrukcji kodowania lub jej błędne rozumienie. Warto w takiej 
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sytuacji poprawić instrukcję kodowania, dodając do niej dodatkowe komen-
tarze i przykłady, uwzględniając szczególne przypadki oraz dostosowując do 
konkretnych danych, które są analizowane. Szkolenie osób kodujących może 
być zatem łączone z doskonaleniem instrukcji kodowania. Przystąpienie do 
kodowania danych z badania właściwego powinno mieć miejsce dopiero wtedy, 
gdy proces szkolenia koderów oraz doskonalenia instrukcji kodowania można 
uznać za zakończony, czego wskaźnikiem może być wysoki poziom rzetelności 
ocen koderów uzyskiwanych na materiale szkoleniowymi (o metodach oceny 
rzetelności piszemy w dalszej części tekstu).

6. Kodowanie 

To, jak powinno przebiegać kodowanie przez osoby kodujące różnych 
właściwości narracji, zależy od bardzo wielu czynników specyficznych dla 
każdego z badań, w tym zwłaszcza od objętości i rodzaju materiału oraz celów 
badania. Ograniczymy się w tym miejscu do omówienia kilku najważniejszych 
naszym zdaniem kwestii.

Ile powinno być osób kodujących? Naszym zdaniem (ale możemy się tu 
powołać też na opracowanie Adlera i in., 2017) dobrym standardem jest dwóch 
koderów, którzy niezależnie od siebie kodują, według tej samej instrukcji, 
wszystkie jednostki analizy (narracje) z danego badania. Całkowicie dopusz-
czalne, a często ze względu na objętość korpusu danych absolutnie koniecz-
ne, jest zaangażowanie w pracę większej liczby osób kodujących i podział 
materiału, ale w ten sposób, że każda para koderów koduje jeden bądź więcej 
konstrukt, ale w całej próbie. Może być zatem tak, że jedną parę koderów 
szkolimy w zakresie kodowania np. motywów sprawczości i wspólnotowości, 
a  inną w zakresie kodowania koherencji i następnie różne zespoły koderów 
kodują poziom różnych zmiennych w tym samym korpusie danych. Staramy 
się jednak unikać sytuacji, w której dokonujemy podziału między osoby ko-
dujące analizowanego korpusu i np. 200 jednostek analizy dzielimy na dwie 
czy więcej części, z których każdą koduje inny zespół koderów. 

Inne podejścia przedstawiają Syed i Nelson (2015), którzy za najlepsze 
rozwiązanie wydają się uważać kodowanie zbioru danych równolegle przez 
głównego kodera (gold standard coder albo master coder) oraz kodera po-
mocniczego (reliability coder), przy czym do dalszych analiz wykorzystywane 
są oceny kodera głównego, a oceny kodera pomocniczego służą jedynie do 
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sprawdzenia rzetelności. W takim przypadku zasadne może być też to, że 
w przypadku obszernego korpusu danych kodowanie wykonuje jedna osoba 
jako główny koder, a koderów pomocniczych jest kilkoro i każdy z nich koduje 
np. 20% korpusu. 

Co jest wynikiem kodowania? Jeśli mamy dwóch koderów, zasadne wydaje 
się obliczenie średniej arytmetycznej z ich ocen. Jak trafnie zauważają Syed 
i Nelson (2015), jest to możliwe tylko w przypadku zmiennych mierzonych na 
skalach ciągłych, np. 5-punktowej skali Likerta. Inaczej rzecz się ma w przy-
padku kodowania zmiennych nominalnych, np. występowania lub nie jakiejś 
kategorii (np. sekwencji kontaminacji) – tu obliczenie średniej arytmetycz-
nej nie ma sensu. Oprócz opisanej wyżej procedury, w której za ostateczne 
uważa się oceny głównego kodera, możliwe są jeszcze co najmniej dwie inne: 
konsensusu oraz superkodera. W pierwszym przypadku różnice między oso-
bami kodującymi w ocenach podlegają dyskusji w zespole badawczym, której 
rezultatem jest ustalenie końcowej oceny. W drugim przypadku powołuje się 
trzeciego kodera, którego głos przesądza o tym, jaka ocena zostanie przyjęta 
jako końcowa. Każde z  tych podejść ma oczywiście swoje słabości, wśród 
których warto wymienić możliwość powstania konfliktów interpersonalnych, 
a z perspektywy rzetelności pomiaru przede wszystkim to, że o końcowej oce-
nie decydować może tak czy inaczej jedna osoba, być może ta, która bardziej 
stanowczo obstaje przy swoich ocenach. Niekiedy można też zaobserwować 
tendencję do poszukiwania „kompromisu” w postaci ustalenia końcowej oceny 
jako w przybliżeniu średniej z ocen koderów, co wydaje się szczególnie nie-
fortunne w sytuacji, gdy jeden z koderów ocenia poziom zmiennej jako niski, 
a drugi jako wysoki, a przecież ani obydwoje nie mogą mieć jednocześnie racji, 
ani też przyjęcie, że „racja leży po środku”, nie będzie trafne. 

Czy osoby kodujące mogą znać hipotezy badania? Oczywista odpowiedź 
na to pytanie brzmi: nie! My jednak nie jesteśmy zwolennikami oczywistych 
odpowiedzi. Koderzy i tak zwykle domyślają się części hipotez, a trudno też, 
by nie byli informowani o tym, jaka grupa była badana i w jakim celu. I czy 
zawsze jest możliwe dobre kodowanie zmiennych, bez znajomości celów badania? 
To oczywiście zależy od specyfiki badania oraz analizowanych w nim właści-
wości narracyjnych, ale częściej jednak znajomość tematyki badania i hipotez 
pomaga, a nie przeszkadza, w dobrym kodowaniu zmiennych. Zdecydowanie 
jednak trzeba zadbać o to, by koderzy w trakcie kodowania nie mieli dostępu 
do wyników analiz innych zmiennych. Jeśli zatem badanie prowadzone było 
z zastosowaniem metod mieszanych, a zatem oprócz narracji obejmowało 
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też wypełnianie przez badanych kwestionariuszy psychologicznych, koderzy 
nie mogą mieć dostępu do pochodzących z nich danych. W sytuacji zaś, gdy 
jakieś hipotezy badania dotyczą związków między określonymi właściwo-
ściami narracji (np. że tendencja do konstruowania narracji w oparciu o se-
kwencję wybawienia wiąże się z pozytywnym tonem emocjonalnym narracji 
dotyczących straty) dobrym rozwiązaniem jest, by każdy z tych konstruktów 
kodowany był przez innych koderów i  lepiej jednak, by koderzy nie znali 
dokładnie hipotez, bo w tym przypadku trudno wykluczyć, że kodując jedną 
z właściwości narracji, będą w pewnym stopniu zwracać uwagę na poziom tej 
drugiej właściwości, o której wiedzą, że „powinna się” łączyć z tą przez nich 
kodowaną. A zatem nasza odpowiedź na pytanie o to, czy koderzy powinni 
znać hipotezy, nie jest jednoznaczna. Uważamy, że zawsze należy kierować 
się wpływem znajomości bądź jej braku na jakość pracy koderów. I nie ma tu 
jedynego, zawsze właściwego rozwiązania.

W trakcie kodowania warto, by osoby kodujące na bieżąco zaznaczały 
reprezentatywne cytaty ilustrujące występowanie w danej jednostce analizy 
określonej właściwości narracji bądź jej poziomu. Pozwala to nie tylko na 
łatwiejsze odszukanie ważnych fragmentów, ale i prześledzenie toku rozu-
mowania osoby kodującej. Cytaty umożliwiają także dzielenie się doświad-
czeniem i zobrazowanie tego, jak instrukcja kodowania została zastosowana 
do danego zestawu danych. Wybrane wcześniej, jeszcze na etapie kodowania, 
reprezentatywne fragmenty wypowiedzi osób badanych ułatwią też oczywiście 
przygotowanie prezentacji wyników w raporcie czy też publikacji.

Opis szkolenia osób kodujących przedstawiliśmy tak, jakby był to jakiś 
zamknięty w czasie etap. W rzeczywistości to szkolenie trwa cały czas, wraz 
z nabywaniem doświadczenia przez koderów. Może się zatem okazać, że osoby 
kodujące formułują trafniejsze oceny pod koniec procesu kodowania. W przy-
padku, gdy danych jest dużo, a kodowanie trwa bardzo długo (czasem może to 
być nawet kilka miesięcy), warto zatem wprowadzić do procedury kodowania 
zasadę końcowej weryfikacji przez kodera swoich wcześniejszych ocen. Dobrą 
praktyką jest więc, by po zakończeniu kodowania korpusu koder raz jeszcze 
przejrzał wszystkie swoje oceny i ewentualnie zweryfikował te wcześniejsze. 

Proces kodowania narracji jest zajęciem bardzo czasochłonnym oraz ob-
ciążającym nie tylko poznawczo, ale i emocjonalnie. Już na etapie szkolenia 
koderów warto uwrażliwić ich na zachowania związane z  higieną pracy. 
Analiza zebranych treści wymaga dużej uważności i skupienia, które nawet 
przy najbardziej interesujących treściach, nie będą w  stanie utrzymać się 
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na wystarczającym poziomie. Planując pracę nad kodowaniem, warto więc 
odpowiednio rozplanować sobie czas, tak aby uwzględniać odpowiednie 
przerwy oraz przeplatać kodowanie z innymi zadaniami badawczymi, żeby 
nie narażać się na monotonię i  spadek zaangażowania. Można to zrobić 
poprzez ustalenie sobie pewnych limitów czasu pracy, ale również poprzez 
dużą uważność na własne zmęczenie materiałem. Niektóre narracje przez 
samą treść (bardzo trudne doświadczenie), specyficzny język, skomplikowany 
tok myślenia osoby badanej, częste dygresje itp., bywają tak wymagające, że 
warto skrócić czas pierwotnie przeznaczony na tą pracę. Wiele historii trze-
ba przeczytać kilkakrotnie, aby upewnić się, że nic nie zostało przeoczone. 
Niektóre opowieści osób badanych pomimo tego, że będą długie, mogą nie 
zawierać prawie żadnych poszukiwanych zmiennych, a  jeszcze inne mogą 
być bardzo przyjemne i  „lekkie” w odbiorze (jak książka przygodowa), ale 
przez to łatwo jest przeczytać je, zapominając o poszukiwanych konstruktach. 
Istotne również są warunki, w jakich przebiega proces kodowania – dźwięki 
otoczenia, muzyka, rozmowy, temperatura, oświetlenie i wszystkie inne zwią-
zane z komfortem pracy wpływają na jakość prowadzonych analiz. Badania 
jakościowe, przez swą specyfikę, wrażliwe są na subiektywną ocenę badacza 
(ocena tej samej sceny może różnić się w zależności od samopoczucia), dlatego 
tak ważne jest, aby w  trakcie pracy zachować świadomość własnego stanu 
(zarówno psychicznego, jak i fizycznego), aby móc kontrolować jego wpływ 
na kodowanie otrzymanego materiału.

7. ocena rzetelności

Zgodność ocen osób kodujących jest metodą oceny rzetelności pomiaru 
stosowaną najczęściej w przypadku danych, które nie posiadają klucza pozwa-
lającego na jednoznaczną ocenę odpowiedzi badanych (Jankowski, Zajenkow-
ski, 2009). W kontekście kodowania danych stwarzających możliwość różnej 
interpretacji dążymy do uzyskania wysokiej rzetelności pomiędzy kodującymi, 
co oznacza, że różni kodujący oceniają te same jednostki danych w taki sam 
lub bardzo zbliżony sposób (Krippendorff, 2004). 

Z praktycznego punktu widzenia najważniejsza decyzja dotycząca pomiaru 
rzetelności kodowania właściwości narracyjnych przez osoby kodujące odnosi 
się do wyboru odpowiedniej metody. W badaniach narracyjnych najczęściej 
wykorzystywane są takie metody, jak, w przypadku zmiennych nominalnych: 
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procentowy wskaźnik zgodności (percentage agreement), kappa Cohena i del-
ta, a w przypadku zmiennych ocenianych na skalach ilościowych – korelacje 
międzyklasowe (ICC, intraclass corelation). Niekiedy oblicza się też wartość 
korelacji między ocenami osób kodujących, używając klasycznych miar 
r  Pearsona lub rho Spearmana, co Syed i Nelson (2015) uważają za błąd, gdyż 
korelacja jest miarą spójności (consistency), a nie zgodności (agreement). To, 
która z metod będzie w danym przypadku adekwatna, zależy nie tylko od 
rodzaju skali (ilościowa czy nominalna), ale też rozkładu zmiennych w próbie. 

Procentowy wskaźnik zgodności to prosta miara, której wartość można 
wyznaczyć bez stosowania pakietu statystycznego. Jest to po prostu propor-
cja, wyrażana zwykle w procentach, liczby zgodnych ocen osób kodujących 
w stosunku do wszystkich ocen. Miara ta uważana jest przez wielu badaczy 
(m.in. Lilgendahl, McAdams, 2011) za użyteczną, jednak ma ona poważne 
ograniczenia, zwłaszcza w przypadku danych, w których występuje wiele bra-
ków. Wartość procentowego wskaźnika zgodności może przyjmować pozornie 
wysokie poziomy, powyżej 95%, również wtedy, gdy inne miary rzetelności 
będą sugerowały, że zgodność osób kodujących była stosunkowo niska.

Kappa Cohena (1960) przez wielu badaczy określana jest jako „złoty 
standard” (Syed, Nelson, 2015) obliczania wskaźnika rzetelności dla ocen 
osób kodujących w przypadku zmiennych na skalach nominalnych. Wzór 
obliczania tego wskaźnika różni się od wzoru na wyznaczenie procentowego 
wskaźnika zgodności tym, że uwzględnia dodatkowo szansę przypadkowe-
go uzyskania zgodności osób kodujących. W rezultacie jest to miara dość 
konserwatywna, często zatem przyjmująca stosunkowo niskie wartości. A co 
ważniejsze, jej wartość będzie bardzo niska w przypadku, gdy analizowane 
dane charakteryzują się dużą skośnością rozkładu. Taką sytuację mamy 
wtedy, gdy kodujemy występowanie (bądź nie) bardzo rzadko albo bardzo 
często pojawiającej się w narracjach właściwości. W naszych badaniach często 
okazuje się, że tylko w przypadku kilku procent jednostek analizy kodowane 
jest wystąpienie sekwencji kontaminacji. W takim przypadku, nawet przy 
dużym podobieństwie ocen osób kodujących, wartość kappa Cohena może 
być bardzo niska. Wówczas Syed i Nelson (2015) proponują alternatywny 
wskaźnik, czyli delta (Andrés, Marzo, 2004). Obliczenie wartości kappa Co-
hena jest stosunkowo łatwe (a wzór, podobnie jak procentowego wskaźnika 
zgodności, można znaleźć w artykule Syeda i Nelson, 2015), ale w przypadku 
delty należy skorzystać z dostępnego on-line kalkulatora (np. na stronie:  
http://www.ugr.es/~bioest/software/delta/).
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Wiele właściwości narracji ocenianych jest na skalach typu Likerta. W ta-
kim przypadku do obliczenia rzetelności służyć mogą wskaźniki ICC (Shrout, 
Fleiss, 1979). Używamy tu liczby mnogiej, bo ICC to łącznie 12 obliczanych 
w różny sposób wskaźników. Krótki, ale praktyczny opis rodzajów ICC, moż-
na znaleźć w artykule Landersa (2015). Obliczenie wartości ICC możliwe jest 
w pakietach statystycznych, m.in. SPSS.

 Na koniec warto zaznaczyć, że ustalenie rzetelności kodowania nie za-
pewnia informacji o trafności systemu kodowania – może być przecież tak, 
że osoby kodujące w systematyczny sposób podobnie, ale błędnie, rozumieją 
konstrukt, którego poziom oceniają. 

podsumowanie

Prowadzenie badań naukowych, których celem jest określanie znaczenia 
różnic indywidualnych w zakresie pewnych właściwości konstruowanych przez 
uczestników badań narracji, wydaje się nam wartym podjęcia wyzwaniem. 
Oczywiście w żadnym razie nie jest to propozycja konkurencyjna wobec głów-
nego nurtu badań narracyjnych, w których na ogół jednak nie posługujemy się 
statystyką, a pozytywistyczne, „zimne” podejście do danych, którymi są przecież 
prawdziwe, pełne różnego rodzaju znaczeń opowieści ludzi, wydaje się bardzo 
niewłaściwe. Sądzimy raczej, że analizowanie w proponowany przez nas sposób 
pewnych właściwości indywidualnych wyrażających się w typowych dla danej 
osoby sposobach konstruowania przez nią opowieści może być dobrym uzu-
pełnieniem, a niekiedy alternatywą dominujących obecnie w psychologii badań 
kwestionariuszowych w obszarze psychologii osobowości, a zwłaszcza tożsamości. 

Finansowanie. Przygotowanie rozdziału zostało sfinansowane ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/HS6/00502.
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W rozdziale zadajemy sobie pytanie o miejsce pomiaru kwestionariuszo-
wego w badaniu podmiotowej aktywności narracyjnej, którą rozumiemy jako 
różnorodne procesy poznawcze i  interpersonalne zorganizowane w sposób 
narracyjny, czyli uwzględniający strukturę i proces nadawania znaczenia 
zdarzeniom i doświadczeniom. Pytanie to pojawia się głównie w kontekście 
własnych doświadczeń badawczych i refleksji opartych o literaturę przedmio-
tu. Po pierwsze, przyglądamy się aktywności narracyjnej człowieka w ogóle, 
po drugie, poruszamy kwestie stanowiące uzasadnienie pytania o możliwość 
pomiaru kwestionariuszowego (możliwość kwantyfikacji, dostępność samo-
świadomości) w świetle wiedzy o procesach narracyjnych, a po trzecie, pre-
zentujemy trzy znane nam narzędzia kwestionariuszowe wraz z ich możliwym 
zastosowaniem badawczym. Dokonujemy też podsumowania najważniejszych 
relacji między wiedzą o podmiotowej aktywności narracyjnej a samoopisowymi 
i kwestionariuszowymi metodami jej badania.

1. podmiotowa aktywność narracyjna

Jesteśmy przekonani o znaczeniu narracji w ludzkim życiu („życie to narra-
cja” – Dryll, Cierpka, 2011). Chcąc uporządkować na własny użytek wciąż jeszcze 
pofragmentowaną wiedzę dotyczącą narracji w psychologii jako dyscyplinie 
naukowej, przyjmujemy tutaj, że ludzie nie tylko porządkują obserwacje na te-
mat życia i tworzą koncepcje o życiu z użyciem metafory kluczowej narracji, ale 
również przejawiają aktywność narracyjną rozumianą jako zjawisko psycholo-
giczne – rozgrywające się między ludźmi (interpersonalnie) lub będące procesem 
wewnętrznym (intrapsychicznym), służące porządkowaniu zdarzeń i doświadczeń 
w znaczące układy o narracyjnej strukturze, które mogą w efekcie przyjąć postać 
opowieści czy historii (por. Soroko, 2014). Narracyjny sposób porządkowania czy 
strukturyzowania informacji na najbardziej podstawowym poziomie można ująć 
w model dramaturgiczny, zawierający odniesienia do bohatera, jego celów i intencji, 
działań oraz efektu tych działań (por. Trzebiński, 2002). Narracyjną aktywność 
człowieka badać można z wielu perspektyw, np. z perspektywy biologicznej 
(wiążąc narrację z funkcjonowaniem mózgu), społeczno-kulturowej (pokazujący 
narrację jako zjawisko ponadjednostkowe) oraz podmiotowo, czyli z perspektywy 
osoby przejawiającej tę aktywność i mającej do niej w pewnym zakresie dostęp. 

Podmiotowa perspektywa umożliwia badanie aktywności narracyjnej 
jako językowej (opowiadanie o zdarzeniach innym ludziom), poznawczej (do-
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świadczanie i rozumienie świata w narracyjny sposób) oraz autonarracyjnej 
(rozumianej jako przetwarzanie i integrowanie różnorodnego doświadczenia 
autobiograficznego w sposób narracyjny, w celu tworzenia poczucia tożsamości 
i regulacji psychicznej, por. Soroko, 2014). Autonarracja zawiera system znaczeń 
osobistych, od prostych do bardziej złożonych reprezentacji zmian podmiotu 
w czasie (por. Greenberg, Pascual-Leone, 2001; Salvatore, Dimaggio, Semerari, 
2004), a  jej efektem jest często opowieść o swoim doświadczeniu, opowieść 
autobiograficzna czy tożsamość narracyjna jako historia siebie (Hermans, 
Hermans-Jansen, 2000; McAdams, 2001; Oleś, 2008). 

Na podmiotową aktywność narracyjną człowieka składają się zatem różne 
inne procesy, w tym poznawcze i interpersonalne. Ważne jest podkreślenie, że 
część z nich ma charakter automatyczny, a część refleksyjny i pozostają one 
ze sobą w stałym dialektycznym odniesieniu (por. doświadczanie narracyj-
ne i refleksja autobiograficzna – Trzebiński, 2002; przetwarzania narracyjne 
i wnioskowanie autobiograficzne – Singer, Bluck, 2001; chronologiczna cią-
głość i retrospekcyjna ciągłość – Bluck, Liao, 2013). Wnioskowanie autobiogra-
ficzne, będące przykładem aktywności opartej o refleksję, to interpretowanie 
i ocenianie pamiętanych zdarzeń dotyczących Ja, będące wyrazem potrzeby 
nadawania znaczenia doświadczeniom, stanowiące ważny proces tożsamościo-
twórczy, odpowiedzialny za asymilację trudnego doświadczenia, dostarczający 
rozumienia siebie i innych ludzi (McLean, Pratt, 2006; Pasupathi, Mansour, 
2006; Singer, Bluck, 2001). 

Procesy, które kształtują tożsamość narracyjną, wiążą się z przyjęciem 
obserwującej perspektywy wobec własnych – subiektywnie ważnych – doznań 
(i zdarzeń) i podjęciem próby ich opisania (deskrypcja), rozpoznania emocji 
(dyferencjacja) oraz podjęcia nad nimi refleksji (integracja). Jak wskazuje Oleś 
(2004), zdolność czerpania korzyści osobistych z aktywności autonarracyjnej 
nie jest automatyczna i wymaga zaangażowania. Można zatem rozumieć 
podmiotową aktywność narracyjną, a szczególnie aktywność autonarracyjną, 
jako proces o charakterze regulacji psychicznej (emocjonalnej), poprzez zdol-
ność tolerowania wewnętrznej różnorodności (wielu pozycji podmiotowych 
jako mających głos – por. Hermans i  in., 2017) oraz opowiadanie innym 
(por. Graneist, Habermas, 2019; Wainryb, Pasupathi, Bourne, Oldroyd, 2018). 

Podsumowując, podmiotowa aktywność narracyjna, a  szczególnie ta 
dotycząca aktywności autonarracyjnej i związana z powstaniem tożsamości 
narracyjnej: 1) jest procesem przetwarzania doświadczenia i porządkowania 
zdarzeń, 2) może przebiegać w sferze intrapsychicznej lub/i interprersonalnej, 
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3) ma ścisłe związki z tożsamością osobową wraz z jej unikalnością i spójnością, 
4) jest zarówno automatyczna, jak i refleksyjna, 5) pełni funkcję regulacyjną 
w psychice. Uwzględniając opisane tu właściwości, powstaje pytanie, w jaki 
sposób bada się taką podmiotową aktywność narracyjną i autonarracyjną? 
Czy można kwantyfikować takie zjawiska, jak choćby tożsamość narracyj-
na? Czy poddają się one introspekcji i samoopisowi, które zależą od zakresu 
samoświadomości podmiotu?

2. badanie podmiotowej aktywności narracyjnej

Badania naukowe prowadzone w psychologii, które są ukierunkowane na 
poznanie podmiotowej aktywności narracyjnej, obejmują dwa główne nurty – 
dialogiczną koncepcję Ja oraz tożsamość narracyjną, ale także wiele zagadnień 
„z pogranicza” (por. Dryll, Cierpka, 2011). Badania mogą być ukierunkowane 
bądź na efekty tej aktywności (treść i  forma opowiedzianej historii), bądź 
na badanie jej przebiegu (np. wyodrębnienie etapów procesu narracyjnego 
przetwarzania doświadczenia, np. Angus, McLeod, 2004).

Stosowane metody wywoływania narracji i autonarracji opierają się w dużej 
mierze na wywiadach dotyczących całego życia lub szczególnych wydarzeń, 
wywoływaniu wspomnień autobiograficznych, prowadzeniu badań eksperymen-
talnych pozwalających zaobserwować narracyjne organizowanie doświadczenia 
z detalicznej perspektywy. Mają one „wykonaniowy” charakter – polegają 
na realizacji przez osobę uczestniczącą w badaniu zadania, które wyznaczył 
badacz czy eksperymentator, a o którym sądzi się, że pozwala na obserwację 
podmiotowej aktywności narracyjnej. Prowadzą one do powstania materiału 
werbalnego lub pisemnego, a niekiedy również i liczbowego. McAdams (2008) 
dowodzi, że chociaż na słowo narrative reagujemy niekiedy automatycznie 
skojarzeniem „metody jakościowe i studia przypadków”, to jednak trzeba za-
uważyć, że wiele badań dotyczących historii życia prowadzonych jest w sposób 
ilościowy – protokoły pozyskiwania danych są ustrukturowane i powstało 
wiele systemów kodowania aplikowanych do narracji. 

Metody analizy uzyskanego materiału werbalnego obejmują metody ja-
kościowe (np. analiza tematyczna) bądź ilościowe (np. osadzone teoretycznie 
systemy kodowania). Uzyskiwane dzięki kodowaniu materiału werbalnego 
dane ilościowe umożliwiają prowadzenie w psychologii narracyjnej badań 
o charakterze nomotetycznym, pozwalającym ustalać pewne prawa ogólne 
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w obszarze aktywności autornarracyjnej (por. Habermas, de Silveira, 2008). 
Badania idiograficzne w obszarze psychologii osobowości są niezmiernie 
ważne, szczególnie dla celów rozumienia funkcjonowania psychicznego (jak 
to jest choćby w psychologii klinicznej i obecnej w niej diagnozie wyjaśniają-
cej) oraz poznawania nietypowych, niedających się zgeneralizować, zjawisk 
psychicznych, a które jednak są psychologicznie interesujące i ważne, często 
będąc na pograniczu wiedzy o osobie i społeczeństwie (por. McAdams, 2008). 
Powstaje pytanie, czy pomiar kwestionariuszowy może być użyteczny w badaniu 
podmiotowej aktywności narracyjnej?

3. Kwestionariusze jako metody badawcze i diagnostyczne

Kwestionariusze (inwentarze) pozwalają badać różne zmienne podmiotowe, 
takie jak cechy osobowości, temperamentu, style radzenia sobie, dolegliwości, 
symptomy, wartości, postawy i zainteresowania. Są to metody ustrukturowane 
wykorzystujące samoopis w postaci odpowiedzi osób badanych na zbiór stan-
dardowych pozycji kwestionariuszowych – pytań, stwierdzeń lub jednowyrazo-
wych określeń (Zawadzki, 2000). Kwestionariusze często osiągają status testów 
psychologicznych (wysoka rzetelność, trafność, normalizacja, standaryzacja, 
moc dyskryminacyjna, a także bogata literatura przedmiotu). Są to narzędzia 
wygodne w stosowaniu przez psychologów praktyków i badaczy, co w ostatnich 
latach się nasiliło, ponieważ rozwinęły się różne udogodnienia związane ze 
zautomatyzowanym obliczaniem wyników i możliwością stosowania kwe-
stionariuszy z użyciem komputerów i przez internet (Segal, Coolidge, 2004). 

Osoba uczestnicząca w badaniu kwestionariuszowym w reakcji na otrzy-
mane bodźce (pozycje kwestionariuszowe) odpowiada zgodnie z dostarczonym 
formatem odpowiedzi (kategoriami do wyboru), odwołując się do samowiedzy, 
samoopisu oraz zdolności do formułowania uogólnień w zakresie samoobser-
wacji, a także korzystając z dostępnego dla niej w danym momencie pozio-
mu koncentracji uwagi czy zdolności przywoływania informacji z pamięci. 
Powtarzalna, standaryzowana struktura zadania, jakie staje przed badanym, 
sprawia, że możliwa jest zobiektywizowana ocena odpowiedzi (wynik traktuje 
się ilościowo). Jakościowa analiza odpowiedzi również jest możliwa, choć 
bardzo rzadko stosowana. 

Wśród ograniczeń kwestionariuszy wymienia się m.in. to, że nie mierzą one 
unikalnych charakterystyk, ale właściwości wspólne wielu ludziom (wystarcza-
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jąco powtarzalne w populacji). Można się dzięki nim dowiedzieć, jak dobrze 
ktoś funkcjonuje na tle grupy odniesienia (w kontekście społeczno-kulturo-
wym), ale nie można porównywać grup, które nie są identyczne pod względem 
tego kontekstu. Ponadto kwestionariusze dostarczają próbek zachowań, ale 
nie ujmują zachowań w sposób całościowy, a także mają charakter opisowy, 
choć umożliwiają predykcję (Zawadzki, 2000). Wyniki testowe w badaniach 
diagnostycznych bezwzględnie wymagają zatem odniesienia do wielu innych 
kontekstów – zarówno badania, jak i sytuacji psychologicznej klienta.

Pomiar kwestionariuszowy ma zatem dwie ważne dla naszych rozważań 
właściwości:

 – zbiera informacje pochodzące z samoopisu, bazując na wielu procesach, 
np. takich, jak pamięć, uwaga, samoświadomość, zdolność do samo-
obserwacji, informacje te pochodzą przede wszystkim z dwóch źródeł: 
a) introspekcji, pozwalającej podzielić się fenomenami doświadczenia 
oraz b) samoobserwacji własnych zachowań i preferencji, pozwalającej 
podzielić się samowiedzą,

 – strukturyzuje te informacje w sposób ilościowy, wymagając określenia 
nasilenia od osoby uczestniczącej w badaniu lub zliczania wystąpień 
określonych zachowań (reakcji testowych) przez badacza/badaczkę.

4. przegląd właściwości trzech kwestionariuszy badających różne aspekty 
podmiotowej aktywności narracyjnej

Poniżej przedstawiamy trzy narzędzia kwestionariuszowe służące do badania 
różnych aspektów aktywności narracyjnej i autonarracyjnej – Skalę Wewnętrznej 
Aktywności Dialogowej (SWAD), Kwestionariusz inklinacji autonarracyjnej (IAN-R)  
oraz Kwestionariusz świadomości tożsamości narracyjnej (ANIQ, Awareness 
Narrative Identity Questionnaire). Podane zostanie zaplecze teoretyczne każdej 
z metod, opis skal, własności psychometryczne narzędzia oraz najważniejsze 
wyniki z dotychczas prowadzonych z wykorzystaniem tych metod badań.

1) Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD, Oleś, 2009)
główny obszar zastosowania: Pomiar natężenia wewnętrznej aktywności 

dialogowej.
zaplecze teoretyczne: Punktem wyjścia dla stworzenia SWAD była teoria 

dialogowego Ja (np. Hermans, 1999; Hermans, Gieser, 2011), która zakłada, 
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że umysł ludzki reprezentuje „społeczność głosów”. Między tymi głosami 
zachodzić mogą relacje zgody albo relacje niezgody, a także procesy uzgadnia-
nia wewnętrznych lub zewnętrznych racji. Według tej teorii człowiek posiada 
zdolność do personifikowania przyjętych przez siebie punktów widzenia oraz 
poglądów – personifikacje te znajdują swój wyraz w tzw. „pozycjach Ja”, które 
reprezentują wewnętrzne i zewnętrzne głosy (punkty widzenia). Każda z tych 
pozycji może dawać wyraz konkretnym motywom, uczuciom i przekonaniom 
związanym z jakimś punktem widzenia oraz tworzyć wokół niego narrację. 
Wewnętrzna aktywność dialogowa odnosi się także do zdolności do przyj-
mowania perspektywy drugiej osoby (Marková, 2005). Jak wskazuje Oleś, 
„Wewnętrzna aktywność dialogowa obejmuje kontinuum – od przyjmowania 
różnych punktów widzenia, w  tym zdolność do decentracji, czyli patrzenia 
na świat oczyma drugiego człowieka, przez wewnętrzny monolog zakładający 
istnienie wyobrażonych odbiorców, instrukcje dawane samemu sobie («po-
spiesz się», «uważaj»), po dialog wewnętrzny stanowiący syntezę wcześniej 
wymienionych form” (2009, s. 39). Syntetyczna definicja wewnętrznej aktyw-
ności dialogowej, jaką podaje autor SWAD, to rozumienie tego zjawiska jako 
„zaangażowania w dialogi z wyobrażonymi postaciami, kontynuowanie lub 
symulowanie w myślach dialogowych relacji społecznych oraz konfrontowanie 
punktów widzenia reprezentujących różne pozycje Ja, ważne dla osobistej lub 
społecznej tożsamości” (Oleś, 2009, s. 40).

metoda tworzenia kwestionariusza: teoretyczna.
Format odpowiedzi: w SWAD zastosowano standardową 5-stopniową skalę 

Likerta – osoba badana do każdego ze stwierdzeń ustosunkowuje się, zaznaczając 
swoją odpowiedź na następującej skali: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 
2 – nie zgadzam się, 3 – nie mam zdania/nie wiem, 4 – zgadzam się, 5 – zde-
cydowanie się zgadzam. Jedno pytanie ma punktację odwróconą.

Skale: Kwestionariusz SWAD składa się z 47 itemów (w tym jednego trak-
towanego jako buforowy) podzielonych na 7 podskal odnoszących się do 
różnych aspektów wewnętrznej aktywności dialogowej.
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Tabela 1
Podstawowe informacje o kwestionariuszu SWAD. Opracowano na podstawie: Oleś (2009)

Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność  
wewnętrzna

(α-cronbacha)

Czysta aktywność 
dialogowa (AD) 

6 Czysta aktywność dialogowa 
oznacza spontaniczne prowa-
dzenie wewnętrznych dialogów, 
myślenie i  rozwiązywanie róż-
nych spraw w formie dialogowej .

1. Często mówię do siebie.
2.  Często łapię się na tym, że gdy 

jestem sam, rozmawiam z kimś 
w myślach.

0,76

Dialogi 
 tożsamościowe 
(DT)

6 Dialogi tożsamościowe oznaczają 
prowadzenie dialogów wewnętrz-
nych zmierzających do lepszego 
samopoznania oraz do odpowie-
dzi na pytania tożsamościowe: kim 
jestem? co jest dla mnie ważne? 
i jaki jest sens mojego życia?

1.  Gdy staję przed trudnym wybo-
rem, omawiam decyzję sam z sobą 
z różnych punktów  widzenia.

2.  Poprzez wewnętrzny dialog czę-
sto dochodzę do pewnej prawdy 
o moim życiu i o mnie samym.

0,82

Dialogi 
 wspierające (DW)

7 Dialogi wspierające oznaczają pro-
wadzenie w  myślach dialogów, 
które utwierdzają w  posiadanych 
przekonaniach, dają oparcie lub 
poczucie zrozumienia ze strony 
wyobrażonego rozmówcy, mogą 
zastępować realne rozmowy, obej-
mują też dawanie sobie instrukcji . 

1.  Często prowadzę w  myślach 
dyskusje z  moimi rodzicami, 
żoną (mężem).

2.  Zdarza się, że w  sytuacji stre-
sowej sam siebie uspokajam 
w myślach.

0,71

Dialogi 
 ruminacyjne (DR)

9 Dialogi ruminacyjne obejmu-
ją prowadzenie dialogów we-
wnętrznych na tematy przy-
kre, przywoływanie w  myślach 
trudnych tematów i drążenie ich 
w  formie dialogu, czemu towa-
rzyszy poczucie znużenia i  fru-
stracji, a  nawet rozbicia związa-
nego z wewnętrzną aktywnością 
dialogową . 

1.  Po porażkach oskarżam się w my-
ślach i  dyskutuję, jak mogło być 
lepiej.

2.  Dialogi prowadzone w myślach 
męczą mnie i nużą.

0,69

Dialogi  
dyscocjacyjne 
(DD)

5 Dialogi dysocjacyjne oznaczają 
prowadzenie dialogów między 
dwoma wyraźnie wydzielonymi 
częściami samego siebie, rozgry-
wanie wewnętrznych konfliktów 
w formie dialogu .

1.  Czasem mam wrażenie, że mam 
w  sobie dwie różne osoby, które 
spierają się ze sobą, chcą czegoś 
innego, kłócą się ze sobą.

2.  Czasem kłócę się z  tą częścią 
siebie, której nie lubię.

0,75

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność  
wewnętrzna

(α-cronbacha)

Symulacja  
dialogów  
społecznych (SD)

7 Symulacja dialogów społecznych 
to prowadzenie w myślach dialo-
gów będących kontynuacją roz-
mów lub wyobrażeniem dialogo-
wych relacji społecznych: kłótni, 
dyskusji lub wymiany myśli . 

1.  Kiedy jestem z  kimś w  konflik-
cie, kłócę się z nim w myślach.

2.  Czasem, przygotowując się do 
rozmowy z  kimś, przeprowa-
dzam taką próbną rozmowę 
w myślach.

0,71

Przyjmowanie 
punktu widzenia 
(PW)

6 Mierzy skłonność do przyjmowa-
nia odmiennego od własnego 
punktu widzenia, czyli punktu 
widzenia innej osoby, albo 
kwestionowania własnego zdania 
i  próby oceny zdarzeń z  innej 
perspektywy osobistej, a  także 
obiektywizowanie problemów 
dzięki spojrzeniu na nie z  nowej 
odmiennej perspektywy .

1.  Lubię przewidywać, co powie-
dzą inni ludzie i odpowiadać im 
w myślach.

2.  Często w  myślach zwracam się 
do siebie z pozycji kogoś innego.

0,64

Trafność zewnętrzna:
I. Osoby z wysokimi rezultatami w SWAD deklarowały większe nasilenie 

wewnętrznych dialogów w różnych sytuacjach (z różnymi postaciami) – dla 
przykładu z ukochaną osobą, zmarłym bliskim albo Bogiem (Oleś, 2009); 

II. Wyniki w SWAD wskazują istotną współzależność z  liczbą wyróż-
nionych pozycji Ja i  liczbą zaznaczonych relacji między nimi w badaniu za 
pomocą fenomenologicznej metody koła (będącej reprezentacją przestrzeni 
wewnętrznego dialogu; Oleś, 2009). Oznacza to, że im więcej głosów we-
wnętrznych osoba wyróżnia oraz im więcej dostrzega między nimi relacji 
(to jest „wymiany poglądów”), tym większe jest u niej nasilenie wewnętrznej 
aktywności dialogowej mierzonej kwestionariuszem;

III. Wyższe nasilenie dialogów ruminacyjnych wiąże się z niższą samo-
oceną (Zasadni, 2008).

zastosowanie w badaniach:
I. Ogólne natężenie wewnętrznej aktywności dialogowej jest umiarkowanie 

pozytywnie skorelowane z natężeniem neurotyzmu i otwartości na doświad-

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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czenie (Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter, Oleś, 2008), jednak neurotyzm 
związany jest bardziej z dialogami ruminacyjnymi, a otwartość na doświadczenie 
z dialogami tożsamościotwórczymi (Oleś i in., 2010; Oleś, Puchalska-Wasyl, 2012);

II. Badano także związki między natężeniem wewnętrznej aktywności 
dialogowej a  rodzajem przywiązania. Przywiązanie bezpieczne związane 
jest z większym natężeniem dialogów tożsamościotwórczych i mniejszym 
natężeniem dialogów ruminacyjnych, przywiązanie lękowe silnie pozytyw-
nie koreluje z symulacją dialogów społecznych i umiarkowanie z natężeniem 
dialogów ruminacyjnych, osoby przejawiające większe natężenie przywiązania 
unikającego rzadziej prowadzą wewnętrzne dialogi wspierające (Oleś i  in., 
2010; Oleś, Puchalska-Wasyl, 2012);

III. W 2016 r. opracowano rosyjską adaptację SWAD (Astresov, Leontiev, 2016).

2) Kwestionariusz inklinacji autonarracyjnej (IAN-R, Soroko, 2013)
główny obszar zastosowania: pomiar skłonności do narracyjnego opracowania 

i relacjonowania doświadczenia.
zaplecze teoretyczne: Inklinacja autonarracyjna może być rozumiana jako 

„skłonność do narracyjnego opracowywania (przetwarzania) i  relacjono-
wania (opowiadania) osobiście ważnych doświadczeń” (Soroko, 2013, s. 5). 
Zawiera w sobie trzy aspekty: komunikacyjny, tożsamościotwórczy i kultu-
rowy. Aspekt komunikacyjny inklinacji autonarrracyjnej oznacza skłonność 
do mówienia o sobie w konwencji historii (opowieści), używając określonej 
struktury narracyjnej, i dbanie o sposób relacjonowania tak, aby jak najdo-
kładniej przekazać niuanse doświadczenia oraz zdarzeń, w centrum których 
była osoba jako bohater historii. Aspekt tożsamościotwórczy odnosi się 
natomiast do skłonności do przyglądania się swojemu życiu z perspektywy 
obserwatora i zastanawiania się nad swoim życiem jako opowieścią i związany 
jest z podejmowaniem refleksji nad swoimi losami – zdystansowaniem się od 
nich i poszukiwaniem sensu w zdarzeniach zewnętrznych i doświadczeniach 
wewnętrznych. Aspekt kulturowy z kolei związany jest ze skłonnością do 
korzystania z dziedzictwa kulturowego przy budowaniu historii swojego życia. 
Inklinację autonarracyjną można zatem uznać za osobowościową dyspozycję do 
aktywności autonarracyjnej, która wspiera formowanie się tożsamości i przejawia 
się w konkretnych zachowaniach językowych podczas opowiadania o swoim życiu.

metoda tworzenia kwestionariusza: teoretyczna
Format odpowiedzi: Zmodyfikowana skala Likerta. W IAN zastosowano 5-stop-

niową skalę Likerta, jednak zamiast cyfr osoba zaznacza odpowiedzi w formie 
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liter alfabetu według następującego klucza (niektóre pozycje są odwrócone):  
A – „zgadzam się” (5 pkt.), a – „raczej się zgadzam” (4 pkt.), Ab – „trudno powie-
dzieć” (3 pkt.), b – „raczej się nie zgadzam” (2 pkt.), B – „nie zgadzam się” (1 pkt.). 
Wynik ogólny tworzy suma wyników we wszystkich podskal. Każda z nich z powo-
dów merytorycznych może być też traktowana jako relatywnie niezależna zmienna.

podskale: Kwestionariusz IAN składa się z 30 itemów podzielonych na trzy 
podskale odpowiadające poszczególnym aspektom aktywności autonarracyjnej 
(relacjonowanie (M), dystansowanie się (D), aspekt kulturowy (K)) oraz jedną 
podskalę dodatkową (upublicznianie (U)) wyodrębnioną ze skali (M).

Tabela 2
Podstawowe informacje o kwestionariuszu IAN-R. Opracowano na podstawie: Soroko (2013b)

Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność 
wewnętrzna

(α-cronbacha)

 Relacjonowanie, 
opowiadanie 
o sobie (M)

13 Skłonność do mówienia o sobie 
w konwencji opowieści i przed-
stawiania siebie jako bohatera 
zdarzeń .
 Dbanie o  sposób relacjonowa-
nia, aby jak najdokładniej prze-
kazać niuanse doświadczenia 
oraz zdarzeń, w  centrum któ-
rych była jednostka .

1.  Często mam ochotę opowiadać 
o moim życiu.

2.  Ludzie doceniają mój talent do 
opowiadania historii.

0,87

Dystansowanie 
się od własnego 
doświadczenia 
(D)

13 Skłonność do przyglądania 
się swojemu życiu z  per-
spektywy obserwatora wo-
bec angażujących osobiście 
zdarzeń .
Zastanawianie się nad swoim ży-
ciem, szczególnie nad wpływem 
przeszłości na teraźniejszość .

1.  Dzięki temu, że zastanawiam się 
nad swoim życiem, lepiej rozu-
miem siebie i świat.

2.  Nie sądzę, aby było warto roz-
myślać o  przeszłości (skala od-
wrócona).

0,88

Aspekt 
 kulturowy (K)

4 Skłonność do korzystania 
z  dziedzictwa kulturowego 
(książek, filmów, wzorców kul-
turowych) przy budowaniu hi-
storii życia .

1.  Powiedziałbym o  sobie, że je-
stem bohaterem książki, jaką 
jest moje życie.

2.  Gdy zastanawiam się nad sobą, 
przychodzi mi do głowy jakaś 
metafora, bajka, mit lub inna 
fabuła.

0,75

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność 
wewnętrzna

(α-cronbacha)

Upublicznianie 
(U)

4 Skłonność osoby do ujawniania 
informacji o sobie (zdarzeniach 
ze swojego życia, przeżyciach, 
refleksjach) szerokiej publi-
czności (wielu osobom, z który-
mi wchodzi ona w relacje) .

1.  Lubię opowiadać ludziom o tym, 
co mi się właśnie przytrafiło.

2.  Potrafię zrelacjonować zdarze-
nie, w  którym uczestniczyłem/
am tak, aby wywrzeć na innych 
wrażenie.

0,75

Trafność zewnętrzna:
I. Inklinacja autonarracyjna modyfikuje oddziaływanie instrukcji autonar-

racyjnej (czyli interwencji diagnosty ukierunkowanej na wywołanie opowieści 
autobiograficznej) na osoby uczestniczące w  rozmowie psychologicznej – 
osoby z niską inklinacją autonarracyjną nie konstruowały wypowiedzi silnie 
ustrukturowanych narracyjnie, mimo zachęcania ich do tego (Soroko, 2009);

II. Wśród osób uczestniczących w pierwszym kwestionariuszowym etapie 
badań (przesiewowym), które nie wyrażały zgody na uczestnictwo w wywiadzie 
lub wstępnie zgodziły się, ale potem rezygnowały, było istotnie więcej osób 
z niską inklinacją autonarracyjną niż w grupie osób, które wstępnie zgodę na 
wywiad wyraziły i uczestniczyły w nim (Soroko, 2009);

III. Im wyższa inklinacja autonarracyjna (wynik całościowy), tym dłuższa 
jest wypowiedź narracyjna osoby badanej, uzyskana w wywiadzie, mierzona 
liczbą słów od rozpoczęcia historii do kody (r = 0,27, p < 0,05, N = 72), oraz 
tym dłuższy wywiad w całości, mierzony czasem trwania rozmowy (r = 0,3, 
p < 0,05, N = 72). Podobne korelacje osiągane są dla samej skali relacjonowanie 
(Soroko, 2013).

Trafność kryterialna: Określona przez wybranie jednego pytania ze skali 
reprezentacyjnego ze względów merytorycznych jako kryterium treściowego. 
Następnie obliczono wyniki w podskalach bez tych pytań i obliczono współ-
czynnik korelacji (wskaźnik trafności kryterialnej) dla danej podskali i  jej 
kryterium treściowego: dla skali (M): rtk = 0,59, (p < 0,001) oraz dla skali (D): 
rtk = 0,68, (p < 0,001), dla skali (K): rtk = 0,46, (p < 0,001).

zastosowanie w badaniach:
I. Osoby „piszące do szuflady” mają wyższą inklinację autonarracyjną niż 

osoby niepiszące (Soroko, 2012, 2013);

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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II. Miłośnicy gier fabularnych typu RPG mają wyraźnie wyższy poziom 
inklinacji autonarracyjnej od ludzi niezwiązanych z tymi zainteresowaniami 
i  różnica ta jest szczególnie widoczna dla skali aspekt kulturowy (K) oraz 
mówienie (relacjonowanie) narracyjne (M), ale nie w skali dystansowanie (D) 
(Krawczyk, 2010);

III. Osoby o zainteresowaniach artystycznych mają istotnie wyższe wyniki 
w podskali aspekt kulturowy (K), a osoby o zainteresowaniach społecznych 
wyższy w dystansowaniu (D) (Soroko, 2013);

IV. Inklinacja autonarracyjna współwystępuje z dojrzałymi formami toż-
samości – tożsamością osiągniętą (Krawczyk, 2010; Suchańska, Ligocka, 2011) 
i ego całościowym (por. Soroko, 2012);

V. Osoby, które mają subiektywne przekonanie, że poradziły sobie z traumą, 
mając wysoką inklinację autonarracyjną, mają istotnie wyższą jakość życia 
w aspekcie psychologicznym (Soroko, 2012);

VI. Wysoka inklinacja autonarracyjna (w aspekcie relacjonowania i dystan-
sowania się) jest związana z wyższą samooceną oraz tworzeniem wypowiedzi 
autonarracyjnych o wyższym poziomie zintegrowania, które jest wskaźnikiem 
wnioskowania autobiograficznego (Janowicz, Soroko, 2018);

VII. IAN był też wykorzystywany do badania trafności w pracach nad 
polską adaptacją ANIQ – wykazano słabe dodatnie korelacje między wszyst-
kimi wymiarami świadomości tożsamości narracyjnej a  relacjonowaniem 
i dystansowaniem się (Soroko, Janowicz, 2018);

VIII. IAN był też wykorzystywany w badaniach dotyczących strategii 
regulacji emocji i efektywności zawodowej (Jaroszewska, 2014).

3) Awareness of Narrative Identity Questionnaire (ANIQ, Hallford, Mellor, 
2015; Soroko, Janowicz, Frąckowiak, Siatka, 2019)

główny obszar zastosowania: Kwestionariusz ANIQ służy do pomiaru czterech 
wymiarów świadomości tożsamości narracyjnej.

zaplecze teoretyczne: Kwestionariusz ANIQ odnosi się do konstruktu tożsa-
mości narracyjnej rozumianej jako zinternalizowana, rozwijająca się opowieść 
o Ja, tworzona przez jednostkę, aby zapewnić sobie poczucie celu i jedności 
własnego życia w różnych rolach, łącząc konstrukcje przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości (por. Adler, 2012). Przyczynia się ona do poczucia celu i sensu 
życia oraz jedności w czasie i między sytuacjami. Hallford i Mellor (2015) 
sugerują, że sama świadomość posiadania opowieści na temat Ja dających 
spójność i znaczenie życiu pełnić może adaptacyjną funkcję, co prowadzi ich 
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do rozumienia świadomości tożsamości narracyjnej jako ważnej zdolności 
metapoznawczej, która oznacza rozumienie, że doświadczenia osoby mogą 
być reprezentowane jako znaczące dla tożsamości osobistej opowieść o  Ja. 
W stworzonym przez siebie kwestionariuszu odwołują się też do trzech pod-
stawowych typów koherencji narracji – czasowej, przyczynowej i tematycznej. 
Pierwsza z nich oznacza lokowanie zdarzenia w kontekście życia jednostki, 
łączenie perspektywy czasowej przeszłej, teraźniejszej i przyszłej, jej brak pro-
wadzi do niezdolności do doświadczania swojego życia jako ciągłego. Druga 
odnosi się do wiązania zdarzeń z  rozwojem jednostki przez dostarczanie 
długoterminowych, biograficznych przyczyn i konsekwencji, a także powodów 
i celów reagowania, działania i podejmowania decyzji, co sprawia, że istnieje 
ciągłość Ja mimo zmian w czasie. Natomiast koherencja tematyczna podkreśla 
to, co pozostało niezmienne w życiu i przez to odróżnia osobę od innych ludzi 
(por. Soroko, Janowicz, Frąckowiak, Siatka, 2019). 

metoda tworzenia kwestionariusza: teoretyczna
Format odpowiedzi: 11-stopniowa skala (0–10). Osoba uczestnicząca w badaniu 

ustosunkowuje się wobec każdego stwierdzenia, przypisując mu wartość od 0 
(całkowicie się nie zgadzam) do 10 (całkowicie się zgadzam). Punkty pośrednie 
nie są opisane. Kwestionariusz nie zawiera pozycji odwróconych.

Skale: Kwestionariusz składa się z 20 itemów podzielonych na 4-, 5-itemowe skale. 
Trzy z nich odnoszą się do świadomości tożsamości narracyjnej w trzech aspektach 
koherencji (czasowej, przyczynowej i tematycznej). Czwarta skala odnosi się do 
ogólnej świadomości rozwinięcia jako jednostka opowieści na temat własnego Ja.

Tabela 3
Podstawowe informacje o kwestionariuszu ANIQ i ANIQ-PL. Opracowano na podstawie: Hallford, Mellor 
(2015), Soroko, Janowicz, Frąckowiak, Siatka (w druku)

Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność 
wewnętrzna

(α-cronbacha)

Świadomość własnej 
tożsamości narracyjnej

5 Świadomość, że rozwinęło 
się opowieść o swoim życiu 
oraz, że w oparciu o nią jest 
się w  stanie zrozumieć to, 
kim się jest .

1 .  Moje wspomnienia są jak hi-
storie, które pomagają mi zro-
zumieć własną tożsamość .

2 .  Używam historii o moim życiu, 
żeby dowiedzieć się, jaką je-
stem osobą .

0,91

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Nazwa skali Liczba 
itemów opis skali przykładowe itemy

rzetelność 
wewnętrzna

(α-cronbacha)

Koherencja czasowa 5 Zdolność do precyzyjne-
go dostrzeżenia (uświa-
domienia sobie) kolejno-
ści, w jakiej doświadczenia 
występowały w toku życia 
aż do dziś .

6 .  Mogę uporządkować wydarze-
nia z mojego życia w kolejno-
ści, w jakiej się pojawiały .

7 .  Potrafię z  łatwością uświa-
domić sobie kolejność, w  ja-
kiej pojawiały się wydarzenia 
w moim życiu .

0,96

Koherencja przyczy-
nowa

5 Postrzeganie, że doświad-
czenia są sensownie zwią-
zane i  wydarzenia mają 
przyczynowe połączenie 
z własną tożsamością .

12 .  Rozumiem, w  jaki sposób 
doświadczenia z mojego życia 
są ze sobą powiązane .

13 .  Rzeczy, które wydarzyły się 
w moim życiu, są znacząco ze 
sobą związane .

0,90

Koherencja tema-
tyczna

5 Zdolność wyciągania po-
dobieństw pomiędzy epi-
zodami w  życiu i  identy-
fikowanie nadrzędnych 
tematów działających jako 
zintegrowane interpreta-
cje tych wydarzeń/oko-
liczności .

17 .  Przez pryzmat moich wspo-
mnień jestem w  stanie do-
strzec główne tematy, które 
mówią o tym, kim jestem .

18 .  W osobistych wspomnieniach 
z  mojego życia dostrzegam 
motywy, które odnoszą się do 
tego, jaką jestem osobą .

0,93

Trafność zewnętrzna:
I. Wyższe wyniki we wszystkich skalach ANIQ dodatnio korelują z wyższym 

poczuciem sensu w życiu, natężeniem myślenia o własnym życiu i mówienia 
o nim, natężeniem wspomnień odnoszących się do tożsamości, wyższą samo-
oceną i wyższym poczuciem własnej skuteczności, a także negatywnie korelują 
z natężeniem objawów depresyjnych i lękowych (Hallford, Mellor, 2015);

II. Natężenie wszystkich wymiarów świadomości tożsamości narracyjnej 
wiązało się także pozytywnie z miarami wykonawczymi w odniesieniu do 
wypowiedzi autonarracyjnych dotyczących zwrotnego punktu we własnym 
życiu – długością autonarracji i  ich chronologicznym oraz tematycznym 
uporządkowaniem (Hallford, Mellor, 2015).

zastosowanie w badaniach:
I. Wszystkie wymiary świadomości tożsamości narracyjnej wykazują 

związek zarówno z przeszłościową, jak i przyszłościową perspektywą cza-

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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su – z tym, że sama świadomość tożsamości narracyjnej i wymiar koherencji 
tematycznej silniej odnoszą się do perspektywy czasu przeszłego (Hallford, 
Fava, Mellor, 2018).

II. W  2018 r. opracowano polską adaptację ANIQ (Soroko, Janowicz, 
2018; Soroko, Janowicz, Frąckowiak, Siatka, 2019). W zaadaptowanej wersji 
narzędzia odtworzono strukturę czynnikową oryginalnego kwestionariusza, 
potwierdzono jego własności psychometryczne oraz uzyskano zbliżone wyniki 
w zakresie trafności zewnętrznej (z wyjątkiem związków między świadomością 
tożsamości narracyjnej a  samooceną) – wyższe wyniki w ANIQ związane 
były z większym natężeniem myślenia i mówienia o swoim życiu, tworzeniem 
bardziej koherentnych autonarracji i wyższym poczuciem sensu w życiu. 

Należy podkreślić, że wszystkie opisane powyżej kwestionariusze wymagają 
od osób uczestniczących w badaniu dosyć wysokiego poziomu wglądu oraz co 
najmniej przeciętnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, co zawęża 
możliwość ich stosowania. Pośrednio w związku z tym znaczna część badań 
z wykorzystaniem SWAD, IAN-R i ANIQ prowadzona była na grupach osób 
w młodym wieku, zamieszkujących duże ośrodki miejskie. Kwestionariusze 
te wydają się wartościowymi metodami, które mogą zostać wykorzystane 
w badaniach dotyczących m.in. związków pomiędzy mierzonymi w nich 
konstruktami a podstawowymi wymiarami zdrowia psychicznego (np. de-
presja, lęk), podstawowymi wymiarami zdrowej osobowości, a także różnymi 
aspektami aktywności (auto)narracyjnej jednostki.

Biorąc pod uwagę specyfikę obszaru podmiotowej aktywności narracyjnej 
oraz wiedzę o metodach kwestionariuszowych, ważne wydaje się wskazanie ich 
ograniczeń. Po pierwsze, są podatne na poziom funkcjonowania intelektualnego, 
wglądu i  samoświadomości u osób uczestniczących w badaniach. Może to 
ograniczyć dostępną grupę osób badanych, bowiem pomiar będzie możliwy 
wyłącznie wśród osób o pewnej charakterystyce, a ciężki do przeprowadze-
nia wśród przedstawicieli innych grup (np. osoby o niskim wykształceniu, 
z deficytami w zakresie funkcjonowania poznawczego). Po drugie, badane 
konstrukty cechują się wysokim stopniem „abstrakcyjności”. Powstaje pytanie, 
na ile ludzie rzeczywiście reflektują nad aspektami, do których odnoszą się 
te metody i są w stanie to zróżnicować tak, aby ich odpowiedź (np. w kwe-
stionariuszu) rzeczywiście odnosiła się do tego, co autor narzędzia założył 
przy konstrukcji. Po trzecie, kwestionariusze nie dają wglądu w podmiotową 
aktywność narracyjną bezpośrednio. Metodami samoopisowymi ciężko 
„wniknąć” w aspekty związane z charakterystyką narracji (zwerbalizowanej 
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lub wewnętrznej) jako takiej, a bardziej w to, co dostępne jest świadomości. 
Na przykład badania wyobrażeń na temat własnego przyszłego rodzicielstwa 
przynosiły zgoła odmienne obrazy tego zjawiska, gdy używana była metoda 
kwestionariuszowa (autorski Kwestionariusz wizji własnego rodzicielstwa) i gdy 
uczestnicy byli proszeni o wypowiedzi pisemne (pytania otwarte; por. Janowicz, 
2019). Jednocześnie warto podkreślić, że metody kwestionariuszowe w badaniu 
aktywności narracyjnej przynoszą informacje o wglądzie osób badanych we 
własne funkcjonowanie narracyjne oraz przyczyniają się do rozrostu tej części 
nomotetycznej badań w psychologii narracyjnej, gdzie dzięki nim możliwe jest 
sprawne zbieranie i analizowanie sporej liczby danych dotyczących aktywności 
narracyjnej i przy analizie i  interpretacji wyników umożliwiają sięganie do 
wyjaśnień o ogólnym charakterze.

Metody samoopisowe mogą być użyteczne do badania różnych aspektów 
dyspozycji do (auto)narracyjnego ujmowania i porządkowania doświadczeń 
oraz opisywania świata, a także tego, jak jednostka w sposób świadomy spo-
strzega własną działalność (auto)narracyjną i jakie nadaje jej miejsce w swoim 
życiu/ jak ją wartościuje i czy spostrzega za ważną, użyteczną, pomocną itp. 
Są to więc raczej kwestie związane z funkcjonowaniem autonarracyjnym niż 
stricte samo funkcjonowanie narracyjne. 

5. badanie podmiotowej aktywności narracyjnej – rozbieżność wyników  
przy zastosowaniu różnych metod i jej rozumienie

Niedawno Panattoni i McLean (2018) podjęły bardzo istotny w kontek-
ście pomiaru podmiotowej aktywności narracyjnej problem rozbieżności 
między ocenami dokonanymi przez osobę badaną (self-rating) a dokonanymi 
przez osoby kodujące materiał werbalny (narracje) uzyskanych od tych osób. 
Przeanalizowały one (nieliczne dotąd) badania, w których zastosowano obie 
metody, i spróbowały wyjaśnić te rozbieżności, uwzględniając metodologiczne 
i teoretyczne drogi rozumienia. 

Przedstawiamy poniższe rozważania, mimo że nie odnoszą się wprost do 
kwestionariuszy (ale do samoopisu już tak), ponieważ naszym zdaniem pokazują 
one nowe sposoby myślenia o pomiarze aktywności narracyjnej, a mianowicie: 
1) wątek triangulacyjny – spostrzeżenie, że różne metody przynoszą różne 
wyniki, ponieważ odnoszą się do innych aspektów zjawisk, a nie dlatego, że 
któraś z metod jest wadliwa, 2) wątek specyfiki sytuacyjnej – podkreślenie roli 
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kontekstu w generowaniu narracji jako czynnika zmieniającego właściwości 
opowieści.

Jak pokazują Panattoni i  McLean (2018), wyjaśnienia metodologiczne 
rozbieżności między oceną własną osoby badanej a  efektami kodowania 
jej wypowiedzi przez sędziów kompetentnych, kierują się w stronę obszaru 
operacjonalizacji, wariancji wspólnej, kodowania występowania i nasilenia 
badanych właściwości i  odpowiadania pod wpływem zmiennej aprobaty 
społecznej. Wyjaśnienia metodologiczne dotyczą konieczności zadania so-
bie pytania, jak dobrze działa dana metoda: czy któraś z nich jest niewy-
starczająca lub nierzetelna, czy rozbieżność ma związek z  tym, że któryś 
z oceniających (koder lub osoba badana) są tendencyjne w ocenach lub czy 
różnice wynikają z tego, jak intensywne lub znaczące zjawiska (np. emocje) 
poddawane są ocenie. Ponadto, obie metody (dokonana przez osobę badaną 
ocena oraz poddawana potem kodowaniu wypowiedź tej osoby) mogą być 
podatne – choć w nierówny sposób – na zniekształcenia związane z aprobatą 
społeczną, zarówno te intencjonalne (np. związane z potrzebą zachowania 
prywatności), jak i nieintencjonalne (np. krótsze i mniej znaczące wypowiedzi 
w sytuacji niezrozumienia zadania lub przeciążenia). Jeśli badacz uważa, że 
dany projekt badawczy nakłada większe naciski związane z aprobatą spo-
łeczną, to oceny wykonane przez sędziów mogą być bardziej rekomendowane 
(Panattoni, McLean, 2018). Można podsumować to tak, że skoro rozbieżności 
mają rodowód metodologiczny (metodyczny w zasadzie), to ogromną rolę 
pełni wybór metod, które są sprawdzone, i świadomość zakłóceń w przebiegu 
ich stosowania.

Wyjaśnienia teoretyczne zaobserwowanej rozbieżności przynoszą bardziej 
konfrontujące pytanie – czy może być tak, że obie metody docierają do zupełnie 
innych aspektów badanych zjawisk (ponieważ zjawisko jest wieloaspektowe). 
Odnosząc ten problem do badań nad tożsamością narracyjną, Panattoni i McLean 
(2018) pytają, czy rzeczywiście założenie o tym, że obie metody ukierunkowane 
są na te same, relatywnie stabilne zinternalizowane, reprezentacji tożsamości 
narracyjnej jest zasadne. Być może bowiem narracje ani nie są trwale zinternali-
zowane (tylko generowane na potrzeby sytuacji), ani wyłącznie subiektywne (mają 
bowiem zarówno jawne, jak i ukryte aspekty, np. wyrażają treści nieświadome). 
Otwiera to psychologię narracyjną na nowe wątki związane z różnicowaniem 
aspektów podmiotowej aktywności narracyjnej. Tę możliwość potwierdzają 
badania nad nadawaniem znaczenia, których wyniki sugerują przekroczenie 
myślenia o tym, że procesy nadawania znaczenia są jednorodne (jedynie czasem 
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różnie nazywane) w stronę uznania ich wieloaspektowości (Waters, Shallcross, 
Fivush, 2013). Ponadto inne badania pokazują, że chociaż sposób opowiadania 
historii autobiograficznych jest powiązany z trwałymi różnicami indywidual-
nymi, to jednak może być niewystarczający dla przewidzenia, jak spójna będzie 
narracja na temat określonego zdarzenia (Waters i in., 2019).

Biorąc pod uwagę sugestie Panattoni i McLean (2018) oraz przyjmując 
założenie o sensowności różnicowania aktywności narracyjnej, można podać 
następujące sugestie związane z jej badaniem:

1. Badania wymagające samoopisu mogą być lepsze przy badaniu wyizo-
lowanych świadomych ocen osób badanych, a kodowanie materiału 
narracyjnego może być przydatniejsze dla tych właściwości aktywności 
narracyjnej, które są motywowane i świadomie, i nieświadomie (łącz-
nie; por. problem diagnozy klinicznej – Samuel, Suzuki, Griffin, 2016).

2. Niezgodności mogą odzwierciedlać różnice między jawnymi i ukrytymi 
motywami. Wtedy niezgodność może być traktowana jak pewna zna-
cząca właściwość, np. być predyktorem ruminacji, niskiej samooceny, 
trudności z realizacją celów (Panattoni, McLean, 2018, w odniesieniu 
do Woike, 2008).

3. Niezgodności mogą być związane z większą tendencją do dopasowywania 
opowiadanych historii do odbiorców (wchodzenia w interakcje z nimi 
i zmienianie sposobu opowiadania w związku z różnymi kontekstami 
społecznymi, na przykład wywoływania narracji – zaobserwowano 
różnice we właściwościach wypowiedzi adresowanych do mężczyzn 
i kobiet, Obrębska, Kleka, 2016).

4. Można spodziewać się wyższych korelacji między opisem siebie a nar-
racjami zakodowanymi dla tych aspektów aktywności narracyjnej, dla 
których łatwiej uzyskać zgodność w kodowaniu (np. przy wskaźnikach 
powierzchniowych, jawnych) lub gdy uczestnicy badań oceniają według 
tych samych kryteriów, co osoby kodujące. 

5. Oceny bazujące na samoopisie mogą być ważnym uzupełnieniem dla ko-
dowania. Może to służyć do pokazania, czy kodowana właściwość narracji 
działa na poziomie świadomym czy nieświadomym. Konsekwencją 
tego sposobu myślenia jest też ograniczenie wzajemnej roli metod 
kwestionariuszowych i innych samoopisowych oraz metod wymagających 
generowania i potem oceny (kodowania) narracji jako kryterium przy 
ustalaniu trafności.
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podsumowanie

Nie ma jednej właściwej metody badania, ponieważ wybór zależy od 
przyjętych przez badacza założeń o badanej właściwości aktywności narracyjnej – 
głównie od tego, jaki jest zakres dostępności świadomości oraz od tego, czy 
narracja jest uwewnętrznioną reprezentacją czy tymczasową konstrukcją 
(Panattoni, McLean, 2018).

Kiedy metody kwestionariuszowe do badania podmiotowej aktywności 
narracyjnej są rekomendowane?

 – gdy jesteśmy w stanie jako badacze przyjąć, że podmiotowa aktywność 
narracyjna, mimo całej swojej złożoności, może być w jakimś zakresie 
kwantyfikowana i gdy potrafimy nazwać i wyodrębnić ten zakres/aspekt,

 – gdy pewien szczególny aspekt tej aktywności (który badacz potrafi 
wyodrębnić i zdefiniować) poddaje się samoopisowi (na bazie introspekcji 
lub samoobserwacji),

 – gdy w badaniach realizuje się raczej cele nomotetyczne (odkrywanie 
praw ogólnych) niż idiograficzne (poznawanie unikalnych właściwości 
podmiotu i jego środowiska),

 – gdy podmiot potrafi spostrzec i  zarejestrować własną aktywność 
narracyjną, czyli poddać ją samoopisowi w odpowiedzi na standardowy 
zbiór stwierdzeń lub pytań.

Jak widać, postulujemy określenie granic badanych zjawisk – zarówno 
przy planowaniu badań (np. na etapie operacjonalizacji), jak i interpretowaniu 
wyników (np. po przetestowaniu hipotez) uzyskanych dzięki tym metodom.

Obecnie dostępne w  języku polskim do badań naukowych standaryzo-
wane metody samoopisowe można wykorzystać do następujących obszarów 
funkcjonowania narracyjnego: a) samoświadomość własnej tożsamości nar-
racyjnej, b) inklinacja autonarracyjna jako preferencja osoby do mówienia 
i dystansowania się wobec biegu swojego życia, oraz c) dialogi wewnętrzne 
(perspektywa fenomenologiczna). Nie mogą one (i w intencji ich autorów nie 
mają) zastąpić bardziej trafnych ekologicznie metod badania aktywności au-
tonarracyjnej, ale mogą być użytecznymi narzędziami do badania własności 
ludzkiego funkcjonowania wpływających na tę aktywność oraz na to, jakie 
miejsce zajmuje i jaką funkcję spełnia ona w życiu jednostki. 
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Salto Konwickiego jest filmem, 
który da się „wyjąć” ze swojego czasu.

Tadeusz Sobolewski 

Temat tekstu: Sytuacje narracyjne na przykładzie sztuki filmowej (z per-
spektywy psychologii narracji i myśleniu o opowiadaniu w kontekście roz-
woju) – odsyła do znaczenia wyodrębnienia w świecie przedstawionym1 filmu 
fabularnego Salto Tadeusza Konwickiego z 1965 roku2, nietypowej płaszczyzny 
narracji wizualnej i werbalnej. Owe niestandardowe wydzielenie „naddanej” 
przestrzeni opowieści3 związane jest z pojawieniem się we wskazanym filmie 
„sceny”. Rozpocząć jednak warto od przypomnienia zagadnień teoretycznych, 
takich jak narrator, narracja w filmie i ich rodzaje (por. Stanzel, 1980, s. 219–232). 

W książce Podstawy wiedzy o filmie autorzy przypominają, że w kontekście 
narracji trzeba pamiętać o jej złożoności, a więc zarówno czynności „pokazy-
wania” (rejestracja, odtwarzanie, prezentacja), jak i właściwego „opowiadania” 
(a więc uwikłań w kategorię czasu). Ostatecznie przywołana zostaje definicja, 
z której wynika, że „narracja jest rodzajem dyskursywnej aktywności zwią-
zanej z przedstawianiem i/lub opowiadaniem zdarzeń bądź sytuacji składa-
jących się na opowiadanie” (Helman, Pitrus, 2008, s. 37–38). W książce Język 
ruchomych obrazów natomiast czytamy, że „Charakterystyka narracji w każ-
dym wypadku obejmuje dwa zasadnicze momenty: a) pozycję, którą zajmuje 
wobec świata wyłaniającego się z jego opowieści, b) stopień jego widoczności 
w strukturze dzieła” (Hendrykowski, 1999a, s. 58–62).

1 Mam na myśli scenograficzne ukształtowanie wnętrza, w którym rozgrywa się druga, 
najważniejsza, część akcji filmu. 
2 Tadeusz Konwicki związał się z filmem już w 1954 roku (Kurtyna i Kariera). Od tego czasu 
zaczął pisać scenariusze, przede wszystkim do filmów Jerzego Kawalerowicza, np. Matka 
Joanna od Aniołów (1960), Faraon (1965), Austeria (1982), ale także innych reżyserów, np. Zi-
mowy zmierzch w reżyserii Stanisława Lenartowicza (1956), Jowita (1967), Kronika wypadków 
miłosnych (1985) w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Salto – to trzeci w pełni samodzielny film Konwickiego. Wcześniej powstały: Ostatni dzień 
lata (1958), Zaduszki (1961). Po Salcie natomiast: Matura w Augenblick des Friedens (1965), 
Jak daleko stąd jak blisko (1971), Dolina Issy (1982), Lawa (1989). 
Pełna lista publikacji na temat związku twórczości Tadeusza Konwickiego ze sztuką filmową 
znajduje się m.in. na stronie: www.filmpolski.pl.
3 Klasycznie o płaszczyźnie narracji mówi się w kontekście drugiego poziomu opowieści, 
który nie jest związany ze światem przedstawionym, a kojarzy się, odpowiednio: w warstwie 
słownej, np. z głosem słyszanym z offu (inaczej figura voice-over, głos z miejsca nieobjętego 
widzeniem); a w wizualnej – punktami widzenia „oka” kamery. 
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W sztuce ruchomych obrazów bardzo ważna jest też pamięć o bardzo szyb-
kiej zmienności narracji. Narratorem może być bowiem zarówno sam bohater 
(narracja pierwszoosobowa, inaczej intradiegetyczna oraz homodiegetyczna), 
ktoś kto „ukrywa się” jakby poza historią przedstawioną na ekranie (narracja 
trzecioosobowa, heterodiegetyczna, w której ważny jest tzw. punkt widzenia, 
horyzont narracji itp.), jak i kamera (narracja bezosobowa, ekstradiegetyczna). 
Rola narracyjna kamery przejawia się przede wszystkim poprzez obecność 
środków typowo filmowych, takich jak: corsscutting, rytmizowanie obrazów, 
nakładanie, manipulacja punktem widzenia itp. W ten sposób narracyjność 
wykazuje samo medium, nawet bez konkretnego narratora (Helman, Pitrus, 
2008, s. 42). 

W badaniach narracji w filmie Salto punktem wyjścia jest przypomnienie 
znaczenia „przestrzeni sceny”, która to prowokuje specyficzny sposób opo-
wiadania. Greckie słowo skēnē odsyła do wyobrażenia:

a) zarówno części wnętrza, w którym odbywa się przedstawienie, a więc 
przestrzeni świadomie ukształtowanej i wyodrębnionej, przeznaczonej 
do gry dla aktora,

b) jak i jednostki kompozycyjnej utworu dramaturgicznego czy filmowego, 
a więc rozumiemy pojęcie ‘scena’ jako część akcji wyodrębnionej ze 
względu na jedność miejsca, czasu i występowania w niej określonego 
zespołu postaci (Winniczuk, 1983, 1986). 

Punktem dojścia jest natomiast antycypacja przez autora Lawy współczesnych 
reinterpretacji znaczenia słowa scena i jej narracyjności. A więc wykorzystanie 
w filmie „sceny teatralnej”, której znaczenie zostaje „zminimalizowane”. Co 
prawda nadal oznacza ona „wyodrębnienia”, „wyróżnienie”, a więc służy temu, 
żeby „widzieć”, a przez to wiedzieć lepiej, dostrzegać postać, temat, problem, ale 
jednocześnie oznacza miejsce, które służy wymianie ról, poprzez pochłanianie 
dotąd oddzielonych przestrzeni: gry, orkiestry i publiczności. 

Na koniec trzeba podkreślić, że wskażę tylko niektóre istotne zagadnienia 
związane z semantyką pojęcia scena i jej narracyjnością w medium filmu, nie 
zamykając tego przebogatego tematu badań.
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1. Narracja i scena teatralna w medium filmu

„Semantyka sceny” – to – jak sądzę – ciągle aktualna aluzja do tekstu 
sprzed wielu lat, autorstwa Jurija Łotmana, Semiotyka sceny (2003)4. Wpro-
wadzone ograniczenie, tj. skupienie uwagi przede wszystkim na aspektach 
znaczeniowych kategorii z pogranicza estetyki teatru i innych mediów – sceny, 
rezygnacja z rozważań dotyczących syntaktycznych i pragmatycznych relacji, 
w przypadku filmu Salto Tadeusza Konwickiego, jest konsekwencją podążania 
za wyborami poczynionymi przez samego twórcę. Autor Małej Apokalipsy tak 
bowiem skonstruował przekaz audiowizualny, że scena funkcjonuje w nim 
przede wszystkim w wymiarze znaczeniowym, a pozostałe relacje semiotyczne, 
a więc sposób łączenia (aspekt syntaktyczny) poszczególnych znaków: a więc 
obrazów-kadrów, w których utrwalona jest przestrzeń sceny, a także sposób 
budowania związków/więzi między tą strefą a przestrzenią widowni (ujęcie 
wewnątrz- i  zewnątrzfilmowe), można wywieść właśnie z  tej początkowej 
myśli. Przy czym należy pamiętać, z uwagi na włączenie medium teatru do 
medium filmu, o podwojeniu (a nawet multiplikowaniu) wszystkich tych ka-
tegorii i relacji, np. semantyka sceny teatralnej a scena teatralna w filmie, czy 
też pojęcie scena funkcjonujące – obok: ujęcia, kadru, sekwencji – jako bazowe 
w filmoznawstwie, syntaktyczne relacje między kadrami ze sceną teatralną 
czy muzyczną w filmie, oraz montaż poszczególnych scen Salta. Pamiętać też 
trzeba o sposobach budowania relacji: aktor–widz w ujęciu wewnątrz- i ze-
wnątrzfilmowym. 

W części rozprawy zatytułowanej Teatr poza teatrem Łotman pisał m.in. 
„[...] zachowania semiotyczne tworzą skomplikowane formy o charakterze 
gry... [natomiast – I.G.] ważną dziedziną wzajemnego oddziaływania zacho-
wania praktycznego i  rytualnego jest zabawa czy gra” (2003, s. 97). Wiążą 
się z nimi zgoda i umiejętność „opanowania nawyku podwójnego jak gdyby 
dwupłaszczyznowego zachowania” (2003, s. 97). Trzeba bowiem pamiętać, 
że w „przestrzeni objętej grą nie ma publiczności, wszyscy są uczestnikami. 
[...] zdolność gry do aktywizowania audytorium i wciągania do widowiska – 
przekształca widzów we współuczestników” (2003, s. 97). 

4 Tekst Łotmana, w języku polskim, opublikowano w miesięczniku „Dialog” w 1986 roku, 
w numerze 11 (t. 29), s. 87–103. W 2003 roku ukazał się jego przedruk, tym razem w książce 
Sztuka w świecie znaków (Łotman, 2003, s. 95–124).
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Jednym z zagadnień, do którego warto w  tym kontekście nawiązać, jest 
estetyka języka teatralnej sceny, która zdaniem Łotmana „[...] wyznacza typ 
i stopień umowności teatralnej” (2003, s. 100). We współczesnym teatrze, także 
w filmie Salto Konwickiego, dychotomiczność sceny i widowni zostaje przełama-
na, staje się prehistorią, ale warto pamiętać, że niegdyś ta granica była ważna, 
choćby z uwagi na antropologiczne konteksty. Scena była zawsze oświetlona, 
mniej lub bardziej subtelnym światłem, a widownia skąpana w ciemności, 
a przynajmniej w cieniu. Takie ustalenie odsyłał do wskazania granicy między 
kategoriami już nie tyle/ nie tylko estetycznymi, co egzystencjalnymi: istnienia 
(obecności) – nieistnienia (nieobecności, braku). Prawdą jest też stwierdzenie, 
przynajmniej w ujęciach konwencjonalnych, że „z punktu widzenia sceny 
widownia nie istnieje”. Czy można jednak taki podział i podobne kategorie 
zastosować do innych mediów sztuki, np. filmu czy literatury? W przypadku 
filmu mamy do czynienia z widownią, która przecież dysponuje „tekstem” 
skończonym (utrwalona kopia filmu), a nie z nieustanną „dialogicznością”, 
jaką proponuje wariacyjność, a więc „brak tekstu kanonicznego w przypadku 
widowiska teatralnego” (Łotman, 2002, s. 106). 

Ensemble semiotyczne – a więc sugestia, że w centrum zainteresowania 
jest „nastawienie na różnorodność środków wyrazu artystycznego”, a więc 
spojrzenie na scenę teatralną, także w  innych mediach, np. medium sztuki 
ruchomych obrazów, jako na harmonię całości – kończą rozważania o scenie 
Łotman (2003, s. 121–123). To też punkt wyjścia i dojścia tego artykułu. 

2. To, co narracyjne w Salcie Tadeusza Konwickiego

Pierwszym monografistą twórczości filmowej Tadeusza Konwickiego był 
Tadeusz Lubelski. W książce z początku lat 80. zanotował: „Sennik współcze-
sny5 [uważany za tekst literacki zapowiadający niejako film Salto – I.G.] wy-
rażał pewną koncepcję twórczości zastępującej i  rekompensującej potrzebę 
rzeczywistego działania w świecie, twórczości poprzez którą artysta dzieli 
się z odbiorcą swoimi obawami i swoim niepokojem. Ale pytanie, jak wyni-
kłe z takiej koncepcji utwory artystyczne oddziałują na odbiorców oraz, o ile 

5 Najbardziej znane powieści Konwickiego to, oprócz Sennika współczesnego (1963), Wnie-
bowstąpienie (1967), Nic albo nic (1971), Kalendarz i klepsydra (1976), Kompleks polski (1977), 
Mała Apokalipsa (1979) itp. 
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i w czym mogą im dopomóc, nie było w strukturze Sennika współczesnego 
obecne” (Lubelski, 1984, s. 157). Warto podobną kwestię postawić do rozwa-
żenia w związku z analizą filmu Salto. Tym bardziej, że poniekąd opowiada 
on o próbie nawiązania porozumienia między aktorami i widzami (ujęcie 
wewnątrzfilmowe – autotematyczność).

Natomiast recepcja skończonego dzieła Konwickiego miała wiele odsłon 
(ujęcie zewnątrzfilmowe). Redaktor Encyklopedii kina przypomina na przy-
kład opinie na temat Salta, w których pojawiły się i głosy aprobaty i krytyki. 
Wszyscy jednak byli zgodni, że jest to film osobisty, wart uwagi, bo sięgający 
do uogólnień. Opowiada o stanie ducha całej grupy ludzi. Wieloznaczność 
filmu autora Czytadła (1992) doprowadziła też do tego, że odbiorcy mieli 
skrajnie różne doznania już w trakcie seansu. 

Scenariusz Salta napisał Konwicki (1964). Opatrzył go znaczącym podty-
tułem: Komedia filmowa (por. Hendrykowski, 1999a, s. 68–83), który odsyła 
do paradoksu gorzkiego śmiechu, mogącego pojawić w czasie jego oglądania. 
Czarny humor, parodystyczna stylizacja są to bowiem znaki rozpoznawcze 
tego tekstu. Narracja w  literackim pierwowzorze (w znacznej części literac-
kiego materiału) prowadzona jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a więc 
w typowy dla epiki sposób. 

Gdy analizujemy parodystyczne i  ironiczne teksty kultury, m.in. Salto 
Konwickiego, możemy mówić o pewnych – niemal teatralnych – „pozach” 
podmiotu dzieła, które charakteryzują, odmienne postawy wobec rzeczywi-
stości czy innych dzieł sztuki. Warto wskazać je także w omawianym dziele. 
Oto odpowiednie zestawienie (Głowiński (red.), 2002):  

Tabela 1
Postawa ironiczna a postawa parodystyczna

postawa ironiczna postawa parodystyczna

Dystans Familiarność (prawdziwa albo pozorowana) 

Spokój Żywiołowość 

Rozwaga w ocenie Spontaniczność 

Oziębłość emocjonalna Ciepło

Ponadto np. ironia może przybierać wiele form: antyfraza, hiperbola, litota, 
pytanie retoryczne, niezgodność stylistyczna, aluzja, niedopowiedzenie. Podob-
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nie jest z parodią. Najczęstsze jej formy to: cytat, autocytat, aluzja, omówienie, 
przypomnienie, powtórzenie, naśladowanie, przetwarzanie, pomniejszenie itp.6 
Niemal wszystkie te środki stylistyczne odnajdziemy w Salcie Konwickiego. 
Spełniają one także swoje podstawowe funkcje, m.in.: 

a) „wykpienie poglądów, postępowania, postawy, cech niezgodnych z re-
prezentowanymi (tj. przeciwnika, dyskutanta, polemisty, dialogisty)”, 

b) „wzmocnienie myśli, argumentu, wywodu itp.”, 
c) „urozmaicenie myśli, argumentu, wywodu”, 
d) „sygnał zdystansowania się wobec innych, siebie i sytuacji”, 
e) „zacieśnienie więzi z grupą, zjednanie sobie innych”, 
f) „rewers samotności, niezrozumienia, alienacji, outsiderstwa” (Głowiński 

(red.), 2002). 
W kontekście Salta Tadeusza Konwickiego możemy mówić ponadto o:
a) satyrycznej funkcji parodii jako odwołania się do filmów polskiej szkoły 

filmowej, np. Popiół i diament, 
b) funkcji ludycznej, gdy pod uwagę weźmiemy przede wszystkim postać 

głównego bohatera, w którą wcielił się Zbyszek Cybulski, 
c) krytycznej, gdy na pierwszy plan wysuniemy aspekt polemiki pisarza 

z narodową martyrologią rodem z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, 
d) w końcu konstruktywną, gdy wskażemy treści autotematyczne i auto-

parodystyczne czy autoironiczne (Lubelski, 1984). 
Autor Poetyki powieści i filmów Tadeusza Konwickiego rozpoczął swoją 

analizę od poziomu narracji wizualnej. Filmoznawca wskazuje na początku 
serię 14 obrazów jarmarcznych ze stawem, łabędziami, zachodem słońca, pa-
sterką wśród gęsi itp., sygnalizując, że te kiczowate widoki ujawniają ironiczną 
[a może parodystyczną – I.G.] postawę narratora, która od samego początku 
nie jest jednoznaczna (1984). Obrazy te przywodzą trochę na myśl niektóre 
pejzaże Caspara Davida Friedricha, m.in. Łabędzie wśród sitowia (1819–1820)7. 

6 Sygnałem parodii w obrazie filmowym mogą być ponadto mimika, intonacja, a w tekście: 
cudzysłów, kursywa albo jakieś inne graficzne wyróżnienie, a także lustrzane odbicie znaku 
zapytania. 
7 W opisie ujęć pojawia się sformułowanie: obraz jarmarczny przedstawiający księżyc i łabędzie 
na wodzie. Inne obrazy (zwykle ukazane dwukrotnie) z czołówki przedstawiają: pasterkę, gęsi, 
rybaka w łodzi; młyn nad wodą w zaśnieżonym pejzażu; pejzaż letni z drzewami nad wodą; 
czaplę nad taflą wody, drogę między drzewami itp. Łącznie jest 14 tego typu statycznych ujęć 
(por. ujęcia od 2 do 15). Jeden z obrazów z czołówki filmu pojawia się w pokoju Heleny, nad 
jej łóżkiem (por. ujęcie 66 i 67). 
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Na ekranie pojawiają się one raz jeszcze w czasie spotkania w pokoju Heleny 
i gdy główny bohater zwiedza miasteczko. Sens ich pojawienia zależy jednak od 
interpretacji odbiorcy. Lubelski sugeruje dwa z wielu możliwych odczytań, np.: 

a) „Świat, który ci przedstawię, wywodzi się z podobnie naiwnej, idea-
lizowanej rzeczywistości jak ten, który zrodził oglądane przez ciebie 
obrazki”. 

I dalej: 
b) „Pokazując ci te kiczowate reprodukcje, których nie możesz przecież 

traktować serio, chcę ci podpowiedzieć, że i w dalszym toku opowia-
dania będę posługiwać się ironią” (1984, s. 158). 

Świat Salta jest więc precyzyjnie zainscenizowany i wizualizuje wewnętrzny 
punkt widzenia (plan czasowy i psychologiczny) głównego bohatera. Lubelski 
zauważa, że stopień utożsamienia się narratora z bohaterem nie jest jednak 
jednorodny i stały. Chodzi o dwa bieguny, a więc czytamy: „[...] trzy paralelne 
sceny wykonywania wyroku – kolejno przez partyzantów akowskich (ujęcie 42), 
przez hitlerowców (ujęcie 174) i przez żołnierzy w polskich mundurach (uję-
cie 271), często psychologiczny status tych obrazów zaświadczany jest przez ich 
plastyczny kształt (użycie zniekształcającego obiektywu). Na drugim biegunie 
mieszczą się sceny, w których narrator zachowuje wyraźny ironiczny dystans 
do bohatera, tak przedstawiając jego zachowania, by ujawnić ich śmieszność 
(por. scena zbliżenia erotycznego z Heleną)” (Lubelski, 1984, s. 159). Służy to 
m.in. ośmieszeniu Kowalskiego w oczach widza. Natomiast parodia rodzi się 
wtedy, gdy odbiorca wierzy „zewnętrznej ironicznej obserwacji narratora” 
bardziej niż „obrazom przedstawiającym świat wewnętrzny bohatera”. Salto 
jest idealnym przykładem owego stanu „semantycznego zamieszania”, a więc 
sugestii nieustannej gry, pomieszania fikcji (udawania) z rzeczywistością. 

Dlatego też postać głównego bohatera jest tak niejednoznaczna. Już na 
poziomie nazwiska pozostaje niedookreślona8. W warstwie fabularnej jest to 
uzasadnione lękiem przed pościgiem. Postać wiodąca żyje w ciągłym ukryciu, 
np. zasłania okna, każe trzy razy do siebie pukać, boi się głośno wymawiać 
swoje nazwisko. Inkoherencja faktów i wyobrażeń powoduje jednak, że odbiorca 
widzi w tym wszystkim oszustwo, zmyślenie. Ostatecznie mówi o tym przy-
była do miasteczka żona Kowalskiego, nazywając go „dziwkarzem i łgarzem”. 
Jakkolwiek możliwą prawdą, ową nierozwikłaną tajemnicą, mogą być trzy 
obrazy dokonywania wyroku na Kowalskim. Niestety, każdorazowo, niemal 

8 Kowalski i Malinowski to ponadto najbardziej powszechne w języku polskim nazwiska.
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od razu, zostają one przełamane przez inne, jawnie wykpiwające tę postać 
i jej świat wewnętrzny. Autor książki na temat filmów Konwickiego wskazał 
obrazy ośmieszające bohatera: Kowalskiego-Malinowskiego, np.:

a) „jabłko spadające na jego głowę”, 
b) „potknięcie się o kamień”, 
c) „psa, który zawsze nań szczeka” itp. 

W podobny sposób można interpretować liczne patetyczne gesty, pozy 
i wypowiedzi tej postaci. Wystarczy wspomnieć o sentymentalnym powrocie 
do miasteczka, pościgu, opowieści o miłości w czasie spotkania z Heleną czy 
Artyście „kopanym w pelerynę”, aby uświadomić sobie, że Kowalski zdaje 
sobie sprawę z własnej śmieszności. Jest to dla niego także rodzaj gry, zabawy, 
kogoś, kto chciałby, żeby świat był po prostu bardziej kolorowy, ciekawszy, 
a nawet lepszy. 

Stąd wypływa dychotomiczność, tak typowa dla konwencjonalnego wyod-
rębnienia przestrzeni sceny, świata przedstawionego Salta (a więc też bohatera). 
Jest on bowiem od podstaw utkany z opozycji (Lubelski, 1984).

a) „zwykłość – oryginalność”, 
b) „blaga – rzeczywistość”, 
c) „parodystyczność – wzniosłość itp.”   

Zdaniem Lubelskiego rozstrzygnięcie tych niespójności jest możliwe na 
poziomie trzecim filmowej komunikacji, a więc poprzez odwołanie się do 
wiedzy odbiorcy na temat twórczości Konwickiego, o której była już mowa 
(ujęcie autotematyczne9), oraz do biografii twórcy Małej Apokalipsy (ujęcie 
autobiograficzne). 

To drugie podejście podpowiada już konstrukcja samego filmu i  sym-
boliczne znaczenie jego tytułu10. Koniec i początek (scena z pociągiem) Sal-

9 Autotematyzm Salta podkreślał sam Konwicki. Twierdził, że to „traktat na temat sztuki 
i praw sztuki. Zaduma nad moralnymi racjami twórczości. Ucieczka przed udręką własnej 
wyobraźni i pamięci. [...] Ingerencja Kowalskiego w życie mieszkańców miasteczka przypomina 
pytanie o rolę i wartość jego oddziaływania jako artysty? Oznacza próbę uniknięcia otrącenia, 
osamotnienia, nie-bycia. Symboliczna ucieczka w przeszłość może – zdaniem Lubelskiego – 
oznacza też bezradność” (Lubelski, 1984, s. 167). 
10 W akrobatyce salto może mieć różne warianty. Ze względu na kierunek obrotu wyróżnia 
się salto w tył, w przód i bokiem. Z uwagi na pozycje (ułożenie kończyn względem tułowia), 
na: salto kuczne, łamane i proste. W salcie możliwy jest wielokrotny obrót wokół osi wzdłużnej 
do wysokości człowieka (śruba). Dlatego mówi się o nieograniczonej możliwości kombinacji 
wykonywania tego elementu. Wskazuje się także na salto mortale (skok śmierci) i salto nullo 
(salto zerowe, nieudane próby). Jak więc widać, symbolika tytułu filmu może być przebogata. 
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ta są symetryczne i  tworzą swoistą ramę narracyjną, otwarcie i zamknięcie 
obrazu i pewnej historii. Na ekranie widzimy też szereg znaczących „odbić” 
rzeczywistości: „pociąg – sugestia drogi i podróży (zarówno do przodu, jak 
i w tył)”, „rzekę – oznaka zmienności, przemijania i życiodajności, olszyno-
wy zagajnik – naturalność”, „dzikość i tajemnica, kąpiące się kobiety – radość 
i erotyzm”, oraz „słyszymy dzwony kościelne – skojarzone z drogowskazem 
i religią”. Taka konstrukcja ramowa sugeruje umowność, symboliczność, za-
mkniętość. Lubelski zanotował: „Salto z pociągu – i to jest pierwsze wykład-
nia tytułu – to symboliczny skok [owo akrobatyczne salto – I.G.] w wyobra-
żoną przeszłość, do doliny dzieciństwa” (1984, s. 158). Filmowe miasteczko, 
do którego „prowadzą”: tory, rzeka wśród olszyn, dzwony, śpiew ptaków, ale 
też gnijące jabłka na drzewach (paradoks klęski i urodzajów), cebula, dynie 
w widocznych wnętrzach, mają przywołać w pamięci wileńskie dzieciństwo 
pisarza... z jego blaskami i cieniami. 

Motyw powrotu do dzieciństwa to ponadto stały temat w twórczości Kon-
wickiego. W Senniku też jest „rocznica” – przyjazdu rodzeństwa Korsaków 
spod Wilna. W Salcie miasteczko położone jest na złożach uranu, wymazano 
je ze wszystkich map. Podobnie jak miasteczko z powieści, jest symbolem 
podwileńskiej osady z lat 30. i współczesnego polskiego miasteczka. Powrót do 
takiej przestrzeni – zdaniem Lubelskiego – pozwala na przebudzenie i rozpo-
częcie pracy wyobraźni (1984, s. 163). Pobudza także do przyjęcia konwencji 
gry, niczym w obrazie jak „w teatrze świata”.

Rysunek 1 . Kadr z filmu Salto Tadeusza Konwickiego (dostarczone przez Iwonę Grodź).
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Rysunek 2 . Kadr z filmu Salto Tadeusza Konwickiego (dostarczone przez Iwonę Grodź) .

Wkraczając w  tę celowo wygenerowaną przestrzeń, można zadać kilka 
znaczących pytań, sugerujących najważniejsze problemy podjęte w filmie, 
np. istnienia granicy narracyjnej (bądź jej braku) między sceną a widownią, 
faktycznością, wyobraźnią a ostatecznie mitomanią, w końcu pokazywaniem 
a opowiadaniem. Ich pojawienie się potwierdza też geneza pomysłu na Salto. 
Pisarz wskazywał, że sięga ona korzeniami lat 1957–1958, gdy powstały dwa 
utwory prozatorskie z cyklu Z miejsc stojących. Pierwszy, O sławie, to diagnoza 
ludzkiej pogoni za rozgłosem, sukcesem w miłości itp., która przywodzi na 
myśl owe mistyfikacje, którym ulegają i tworzą bohaterowie filmu. Drugi fe-
lieton to Kabotynizm – ciężka choroba narodowa. To właśnie w nim Konwicki 
zauważył: „Kabotynizm u nas jest najdroższą wartością. Polityk-kabotyn, który 
tęgo narozrabia, za karę zostaje świętym. Artysta-kabotyn zyskuje miano na-
tury nieprzeniknionej i wzniosłej. Z rąk kabotyna nawet socjalizm zostałby 
u nas przyjęty entuzjastycznie” (1958, s. 6). Jak widać, są to teksty, które wiele 
wyjaśniają, jednocześnie stawiając też wiele znaków zapytania. 

Podsumowując tę część rozważań, trzeba zauważyć, że jakkolwiek zdaniem 
Lubelskiego „Salto nie jest satyrą, nie ma w nim intencji ośmieszenia komba-
tanckich legend literackich” (1984, s. 165), to jest w nim wiele gry, udawania, 
które sprzyjają teatralnemu, parodystycznemu potraktowaniu wielu elementów 
świata przedstawionego... a także narodowej mitologii, choćby rodem z Popiołu 
i diamentu Wajdy. Choć od razu trzeba zaznaczyć, że Konwicki odżegnywał 
się od polemiczności (a więc tak jednoznacznego odczytania Salta) na rzecz 
podkreślenia jeszcze większego tragizmu postaci odgrywanej przez tego sa-
mego aktora – Zbigniewa Cybulskiego. 
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Tragizm i śmieszność postaci Kowalskiego-Malinowskiego „odbija” niejako 
status artysty we współczesnym świecie, a więc kogoś, kto jest albo uwznio-
ślany, albo pomniejszany. W ten sposób „budzi się” ciąg skojarzeń, np. z mi-
tem romantycznym (salto-taniec, a taniec chocholi z Wesela Wyspiańskiego) 
czy awangardowością rodem z twórczości Sławomira Mrożka (por. Tango)11. 
Kowalski-Malinowski to więc jednocześnie ktoś tajemniczy i wyjątkowy oraz 
przeciętny (por. sam mówi: „Przecież ja jestem jednym z was”). 

W taki też sposób pisarz-reżyser przywołuje w Salcie postać artysty w swo-
ich wszystkich wariantach: tragizmie i  śmieszności. Przy okazji tworzy dla 
niego cztery wcielenia (alter ego), cztery warianty „sceny teatralne” i sposoby 
narracji, które ujawniają różnice między tymi odsłonami: 

a) narracja „artysty-moralisty, który czuje się kimś lepszym od swoich 
odbiorców” (por. Lubelski, 1984) – w tę rolę wciela się Wojciech Siemion 
deklamujący na scenie wiersz Różewicza Spadanie czyli o elementach wer-
tykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego z 1963 roku. 

Różewiczowskie słowo jest oderwane nie tylko od działania, a więc treści, 
które niesie, ale przede wszystkim rzeczywistości. Słowo jest fikcją. Kryzys 
języka jest kryzysem moralności. Porozumienie jest niemożliwe, to po prostu 
jedna z wielu czynności... Nie jest to jednak myśl nowa. Wystarczy wspomnieć 
o teatrze absurdu Samuela Becketta i Eugène Ionesco, a w Polsce – „czystej 
formie” Witkacego. 

Następnie: 
b) narracja „artysty-imitatora, który określa siebie geniuszem, pragnie 

poklasku, nie dbając o wartości czy funkcje swojej sztuki” (por. Lu-
belski, 1984) – w tej postaci pojawia się Włodzimierz Boruński jako 
Blumenfeld, 

c) narracja „artysty-brutala”, który pragnie „zaistnieć” na scenie czy poza 
sceną, zasadniczo tylko dzięki tężyźnie fizycznej – ta rola przypadła 
Zdzisławowi Maklakiewiczowi (Rotmistrz), 

d) narracja „artysty-kreacjonisty” (por. Lubelski, 1984), z którym utożsa-
mia się Konwicki, a rolę powierza Zbigniewowi Cybulskiemu. Artysta 
w tym wariancie ma „skromny program, nie zapowiada sztuki dosko-
nałej, dlatego w Salcie jest kicz (pierwsze ujęcia), błazeństwo, tragizm, 
fascynacja i poczucie nieudolności” (Lubelski, 1984, s. 168).    

11 W czasie zabawy rocznicowej, zanim zebrani zatańczą nowy taniec: salto (do dźwięków 
kontrabasu), tańczą tango (w Popiele i diamencie tańczono poloneza). 
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W jednej z ostatnich scen filmu bohaterowie tańczą taniec nazwany saltem. 
Taniec – w ogóle, nie tylko w tym przypadku – fascynuje, z uwagi na ludzkie 
ciało. Peterson Royce pisała: „O  jego wyjątkowości decyduje ludzkie ciało, 
tworzące schematy, wzory w czasie i przestrzeni, prawdopodobnie wyjaśnia to 
również starożytne pochodzenie i uniwersalność tańca” (2014, s. 29). W tym 
konkretnym przypadku jest to układ niezwykły, gdyż przypomina bardziej 
figury ludzi-manekinów, którzy wykonując tajemnicze gesty, starają się wy-
razić stan emocjonalny swojej grupy, a może nawet pokolenia. Sztuczność, 
teatralność, figuratywność, porozumienie w braku porozumienia – to para-
doksy, które najlepiej opisują to, co widzimy na ekranie. Sowińska zauważyła: 
„Dziwnie lunatyczny to taniec, zważywszy, że operuje językiem (liberalnie 
pojmowanego jazzu): synkopowym rytmem, przyczajonymi, «wędrującymi» 
figurami kontrabasu, wzmacnianymi aż po przenikliwe fortissimo wejściami 
ochrypłej trąbki. Transowość salta konstruowane jest jednak nie na wzór 
jazzu, lecz (z zachowaniem proporcji) Ravelowskiego Bolera. Filmowe salto 
nabrzmiewa, będąc pierwszym z utworów Kilara podporządkowanych zasadzie 
metodycznej progresji” (2010, s. 246). W ten sposób taniec stał się motywem 
przewodnim, także w pomyśle kompozytorskim. Oznacza nie tylko/nie tyle 
„otwarcie oczu”, koniec snu, marazmu, ale także gorzką drwinę. Konwicki 
w swojej twórczości zdawał się wyrażać podobną koncepcję, obok wcześniej 
przywołanej, która opierała się na „zastępowaniu sztuką potrzeby rzeczywistego 
działania w świecie”. Uniwersalizm przesłania Salta i status bytowy bohaterów, 
którzy swoją „fikcjonalność” manifestują na każdym kroku, wskazując, że tak 
naprawdę jedynie narracja, snucie opowieści, pamięć o  tej konieczności… 
mogą przynieść ocalenie (por. Filutowska, 2018). 

3. dodatek 

3.1. Jak aparat pojęciowy i zaproponowaną analizę użyć w praktyce? 

Czas powstania filmu Salto, lata 60. XX wieku, a także ustanowiona sytuacja 
narracyjna, pozwalają „wpisać” ten przykład artystycznej wypowiedzi w typ 
modernistycznego sposobu opowiadania (por. „model narracji materialistycz-
no-dialektyczny”). Ostaszewski przypomniał, że modernizm to pesymistyczna 
wersja pozytywistycznych wartości, typu: determinizm, ewolucjonizm czy 
racjonalizm (2018, s. 155). Narracja modernistyczna odwołuje się zatem do 
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takich kwestii jak, m.in.: „ironia”, „abstrakcja”, „antynomizacja” (zestawienie 
nihilistycznych tendencji z marzeniem o renowacji) i wyznacznik najważniej-
szy: „dehumanizacja sztuki, która odnosi się do buntu masowych odbiorców, 
którzy jej nie rozumieją, a przez to czują się poniżeni” (Ostaszewski, 2018, 
s. 134). Ważną funkcję w tego typu narracji spełniają więc:

a) przypadek (por. przypadek jako temat: Salto lub element organizujący 
narrację jako podważenie zasady narracyjności)12,

b) oddramatyzowanie akcji, a więc „zerwanie z klasyczną konstrukcją 
dramaturgii filmowej, np. za pomocą elips” (Ostaszewski, 2018, s. 179), 

c) antykimaks i otwarte zakończenie, a więc „klasyczna linearna narra-
cja zakłócona zostanie brakiem happy endu”, „brakiem zakończenia 
zgodnego z wytworzonymi w  trakcie opowieści założeniami” albo 
„niedopowiedzeniem” (Ostaszewski, 2018, s. 188),

d) autorefleksyjność, „filmy, których tematem jest robienie filmów i samo 
kino [lub sztuka, żywioł fikcji w ogóle – I. G.]” (Ostaszewski, 2018, s. 194). 

Postać w narracji modernistycznej jest zwykle „otwarta” na możliwości 
i wyalienowana13. Cechuje ją „subiektywizacja”, „tendencja do retrospektyw”, 
„autorefleksyjności”, „płynnego przechodzenia z  jednego czasu do innego, 
zacieranie granic między rzeczywistością diegetyczną a wizjami”. Salto jest ide-
alnym przykładem tego typu zabiegów, tzw. ekranu mentalnego (mindscreen)14.

Podsumowując: analiza narracji w filmie Konwickiego Salto przypomina 
ważną koncepcję twórczości jako rodzaju sublimacji i „rekompensaty wobec 
potrzeby rzeczywistego działania w świecie”. Takie podejście umożliwia za-
danie dwóch pytań (perspektywa psychologa-badacza): 

12 Do tej pory przypadek funkcjonował w kinie na marginesie, bo „narracja służyła do 
wyjaśniania związków między zdarzeniami w trybie przyczynowości. Wyklucza zatem – jak 
pisał Ostaszewski – przypadek jako sprzeczny z logiką swojego funkcjonowania” (2018, s. 174). 
13 Alienacja to – zdaniem Ostaszewskiego – podstawowy element w konstrukcji postaci w filmach 
modernistycznych (brak wiary w społeczny porządek, w ogóle w świat), np. motyw z wiersza 
Tadeusza Różewicza Spadanie w filmie Salto czy Jak daleko stąd jak blisko (2018, s. 158–159). 
14 Dwa bieguny narracji subiektywnej w kinie modernistycznym to: a) chwyt tzw. „ekrany 
mentalne” (mindscreen) – casus Bergmana, gdy – jak pisał Ostaszewski – „[…] mamy do czy-
nienia z wysokim stopniem samoświadomości, z wyraźnym sygnałem aktu wypowiadania, 
ujawniania w  trybie wypowiedzi pierwszoosobowej intencji nadawczej. […] W tym trybie 
wizualizacji podlegają – na zasadzie strumienia świadomości – myśli bohatera, a jego nastroje 
wpływają na przedstawienie rzeczywistości” (2018, s. 169–170); b) inwersja w subiektywizacji 
– casus Antonioniego, gdy – jak pisał Ostaszewski – „[…] subiektywny, a więc osobisty dra-
mat postaci przybiera pozór obiektywnej konstatacji na temat rzeczywistości” (2018, s. 170). 
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a) Jak dzieło sztuki, np. film, może oddziaływać na odbiorców? 
b) W czym może mu dopomóc? (por. Kozubek, 2016). 

Filmoterapetyczne podejście do narracyjności sztuki ruchomych obrazów 
rodzi kolejne możliwości sfunkcjonalizowania analizy Salta (perspektywa 
odbiorcy-rozmówcy), np.:

a) Jak rozumiesz tytułowe słowo salto w kontekście scen: otwierającej i zamy-
kającej film (skok do pociągu) oraz hipnotycznego tańca z ostatniej części? 

b) Jaka scena poruszyła cię najbardziej? I dlaczego? 
c) Jak można scharakteryzować głównego bohatera filmu? I określić jego 

postawę wobec innych? 
W filmie Konwicki stosuje dwie strategie, tj. postawy, wobec rzeczywistości 

czy innych dzieł sztuki (por. Lubelski, 1992; Tkaczyk, 2017, s. 88–108): ironiczną 
oraz parodystyczną. Warto więc zastanowić się: czym się one charakteryzują 
nie tylko kontekście filmu, ale także w realnym życiu (i poprosić o podanie 
przykładów)? Można je porównać na zasadzie antagonistycznych określników 
(por. Głowiński (red.), 2002). Przykładowo: 

a) postawa ironiczna cechuje się „dystansem”, „rozwagą”, „spokojem”, ale 
i często „oziębłością”.

b) postawa parodystyczna kojarzy się natomiast ze „spontanicznością”, 
„życzliwością”, „ciepłem” i poczuciem „bliskości” (która jednak nie 
musi być każdorazowo prawdziwa). 

Oba wskazane sposoby opowiadania spełniają konkretne funkcje, mogą 
bowiem oznaczać m.in. zdystansowanie się, „ukrycie” prawdziwych poglądów/
myśli, ale z drugiej strony określenie swojego stanowiska czy pragmatyczne 
zjednanie sobie odbiorcy.  

Salto jest idealnym przykładem stanu „semantycznego zamieszania”, a więc 
sugestii nieustannej gry, pomieszania fikcji (udawania) z rzeczywistością, także 
w życiu. „Wkraczając” w tę celowo wygenerowaną przestrzeń – przestrzeń dzieła 
sztuki filmowej, można w „bezpieczny” sposób zadać kilka znaczących pytań, np.: 

a) o  istnienie narracyjnej granicy (bądź jej braku) między „sceną” – 
opowiadającym a „widownią” – słuchającym, 

b) o wskazanie różnicy między: faktycznością, wyobraźnią, a ostatecznie 
mitomanią (w ujęciu życia zarówno jednostki, jak i całego narodu), 

c) w końcu o różnicę między pokazywaniem (funkcją opisową wypowiedzi) 
a opowiadaniem (funkcją stricte fabularną). 
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Filmografia
Scenariusz i reżyseria: Tadeusz Konwicki 
Zdjęcia: Kurt Weber 
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Jarosław Świtoniak
Montaż: Irena Choryńska
Występują: Zbigniew Cybulski (Kowalski-Malinowski), Gustaw Holoubek (Gospo-

darz), Andrzej Łapicki (podrywacz-pijaczyna Pietuch), Wojciech Siemion (Poeta), 
Włodzimierz Boruński (Blumenfeld), Irena Laskowska (wróżka Cecylia), Marta 
Lipińska (Helena), Zdzisław Maklakiewicz (Rotmistrz) i inni 

Produkcja: Zespół Filmowy „Kadr” 
Data produkcji: 1965
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inne źródła

Na temat filmu Salto powstał w 1998 roku dokument Kowalski-Malinowski. O „Sal-
cie” Tadeusza Konwickiego. Filmy o filmach, w którym sam reżyser opowiada 
o realizacji tego projektu15.

Na stronie http://sfkadr.com/pl/movies/13/salto.html Studia Filmowego „Kadr” można 
znaleźć informacje na temat filmu, jego realizatorów.

15 W 1990 roku na temat Konwickiego powstał też film Tadeusz Konwicki. Próba portretu artysty. 
Zob. też inne dokumenty o tym reżyserze, np. Przechodzień (1984), Całkiem spora apokalipsa 
(2002), Słońce i cień (2007), Co ja tu robię? Tadeusz Konwicki (2009) czy Konwicki w „Dolinie 
Issy” (2013).
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Noty o autorach

dr bogna bartosz 
Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania 
jakościowe w nurcie narracyjnym dotyczące indywidualnych, autobiograficznych 
uwarunkowań dobrostanu i wysokiej jakości życia ludzi w różnych fazach ży-
cia. Podejmuje od lat próby opisania znaczących doświadczeń konstytuujących 
tożsamość kobiet i mężczyzn. Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji, 
w tym współredaktorką książek poświęconych problematyce badań jakościowych 
m.in. Psychologia małych i wielkich narracji, Badania narracyjne w psychologii 
(red. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko). Prowadzi 
od 2016 r. jedyne na Dolnym Śląsku Studia Podyplomowe z Psychogerontologii 
realizowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka 
i kierownik projektu w Uniwersytecie Wrocławskim „Uniwersytet Seniorom − 
nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych”, który w 2018 r. w konkursie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zajął I miejsce spośród 211 zgłoszonych 
projektów. Opiekun naukowy Interdyscyplinarnego Koła Inicjatyw Twórczych 
działającego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach któ-
rego m.in. zrealizowano ponad 200 warsztatów dla mieszkańców Dolnego Śląska.

dr magdalena budziszewska
Psycholożka, pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Naukowo zajmuje się analizą narracji, metodami jakościowymi w psychologii, emo-
cjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Prowadziła badania m.in. z zakresu 
psychologii rodzin, tożsamości społecznej, pamięci własnej i rodzinnej przeszłości, 
rozumienia nierówności społecznych, psychologii uprzedzeń i dyskryminacji.   
Pracowała także jako praktyk, psychoterapeutka i psycholog szkolny z dziećmi 
i młodzieżą. Obecnie zajmuje się także emocjami, jakie czują ludzie wobec zmiany 
klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochro-
ny klimatu i środowiska naturalnego. Miłośniczka gór i wszystkiego dzikiego.
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dr hab. anna cierpka 
Pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik 
Katedry Psychologii Rozwojowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół psychologii rodziny oraz psychologii narracyjnej. Autorka wielu 
publikacji dotyczących wymienionych obszarów, w  tym książki Tożsamość 
i narracje w relacjach rodzinnych. Redaktorka kilku tomów prac zbiorowych 
poświęconych tematyce narracyjnej. Współorganizatorka konferencji dotyczą-
cych psychologii narracyjnej oraz stosowania metod jakościowych w badaniach 
psychologicznych. Na Wydziale Psychologii UW prowadzi dydaktykę wokół 
problematyki rodzinnej, psychologii rozwoju człowieka oraz aplikacji psycho-
logii pozytywnej w edukacji. W praktyce (Centrum Pomocy Profesjonalnej, 
Warszawa) prowadzi terapię rodzinną, małżeńską i indywidualną według po-
dejścia systemowego. Ukończyła także Studium Terapii Narracyjnej, pierwszy 
stopień (Centrum Doradztwa i Szkoleń MABOR, Warszawa).

dr małgorzata chądzyńska
Dyplom psychologa i doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada specjalizację drugiego 
stopnia z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz certyfikat 
psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie pracuje 
w Poradni Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzi terapię indy-
widualną. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: semantyczna 
analiza narracji, narracje rodzinne, opowieści osób chorych na schizofrenię 
oraz czynniki leczące w zaburzeniach psychicznych i chorobach somatycznych. 
Jest autorką monografii Wzorce aktywności w narracjach rodzinnych. Metoda 
badania, krystalizacja i przekaz międzypokoleniowy.

dr elżbieta chmielnicka-Kuter
Jest doktorem psychologii, adiunktem w Katedrze Psychologii Osobowości 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła całościowe 
szkolenie z psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 
Interesuje się problematyką autonarracji i  dialogowości. Pracuje jako nauczyciel 
akademicki i jako psychoterapeuta.

dr anna czyżkowska
Psycholog, seksuolog, terapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie 

512 Noty o Autorach



Ericksonowskim. Na co dzień pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie prowadzi zajęcia i badania naukowe z za-
kresu seksuologii i psychologii małżeństwa i rodziny. Od 12 lat prowadzi także 
szkolenia specjalizacyjne z seksuologii dla psychologów oraz lekarzy w Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W swojej praktyce psychologicznej 
zajmowała się wieloma różnymi zadaniami: prowadziła poradnictwo i psychote-
rapię par, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla samotnych 
matek i rodzin zastępczych, w tym także wsparcie dla rodzin jako asystent rodziny.

dr Kate de medeiros
Is the O’Toole Family Professor in the Department of Sociology and Gerontology 
at Miami University in Oxford, Ohio. Dr. de Medeiros’s research is broadly 
focused on understanding the experience of later life using narratives and other 
qualitative approaches.  Research topics include what makes a good life in later 
life, the meaning of home, suffering in old age, generativity, gendered aspects of 
aging, and friendships and social connectivity. She has authored or co-authored 
more than 40 research articles and book chapters and three books on aging. 

mgr michał dolczewski 
Magister psychologii, doktorant Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół psychologii klinicznej, zaburzeń osobowości i analizy 
treści wypowiedzi w badaniach psychologicznych. Prowadzi badania w ramach 
Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

mgr paulina drężek 
Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Związana z kołami naukowymi SKN Psychoterapii „Dialog” oraz SKN Psy-
chologii Ekonomicznej „Moderator”. Liderka III edycji projektu edukacyjnego 
„Tydzień rodzin” oraz współorganizatorka konferencji „Borderline. Spacer 
po linie”. Zaangażowana w II edycję projektu naukowego „List od Dziadka”. 
Obecnie badaczka rynku, specjalizująca się w badaniach etnograficznych.

prof. dr hab. elżbieta dryll
Profesor, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Prowadzi badania nad procesem wychowawczym oraz różnymi 
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zjawiskami psychospołecznymi wyznaczającymi jakość środowiska rodzin-
nego. Najnowsze badania osadzone są w  nurcie psychologii narracyjnej, 
z uwzględnieniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych, a szczególnie 
z wykorzystaniem autorskiej metody semantycznej analizy tekstu, inspirowa-
nej dorobkiem współczesnej lingwistyki, literaturoznawstwa i antropologii 
kulturowej. Jest współorganizatorką cyklicznych konferencji poświęconych 
psychologii narracyjnej i redaktorką kilku tomów prac zbiorowych dotyczą-
cych tej tematyki (wydawnictwo ENETEIA oraz IP PAN). Od lat zajmuje 
się dydaktyką akademicką, przygotowując młodych psychologów do pracy 
praktycznej w poradniach i  szkołach. Posiada doświadczenie praktyczne 
w zakresie grupowych i indywidualnych oddziaływań skierowanych do dzieci, 
młodzieży, rodzin i nauczycieli, a także w pracy środowiskowej z rodzinami 
niewydolnymi wychowawczo.

dr ewa dryll
Pracuje w Katedrze Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Kolegium MISH, ma-
gister antropologii IEiAK UW, psychologii WP UW, doktor nauk społecznych 
w dziedzinie psychologii. Zajmuje się badaniem rozwoju umiejętności posłu-
giwania się językiem figuratywnym (szczególnie metaforą). Najważniejsze jak 
dotąd publikacje to: Zrozumieć metaforę: Studium z psycholingwistki rozwojowej 
(Lexem), Badanie pól skojarzeniowych jako metoda ustalania znaczeń metafor 
(rozdział w Badaniach narracyjnych w psychologii), Emotional intelligence and 
describing humans with metaphors; Metaphorical descriptions of wrongdoers; Me-
taphorical descriptions of well-doers (Psychology of Language & Communication).

dr Sonja ehret
Gerontologist at the Institute for Gerontology at Heidelberg University. Aca-
demic head for intergenerational studies with very old people. Research focus: 
intergenerativity, dialogue and dialogue analysis, mental, emotional and spi-
ritual development in old age, the real age as a phase of life, ethics and age.

mgr Katarzyna garwolińska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Szkoląca się w nurcie 
systemowo-psychodynamicznym na psychoterapeutę. Aktywność zawodową 
realizuje w Poradni i na Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w prywatnym 
gabinecie. Współautorka publikacji: Katarzyna Garwolińska, Piotr K. Oleś 
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i Anna Gricman (2017): Construction of narrative identity based on paintings, 
British Journal of Guidance & Counselling.

dr iwona grodź
Literaturoznawca, filmoznawca, historyk sztuki, muzykolog, psycholog sztuki 
i wieloletni dydaktyk akademicki (UAM Poznań, Gniezno, Warszawa, Piła). 
Interesuje się ponadto kulturoznawstwem, teatrem, filozofią i psychologią, a tak-
że ideą korespondencji sztuk, szczególnie: literatury–filmu–teatru–malarstwa 
i muzyki. Zainteresowania: literatura, film i media (komunikacja społeczna), 
historia sztuki, muzyka, psychologia i filmozofia twórczości artystycznej. 
Przygotowuje się do procedury habilitacyjnej. Autorka m.in. książek: Zaszy-
frowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2008; Jerzy Skolimowski, „Więź”, Warszawa 2010; „Rękopis znaleziony 
w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2005; Synergii sztuki i nauki w  twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego, PWN, 
Warszawa 2015; Between dream and reality, Peter Lang, Berlin 2018, Hasowski 
Appendix, „Universitas”, Kraków 2020 i wielu innych publikacji naukowych.

mgr Kamil janowicz 
Psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktorant-stypendysta w grancie 
SONATA BIS 9 2019/34/E/HS6/00164 („Życie w pojedynkę w ujęciu teorii 
niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym 
w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników 
psychologicznych”); autor kilku artykułów publikowanych w czołowych pol-
skich czasopismach naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w recenzowanych 
monografiach naukowych. Jego zainteresowania skupiają się wokół znaczenia 
mentalnej aktywności prospektywnej w życiu młodych ludzi, rozwoju tożsa-
mości oraz psychologii narracyjnej.

mgr dominika jazurek
Absolwentka pedagogiki, o specjalizacji psychopedagogika kreatywności na 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
oraz Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 
Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesna inter-
wencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia.  Łącząc wiedzę 
psychologiczną oraz kreatywne podejście pedagogiczne, poprzez zabawę 
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wspomaga rozwój dzieci w żłobkach oraz przedszkolach. W trakcie studiów 
psychologicznych, poszukując nowych sposobów rozumienia oraz analizy 
satysfakcji par ze związku, jej zainteresowania wiązały się z wykorzystaniem 
koncepcji opowieści ukrytych w badaniach par. Uważa, że narracyjne podej-
ście pozwala na bardziej poszerzone zrozumienie dynamiki pary w związku.

dr Kamil jezierski
Psycholog zajmujący się w rozwojem człowieka w biegu życia, pamięcią au-
tobiograficzną okresu dzieciństwa, tożsamością psychospołeczną, wykorzy-
staniem metod jakościowych do badania wiedzy o swoim życiu. Pracuje jako 
adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Jako praktyk zajmował się dziećmi, młodzieżą i rodzinami, w tym 
jako terapeuta rodzinny.

mgr barbara anna Krzemińska
Filolog polski, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyplomo-
wana psychoterapeutka. Ukończyła profesjonalną Szkołę Psychoterapii „Intra” 
oraz Studium Psychologii i Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów 
Chrześcijańskich w Warszawie. Od 2006 r. pracuje nurcie humanistyczno-
-egzystencjalnym jako psychoterapeuta w prywatnym gabinecie psycholo-
gicznym „Przemiana” i w Poradni Psychologiczno-Pastoralnej „Cyrenejczyk” 
w Toruniu. Jest autorką wielu publikacji; wydała zbiór bajek terapeutycznych 
Zaczarowany Cyrk Pana Teodora cz. 1 i cz. 2, konspekt do prowadzenia zajęć 
psychoedukacyjnych dla dzieci na podstawie tychże bajek. Prowadzi także 
autorskie warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Spotkania z bajką terapeu-
tyczną”. Obecnie w ramach badań narracyjnych pracuje nad zastosowaniem 
narracji biblijnej jako narzędzia w psychoterapii indywidualnej i grupowej kobiet 
z rozpoznaną niepłodnością. Interesuje się egzystencjalizmem i personalizmem, 
psychoterapią narracyjną, bajkoterapią, zastosowaniem biblioterapii w procesie 
terapeutycznym, poszukiwaniem nowych form pomocy terapeutycznej i spo-
łecznej wykorzystujących narrację biblijną dla osób dorosłych w problemach 
oraz kryzysach życiowych. Jest także autorką wielu artykułów o tej tematyce.

dr Tomasz Knopik
Doktor psychologii, magister filozofii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor około 50 publikacji dotyczących 
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psychopedagogiki zdolności, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecz-
nych dzieci i młodzieży. Współtwórca Lubelskiego Laboratorium Talentów. 
Autor treningu mądrości – narzędzia wspomagającego zrównoważony rozwój 
uczniów zdolnych. 

dr dariusz Stanisław Kuncewicz
Adiunkt w Instytucie Psychologii Klinicznej SWPS Uniwersytetu Humani-
styczno-społecznego; prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską/par 
i  rodzinną w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin 
w Lublinie oraz w ramach praktyki prywatnej. Swego czasu podjął decyzję 
zawodową, że nie będzie wybierał między pracą naukową a  terapeutyczną. 
Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą koncepcji opowieści ukrytych 
i jej wykorzystania w psychoterapii. Wierzy, że narracyjna konceptualizacja 
więzi i zaburzeń psychicznych umożliwi ich naukowe, a zarazem użyteczne 
dla praktyki terapeutycznej, wyjaśnianie.

dr Karolina małek
Pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej za-
interesowania naukowe obejmują zastosowanie paradygmatu narracyjnego 
w  różnorodnych kontekstach (psychologia zdrowia, psychologia rodziny 
i bliskich relacji). Pracuje klinicznie jako terapeutka par i rodzin w poradni 
publicznej. Ukończyła szkolenie systemowe oraz trzystopniowe szkolenie z te-
rapii narracyjnej w Institute of Narrative Therapy w Londynie. Na Wydziale 
Psychologii UW prowadzi dydaktykę wokół problematyki rodzinnej oraz 
wspierania psychologów i nauczycieli w ich pracy w placówkach edukacyjnych.

dr hab. grażyna mendecka
Jest profesorem Katedry Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prowadzi wykłady z psychologii 
osobowości i z psychologii rozwoju człowieka w biegu życia. Przedmiotem jej 
badawczych zainteresowań jest psychologia twórczości ze szczególnym uwzględ-
nieniem społecznych uwarunkowań rozwoju i społecznego funkcjonowania 
wybitnych twórców. Jest autorem wielu publikacji z  tego zakresu, w 2019 r. 
wydała nakładem Wydawnictwa Difin SA książkę Doświadczenia rodzinne 
jako czynnik rozwoju wybitnych twórców. W 2020 r. również nakładem Difin 
opublikowała tekst Spotkanie a proces twórczy W: Z. Ratajczak, A. Gałuszka 
(red.), O spotkaniach w pracy. Szkice psychologiczne (s. 72–93).
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prof. dr hab. piotr oleś
Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. W latach 2011–2015 
przewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Laureat programu „MISTRZ” Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej Subsydium profesorskie „Dialogowe funkcje ja” 
(2006–2010). Autor m.in. Wprowadzenia do psychologii osobowości (2003, 2009), 
Psychologii człowieka dorosłego (2011), Psychologii przełomu połowy życia (2000, 
2013) oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą. 
Specjalista psycholog kliniczny, międzynarodowy konsultant Self-Confrontation.

dr hab. emilia Soroko 
Profesor w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej na Wydziale 
Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Kieruje Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii 
Klinicznej. Interesuje się psychopatologią osobowości, diagnozą kliniczną dla 
potrzeb psychoterapii, podejściem jakościowym i mieszanym w badaniach 
i diagnozie psychologicznej, analizą treści wypowiedzi, podejściem narracyjnym 
w psychologii, a  także zagadnieniami socjoterapii. Autorka m.in. monografii 
Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. 
Opowieści o bliskich związkach (2014) oraz rozdziałów o diagnozowaniu klinicznym 
w podręczniku Psychologia kliniczna (2016) pod redakcją L. Cierpiałkowskiej i H. Sęk.

dr Urszula Tokarska
Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka 
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje zaintereso-
wania naukowe koncentruje wokół psychologii biegu życia ludzkiego, psychologii 
egzystencjalnej oraz narracyjnej, a także możliwości zawartych w jakościowych 
metodach poznawania i oddziaływania na człowieka. Autorka akademickich 
kursów nauczania psychologii narracyjnej oraz oryginalnych warsztatów, m.in. 
„Bajkowej Szkoły Mądrości”, treningu Życie jako opowieść – narracyjne formy 
pracy z materiałem autobiograficznym, a także narracyjnej gry (auto)biograficznej 
W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA. Aktualnie specjalizuje się w prze-
znaczonym dla osób dorosłych egzystencjalnie zorientowanym poradnictwie 
narracyjnym oraz w kursach z zakresu storytellingu, badając podczas ich prowa-
dzenia możliwości wykorzystania we wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego 
mechanizmów gier autobiograficznych. (Nieustannie) pracuje nad monografią 
zatytułowaną Od autobiografii kompaktowej do hipertekstowej opowieści o życiu. 
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Narracyjne formy integracji doświadczenia indywidualnego, którą aktualnie uzu-
pełnia o kwestie ewolucji indywidualnych i zbiorowych opowieści o życiu pod 
wpływem doświadczenia pandemii. Wykłady oraz zajęcia praktyczne powadzi 
nie tylko w kraju, ale na kilku uniwersytetach europejskich, współpracuje na 
stałe z Laboratory of Psychological Research, School of Education, Univeristy 
of Crete w Rethymno oraz (ostatnio) z Miami University w USA. Posiada 
certyfikat terapeuty narracyjnego, jest członkiem m.in. European Society for 
Research on the Education of Adults oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier. 

mgr Katarzyna wiecheć
Psycholog, psychoterapeuta CBT w trakcie certyfikacji oraz nauczyciel aka-
demicki. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na kierunku psychologia i doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Po-
znaniu w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej. Członek Polskiego 
Towarzystwa Terapii Poznawczej i  Behawioralnej (PTTPB). Wykonawca 
w projekcie badawczym „Poszukiwanie znaczenia i  sensu życia oraz wzrost 
osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik projek-
tu: dr Mariusz Zięba) w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki. 
Doświadczenie naukowe zdobyła, pracując w licznych projektach badawczych. 
Zainteresowania badawczo-terapeutyczne obejmują psychologiczne trudności 
pracy w zawodach medycznych, problemy psychologiczne pacjentów chorych 
przewlekle, mechanizmy radzenia sobie ze stresem i traumą oraz metody pracy 
w ramach terapii trzeciej fali – terapii schematu oraz ACT. Autorka licznych 
publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii klinicznej.

mgr weronika wosińska
Doktorantka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
na co dzień pracuje w Muzeum Dulag 121, gdzie zbiera relacje osób, które 
doświadczyły cierpień II wojny światowej. Naukowo zajmuje się tematyką 
traumy oraz sposobami jej symbolizacji – w tekstach wojennych świadectw, 
wytworach artystycznych, marzeniach sennych. Odpoczywa dzięki muzyce 
i reportażom. Uczy się także w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

dr hab. wanda zagórska
Psycholog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjal-
ności: psychologia rozwoju człowieka w biegu życia, psychologia antropo-
logiczna, psychologia narracyjna, badania fenomenologiczne, teologia życia 
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wewnętrznego); kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej 
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; członek 
European Association for Developmental Psychology, Polskiego Stowarzysze-
nia Psychologii Rozwoju Człowieka i Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej 
przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski; autorka licznych 
publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych, w kraju i  za granicą.

dr mariusz zięba 
Jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS; 
kierownikiem Zakładu Psychologii Ogólnej na poznańskim wydziale Uniwer-
sytetu SWPS oraz kierownikiem Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami 
Życiowymi. Naukowo od kilkunastu lat interesuje się tym, jaką rolę w procesie 
wzrostu potraumatycznego i adaptacji do traumatycznych i krytycznych zdarzeń 
życiowych pełnią różne sposoby ujmowania doświadczenia w formie narracji. 
Zajmuje się też psychologią pozytywną, a zwłaszcza problematyką pozytywnych 
przekonań na temat siebie i świata, w tym nadziei, które sprzyjają radzeniu 
sobie w sytuacji kryzysów i trudnych wydarzeń życiowych. W prowadzonych 
przez siebie badaniach stara się łączyć metodologię ilościową i jakościową. 

dr renata Żurawska-Żyła 
Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. Główny obszar zainteresowań to psychologia osobowości i psychologia 
sądowa. Zajmuje się osobowościowymi i poznawczymi uwarunkowaniami 
adaptacyjnych i nieadaptacyjnych form autorefleksji, zagadnieniem dystansu 
psychologicznego oraz diagnozą osobowości i opiniowaniem psychologicznym 
na potrzeby wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratora, sąd). Od wielu 
lat pracuje jako biegły sądowy. Prowadzi również praktykę psychologiczną 
w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

dr magdalena Żurko 
Jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Psychologii 
Rozwoju Instytutu Psychologii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół rozwoju w okresie dorastania, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 
oraz psychologii rodziny. Autorka licznych publikacji na temat stosowania 
metod jakościowych związanych z humanistycznymi nurtami w psychologii. 
Pracuje także jako doradca rodzinny oraz współpracuje ze stowarzyszeniem 
„adopcyjni.pl.”.
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psychologia 
narracyjna

O mądrOści, miłOści 
i cierpieniu 

Elżbieta Dryll
Anna Cierpka

Karolina Małek
Teksty zawarte w recenzowanej pracy dostarczają cennej wiedzy o ko-
rzyściach płynących z realizowanych w paradygmacie narracyjnym badań 
dotyczących problemów egzystencjalnych, do których należą między 
innymi wskazane w tytule: mądrość, miłość i cierpienie. Problemy te, ze 
względu na swoją złożoną i subtelną naturę, wyłamują się spod twardych 
rygorów stricte ilościowej metodologii i jako takie poddają się badaniom 
jakościowym, prowadzonym przede wszystkim w modelu narracyjnym. Au-
torzy tekstów w sposób przekonujący ukazali, że werbalizowanie własnych 
doświadczeń życiowych, opowiadanie o relacjach partnerskich, rodzinnych 
i generacyjnych służy samopoznaniu oraz krystalizowaniu się poczucia 
tożsamości, a także może pełnić funkcję terapeutyczną. Zaprezentowane 
w pracy rezultaty świadczą o tym, że badania narracyjne są szczególnie 
cenne w odniesieniu do osób starszych, sprzyjają głębszemu poznaniu 
świata subiektywnych przeżyć, reinterpretacji własnej historii, mogą też 
sprzyjać osiąganiu istotnego dla seniorów pozytywnego bilansu życia. Ich 
stosowanie wymaga jednak – na co zwrócono uwagę – nie tylko kompe-
tencji metodologicznych, ale też szczególnej wrażliwości aksjologicznej 
i respektowania najwyższych standardów etycznych. Walory poznawcze 
zrecenzowanych tekstów uzasadniają jednoznacznie pozytywną ich ocenę. 

dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW 
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