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STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszej pracy jest postrzeganie dzieciństwa i jego roli
w rozwoju przez samą jednostkę oraz uchwycenie różnic w tym postrzeganiu
związanych z kontekstem rozwojowym. W rozważaniach uwzględniono kilka
perspektyw teoretycznych. Zgodnie z konstruktywizmem poznawczym (Bruner, 1991;
Piaget, 1967) i teoriami pamięci autobiograficznej (Conway, Pleydell-Pearce, 2000;
Maruszewski, 2005) założono, że własna przeszłość jest aktywnie tworzona przez
dorosłych.

Współczesne

nauki

społeczne

pokazują,

że

ludzie

postrzeganą

rzeczywistość konstruują za pomocą języka (Shotter, 2006; Tomasello, 2002).
W psychologii dobrze udowodniony jest wpływ aktualnych czynników na pamięć;
wspomnienia z życia codziennego są budowane w taki sposób, aby były spójne
z bieżącą perspektywą, w tym z obrazem samego siebie, wiedzą, a także wyzwaniami
rozwojowymi.
Z kolei z perspektywy narracyjnej człowiek ujmuje siebie i własną historię
w językowych schematach opowiadania (Bruner, 1991; Trzebiński, 2002). Badania
nad dyskursem opiekuna z dzieckiem pokazują, że wyłonieniu się form narracyjnych
wypowiedzi towarzyszy rozwój pamięci autobiograficznej, ale również kształtowanie
obrazu „Ja” i poczucia tożsamości (Nelson, Fivush, 2004). Rozumienie siebie
w narracjach zmienia się przez całe życie, dlatego uznano za zasadne w
rozważaniach nad rozwojem dorosłych wprowadzenie perspektywy autobiograficznej
(Bluck, Habermas, 2000; Staudinger, 2001), zgodnie z którą należy analizować
poszczególne wspomnienia jako część większej całości, ułożonego hierarchicznie
schematu własnego życia. Założono zatem, że człowiek posiada wizję całego okresu
własnego dzieciństwa wpisującą się w globalnie spójną autobiografię. Takie ujęcie
6

stanowi wyjście poza dotychczasowy model badań nad pamięcią autobiograficzną
(np. Rubin, 2006; Rubin i in., 1986; Brewin, Andrews, 2017), w których
koncentrowano się na poszczególnych wspomnieniach. Kluczowe dla prowadzonych
rozważań było podejście psychologii rozwoju w biegu życia (Baltes, 1987; Bühler,
1964; Erikson, 1982). Uznano, że wraz ze zmianami zachodzącymi w dorosłości,
przekształca się sposób ujmowania własnego dzieciństwa. Biorąc pod uwagę
wymienione

perspektywy

(konstruktywizmu

poznawczego,

narracyjnej,

autobiograficznej i biegu życia), osobisty obraz dzieciństwa potraktowano jako
całościową konstrukcję tworzoną z aktualnej perspektywy rozwoju jednostki.
Charlotte Bühler (1964) zwróciła uwagę na proces aktywnego konstruowania
życia przez człowieka, polegający na wykorzystywaniu indywidualnego potencjału
do wyznaczania sobie osobistych celów. Jednostka ma możliwość podjęcia refleksji
nad własną biografią i podsumowania realizacji własnych dążeń życiowych, dzięki
czemu może zyskać poczucie spełnienia. Podobnie Erik Erikson (1968) za kluczowe
w rozwoju uznawał poczucie tożsamości, które pojawia się w adolescencji, kiedy
młody człowiek przyjmuje perspektywę życia w spojrzeniu na siebie i własne
zaangażowania. Dan McAdams (2015), inspirując się teorią Eriksona, uznał,
że tożsamość budowana jest w narracyjnej strukturze historii życia, a sposób
ujmowania tożsamości narracyjnej zmienia się w rozwoju człowieka dorosłego.
Można sądzić, że również postrzeganie dzieciństwa ulega przekształceniom wraz
z przechodzeniem na kolejne etapy rozwoju. W każdej z powyższych trzech teorii
podkreślana jest rozwojowa tendencja do integracji własnego życia. Każda z tych
teorii zwraca również uwagę na dążenie człowieka do pozytywnego podsumowania
własnej biografii.
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Istotną część niniejszej dysertacji stanowi raport z badań własnych.
Po dokonaniu przeglądu literatury dotyczącej rozwoju historii życia i pamięci
autobiograficznej, postawiono hipotezy o istnieniu związku między sposobem
postrzegania własnego dzieciństwa a kontekstem rozwojowym. Kontekst ten może
być wyznaczany przez etapy rozwoju oraz charakterystyki funkcjonowania: styl
przywiązania oraz generatywność. Założono, że w późniejszych okresach dorosłości
wizja własnego dzieciństwa staje się lepiej opracowana poznawczo, co będzie
wyrażało się w sposobie przywoływania wspomnień. Przewidywano, że będą one
ułożone w bardziej spójną historię na wymiarach temporalnym i tematycznym oraz
będą cechować się częstszym nawiązywaniem do późniejszego życia. Ponadto
poddano eksploracji tematykę wspomnień, zakładając, że dostępne wspomnienia
związane są z bieżącym okresem rozwojowym, a dzieciństwo postrzegane jest
bardziej pozytywnie w późniejszych okresach rozwojowych. Analizie poddano też
sposób definiowania ram dzieciństwa, co miało ujawnić osobiste rozumienie tego
okresu. Spodziewano się również, że ujawnią się związki: - generatywności
z postrzeganiem wpływu dzieciństwa na późniejsze życie oraz - przywiązania
z wartościowaniem dzieciństwa.
W prezentowanych badaniach własnych uczestniczyły osoby z trzech grup
wiekowych: wczesnej dorosłości (25-35 lat), średniej dorosłości (45-55 lat) i późnej
dorosłości (65-80 lat), po 20 osób w każdej z nich. Główną techniką badania był
autorski wywiad narracyjny dotyczący postrzegania własnego dzieciństwa, który
składał się ze swobodnej wypowiedzi o własnym dzieciństwie oraz pytań
ukierunkowujących na bardziej szczegółowe zagadnienia dotyczące dzieciństwa,
takie jak: wpływ i ramy dzieciństwa. Wywiad miał ukazać sposób postrzegania tego
okresu jako wyjątkowej całości, dzięki czemu pozwalał na otrzymanie wyników
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wykraczających poza klasyczne badania pamięci autobiograficznej, w których
przywoływane są poszczególne wspomnienia (Maruszewski, 2005). Zastosowana
technika

różniła

się

też

od

typowych

badań

w nurcie

historii

życia

(np. Budziszewska, 2013; McAdams, McLean, 2013), gdyż dotyczyła uchwycenia
jedynie wybranego etapu biografii z wielu zaprojektowanych punktów widzenia .
Dodatkowo,

w

celu

sprawdzenia

związku

sposobów

budowania

narracji

ze zmiennymi osobowymi, zastosowano kwestionariusze: generatywności ( Loyola
Generativity Scale (McAdams, St Aubin, 1992; tłumaczenie własne) i przywiązania
Relationship Questionnaire (Bartholomew, Horowitz, 1991; tłumaczenie własne).
Wywiad poddano szczegółowym analizom ilościowym i jakościowym pod kątem
aspektów formalnych i treściowych, większą część analiz przeprowadzili sędziowie
kompetentni. Analizy zilustrowano fragmentami konkretnych wypowiedzi badanych
osób.
Analizy

prowadzono

na

dwu

poziomach:

tematycznych

fragmentów

wspomnień oraz całości narracji. Analizy pierwszego poziomu opierały się na
wyodrębnieniu jednostek analizy, czyli fragmentów wspomnień stanowiących całości
tematyczne. Liczba wyodrębnionych jednostek pokazała, jak obszerny obraz
dzieciństwa budowali badani w swoich wypowiedziach. Następnie każda z jednostek
analizy była opisywana według zdefiniowanych wcześniej kryteriów: umiejscowienia
na osi czasu, logicznego powiązania z innymi jednostkami oraz wyrażanego w niej
aspektu

afektywnego.

Oprócz

tego

sędziowie

przeprowadzali

analizę

treści

poszczególnych wspomnień określając temat każdej jednostki analizy tekstu
i porządkując je w kategorie tematyczne.
Całość narracji rozpatrywano z punktu widzenia obecności głównego wątku,
postrzegania wpływu dzieciństwa na późniejsze życie oraz oceny całości dzieciństwa.
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Ponadto

podjęto

próbę

kategoryzacji

treści

głównego

wątku

oraz

wpływu

dzieciństwa. Na ostatnim etapie analizowano odpowiedzi na pytania kierunkowe
o czasowe ramy dzieciństwa (kiedy się zaczyna i kończy dzieciństwo) oraz ich treść
(czym się zaczyna i kończy).
Uzyskane rezultaty częściowo potwierdziły oczekiwania, a jednocześnie
pozwoliły na sformułowanie istotnych tez do dalszej weryfikacji oraz na określenie
kierunków kolejnych badań. Obraz dzieciństwa kreowany przez dorosłych był
zróżnicowany interindywidualnie, a jednocześnie wykazywał pewną ogólną specyfikę
rozwojową.
obszernie,

W późnej

dorosłości

co przypisuje

się

dzieciństwo

większej

było

uwadze

wspominane

skierowanej

ku

szczególnie
przeszłości,

wynikającej z zadania podsumowania życia. Niezależnie od wieku badanych, mniej
niż połowa wspomnień logicznie odnosiła się do siebie, większa część tekstu składała
się z osobnych scen nieumiejscowionych w czasie. Główny wątek wykryto jedynie w
jednej trzeciej opowiedzianych

historii.

Mniej niż

jedna

dziesiąta tekstów

nawiązywała do pozaosobowej perspektywy temporalnej: kontekstu historycznego i
historii rodziny. Takie poszerzenie perspektywy zaznaczyło się wyraźniej w późnej
dorosłości.
Przywoływane

wspomnienia

dotyczyły

typowych

aktywności

dziecka.

Najczęściej, bo aż w jednej trzeciej wspomnień, wspominano spędzanie czasu
wolnego i relacje rodzinne. Często występowały tematy edukacji, tradycji i rytuałów,
przedmiotów, miejsca wychowania oraz kontaktów z rówieśnikami. Powyższe treści
stanowiły około trzy czwarte wypowiedzi i dominowały w każdym z okresów
dorosłości. Pogrupowanie wszystkich wyłonionych kategorii w klasy odpowiadające
elementom modelu ekologicznego (Bronfenbrenner, Moris, 2006) pokazało, że
w opowiadaniach dominowały wspomnienia dotyczące procesu interakcji jednostki
10

z najbliższym

otoczeniem

społecznym,

funkcjonowania. Wypowiedzi seniorów

własnej

osoby

oraz

kontekstu

znacznie rzadziej dotyczyły procesu,

nieznacznie częściej kontekstu i znacznie częściej aspektu czasowego, co przypisuje
się szerszej perspektywie ujmowania własnego życia.
Komponent afektywny i wartościujący stanowi istotny element obrazu
dzieciństwa. Wskazuje na to spontaniczne opisywanie emocji i dokonywanie ocen
w odniesieniu do niemal połowy wspomnień oraz ewaluowanie całości dzieciństwa
przez ponad trzy czwarte osób badanych. W każdym z okresów rozwojowych dorośli
byli skłonni do pamiętania wydarzeń i sytuacji o konotacjach pozytywnych
i negatywnych w podobnym stopniu. Częściej natomiast pozytywnie podsumowywali
dzieciństwo. Wbrew oczekiwaniom, obrazu dzieciństwa w późnej dorosłości nie był
bardziej pozytywny, co może wiązać się z doświadczeniami pokoleniowymi polskich
seniorów.
Powszechnie postrzegano wpływ niektórych doświadczeń z dzieciństwa
na późniejszy obraz siebie, przy jednoczesnym pozostawaniu znacznej części
przeszłych doświadczeń bez związku z pozostałą częścią historii życia. Odpowiedzi
na

pytania

dotyczące

postrzeganych

granic

własnego

dzieciństwa

pokazały

dominującą subiektywną perspektywę, której przejaw stanowiło przede wszystkim
lokowanie początku dzieciństwa w pierwszych wspomnieniach, końca zaś poza
powszechnie przyjętymi cezurami wiekowymi. Najczęściej koniec dzieciństwa był
umiejscawiany poza adolescencją przez osoby z późnej dorosłości, co wskazuje, że
w tym okresie życia cezury dzieciństwa rozmywają się. Również w tej grupie
najsilniej ujawnił się niezakładany wcześniej efekt wybiegania w wypowiedziach
do wspomnień z dorosłości.
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Wykryto niewielką liczbę związków między charakterystykami osobowymi
a sposobem postrzegania własnego dzieciństwa; generatywni dorośli mieli tendencję
do dostrzegania powiązań przyczynowych między dzieciństwem a aktualnym
życiem, a osoby postrzegające siebie pozytywnie w bliskich relacjach chętniej
oceniały swoje dzieciństwo.
Odkryte właściwości obrazu dzieciństwa prawdopodobnie wiążą się zarówno
z charakterem doświadczeń dziecięcych, jak i ze specyfiką dorosłej perspektywy,
ujawniającej się w sposobie rozumowania, postrzegania siebie i otoczenia oraz
dostrzegania spektrum przeżytego czasu. Otrzymane wyniki pokazują, że tożsamość
narracyjna wyrażająca się globalną koherencją historii życia zwykle dotyczy jedynie
części autobiografii. Podjęto dyskusję z założeniem mówiącym, że globalnie spójna
opowieść stanowi wyraz dojrzałego rozumienia swojego życia (McAdmas, 2013).
Być może w rozwoju postrzegania własnego dzieciństwa wyraźniejszymi zmianami
niż coraz bardziej spójne opracowanie poznawcze są bogacenie osobistej historii,
przypisywanie

jej

większego

znaczenia

osobistego

wartościowanie (Harris, Rasmussen, Berntsen, 2014).
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oraz

jej

pozytywne

SUMMARY
The purpose of the dissertation is to examine the perception of childhood and
its role in development by the individual and to capture the differences in this
perception related to the development context. Several theoretical perspectives have
been considered. According to cognitive constructivism (Bruner, 1991; Piaget, 1967)
and

theories

of

autobiographical

memory

(Conway,

Pleydell-Pearce,

2000;

Maruszewski, 2005), it is believed that one's own past is actively created by adults.
Nowadays, social sciences show that people construct perceived reality in language
(Shotter, 2006; Tomasello, 2002). In the field of psychology, the influence of current
factors on memory is well proven; everyday memories are built in such a way to be
consistent

with

current

perspectives,

including

self-image,

knowledge,

and

developmental demands.
From a narrative perspective, a person considers himself and his own story in
the language schemas of the story (Bruner, 1991; Trzebiński, 2002). Research on a
caregiver - child discourse shows that the emergence of narrative forms of language
is accompanied by the development of autobiographical memory, but also by the
formation of the self image and the sense of identity (Nelson, Fivush, 2004). The
understanding of oneself in narratives changes throughout one's life, which is why it
was considered worthwhile to introduce an autobiographical perspective when
considering the adult development (Bluck, Habermas, 2000; Staudinger, 2001). It
was assumed, therefore, that man has a concept of the whole period of his own
childhood that is part of a globally coherent autobiography.
It was assumed, therefore, that man has a vision of the whole period of his own
childhood inscribed in a globally coherent autobiography. This approach goes beyond
13

the existing model of research into autobiographical memory of childhood (e.g.
Rubin, 2006; Rubin et al., 1986; Brewin, Andrews, 2017), which focused on
particular memories. Crucial to the reflections was the lifespan approach to
psychology (Baltes, 1987; Bühler, 1964; Erikson, 1982). It was assumed that with the
changes taking place in adulthood, the way of perceiving one's own childhood is
modified. Taking into account the above-mentioned perspectives (cognitive
constructivism, narrative constructivism, autobiographical constructivism and the
course of life), the personal image of childhood was approached as a comprehensive
structure created from the current developmental perspective of the individual.
Charlotte Bühler (1964) argued that construction of one’s life course is the
active process, in which person fulfills her or his potential by achieving personal
goals. The individual can reflect on his or her own biography in order to summarize
the realisation of personal strivings and thus attain sense of fulfillment. Similarly,
Erik Erikson (1968) considered that psychosocial identity develops in adolescence
when a young person takes a life perspective on herself or himself and her or his
commitments. Dan McAdams (2015), inspired by Erikson's theory, concluded that
identity is built in a narrative structure of life history, and the narrative identity
changes during the adult development. It was assumed that the perception of
childhood is transformed in life course during transition to the next development
stages. In each of three theories mentioned above, the developmental tendency to
integrate one's own life is emphasized. Each of these theories also draws attention to
tendency for positive summary of autobiography.
An important part of this dissertation is the research report. After reviewing
the literature on the life-story development and on the autobiographical memory,
hypotheses about the relationship between the perception one's own childhood and
14

the developmental context were proposed. This context can be understood as the life
stages and characteristics of functioning: attachment style and generativity. It was
assumed that in later life the vision of one's own childhood becomes better
cognitively elaborated, what will be expressed in the way memories are evoked. It
was anticipated that they would be arranged in a temporally and thematically
coherent story and would be characterized by more frequent references to later life.
In addition, the thematic analysis of memories was conducted, assuming that the
availability of certain themes are related to the current developmental period and
childhood is perceived more positively in later life. There was also analyzed personal
understanding frames of childhood due to reveal personal understanding of this
period. The relationships between self understanding in narratives and personal
characteristics was expected: generativity with the perceived influence of childhood
on later life and tendency to evaluate whole childhood.
Participants from three age groups took part in the study: early adulthood (2535 years), middle adulthood (45-55 years) and late adulthood (65-80 years), 20
persons in each of them. The main technique used in the study was an author's
narrative interview, which consisted of a free speech about one's own childhood and
questions focusing on more detailed issues, such as the impact of childhood on later
life and perceived boundaries of childhood. The conducted interview has revealed
perception of childhood as an exceptional whole, therefore it allowed to obtain
results going beyond the classical research of autobiographical memory, in which
particular memories are recalled (Maruszewski, 2005). The technique used was also
different from typical life story research (e.g. Budziszewska, 2013; McAdams,
McLean, 2013), as it concerned capturing only a selected stage of biography from
many designed points of view. Additionally, in order to check the relationship
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between narratives and personal characteristics, the following questionnaires were
used: Loyola Generativity Scale (McAdams, St Aubin, 1992) measuring generative
concerns and Relationship Questionnaire (Bartholomew, Horowitz, 1991) measuring
attachment style. The interview was subjected to detailed quantitative and qualitative
analysis of formal and content aspects, with most of the analysis carried out by
competent judges. The analyses were illustrated with sample excerpts from obtained
naratives.
The analyses were conducted on two levels: thematic fragments of memories
and the whole narrative. Analyses on the first level were based on the separated units
of analysis – the fragments of memories being thematic wholes. The number of units
of analysis demonstrated how a comprehensive picture of childhood was built by the
respondents. Then, each of the analysis units was characterized according to
previously defined criteria: The analysis was based on the following criteria: setting
in time, logical relation to other units and expressed affective aspect. Moreover, the
judges carried out an analysis of the content of individual memories by defining the
theme of each unit of analysis and sorting them into thematic categories.
The whole narrative was considered in terms of the presence of the main
motive, the perceived impact of childhood on later life and the evaluation of
childhood as a whole. In addition, a categorization of the content of the main motive
and the influence of childhood was undertaken. At the last stage, the answers to
questions about the time frame of childhood (when childhood begins and ends) and
its content (what begins and ends) were analyzed.
The image of childhood created by adults varied interindividually and at the
same time demonstrated some general developmental specificity. In late adulthood
childhood was remembered particularly extensively, which is believed to be due to
16

the greater attention paid to the past, resulting from the task of summarizing life.
Independently of the age of the respondents, less than half of the memories referred
logically to other; the majority of the text contained separate scenes not located in
time. The central motif was detected in only one third of the narratives. Less than
one tenth of the texts referred to the non-personal temporal perspective: the historical
context and family history. This broadening of perspective was more apparent in late
adulthood.
The recalled memories concerned the typical activities of a child. Most often,
as much as one third of the memories mentioned spending free time and family
relations. Education, traditions and rituals, objects, places of upbringing and contacts
with peers were often mentioned. The above content constituted about three quarters
of the statements and dominated in each of the periods of adulthood. The grouping of
all the selected categories into classes corresponding to the elements of the
ecological model (Bronfenbrenner, Moris, 2006) showed that the stories were
dominated by memories of the process of interaction of the individual with the
closest social environment, his or her own person and the context of functioning.
Seniors' narratives related to the process much less frequently, slightly more often to
the context and much more often to the time aspect, which is attributed to a broader
perspective on approaching one's own life.
The affective and evaluative component is an important element of the
childhood image. This is demonstrated by spontaneous description of emotions and
evaluation of almost half of the memories and evaluation of the whole childhood by
more than three quarters of the respondents. In each of the developmental periods,
adults tend to remember events and situations with positive and negative
connotations in a similar degree. However, they positively summed up their
17

childhood more often. Contrary to the expectations, the image of childhood in late
adulthood was not more positive, which may be related to the generational
experiences of Polish seniors.
The influence of some childhood experiences on the later image of oneself was
commonly recognized, while leaving much of the past experience unrelated to the
rest of life. Answers to questions about the perceived boundaries of one's own
childhood showed a dominating personal perspective, which was manifested by
locating the beginning of childhood in the first memories and the end outside the
commonly accepted age caesuras. Most often the end of childhood was placed
outside adolescence by people from late adulthood, which indicates that during this
period of life the childhood caesuras become less visible. Also in this group, the
strongest effect of including in narratives to memories of adulthood was observed.
A small number of relationships between personal characteristics and
perception of one's own childhood were detected; generative adults tend to see causal
links between childhood and current life, and those who see themselves positively in
close relationships tend to assess their childhood more readily.
Discovered characteristics of personal childhood image probably relate both to
the nature of the childhood experience and to the specificity of the adult perspective
revealed in the way of reasoning, self-perception and environment, as well as the
perception of the spectrum of time experienced. The obtained results show that
narrative identity expressed as global coherence of life history usually concerns only
a part of autobiography. A discussion was undertaken with the assumption that
a globally coherent story is an expression of a mature concept of one's own life
(McAdmas, 2013). Perhaps in the development of the perception of one's own
childhood, the enrichment of one's own history, has greater personal significance and
18

its positive evaluation may be more significant changes than an increasingly coherent
cognitive elaboration (Harris, Rasmussen, Berntsen, 2014).
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Rozdział 1
MIEJSCE DZIECIŃSTWA
Z PUNKTU WIDZENIA KULTURY I NAUKI
1.1 Konstruowanie dzieciństwa w świadomości społecznej
Philippe Ariès (1995) pokazuje, że przez wiele lat dziecko było prawie
nieobecne tak w sztuce, jak i myśli filozoficznej i społecznej. W średniowieczu nie
wyodrębniano jeszcze dzieciństwa jako okresu przygotowania do dorosłości. Autor
zauważa, że w języku francuskim do XVIII wieku nie rozróżniano pojęcia „dziecko”
(fr. puer) i „młodzieniec” (fr. adolescens), co więcej pojęcia te były wieloznaczne i
mogły

oznaczać

np.

chłopca,

syna,

giermka,

czy

łobuza.

W

twórczości

średniowieczna aż do XII wieku nie podejmowano tematu dziecka; w malarstwie
przedstawiano je, jako małego dorosłego. Ariès twierdzi, że w tym okresie nie było
potrzeby zachowywania obrazu dziecka, gdyż ten etap rozwoju traktowano jako
przejściowy i mało istotny, a wysoka śmiertelność dzieci przyczyniała się do
postrzegania tego okresu jako nietrwałego. Pod koniec średniowiecza pojawiają się
dzieci, głównie w ikonografii religijnej, w postaci obrazów małego Jezusa lub
aniołków. W XVI wieku zaczynają pojawiać się portrety konkretnych „ziemskich”
dzieci, początkowo wraz z rodziną, a w XVII wieku przedstawiania samego dziecka.
Dopiero w tym okresie w kulturze europejskiej odkrywa się dzieciństwo jako
niezależny okres godny uwagi dorosłego. Maria Szczepska-Pustkowska (2009) nawet
stawia prowokującą tezę, że dzieciństwo zostało wtedy nie tyle odkryte, co
wynalezione.
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Willem Koops (2003) poddaje w wątpliwość radykalizm stwierdzeń tezy
Arièsa pokazując niewystarczającą moc użytych przesłanek; brak prezentowanych
w sztuce świeckich dzieci mógł wiązać się z przyjętymi w epoce konwencjami. Mimo
tego zgadza się w pełni, że od czasów renesansu dzieciństwo stawało się coraz
dłuższą i istotniejszą częścią ludzkiego życia (Koops, 2003). Emancypacja dziecka
dokonywała się stopniowo od Odrodzenia aż do XX wieku nazwanego za Ellen Key
„stuleciem dziecka” oraz czasów współczesnych, kiedy to, jak nigdy dotąd,
doceniono dziecko i skoncentrowano się na jego rozwoju.
Analizy historyczne pomogły ukazać dzieciństwo jako wytwór dorosłych,
który może podlegać istotnym zmianom w czasie (Kehily, 2008). Dopiero od
niedawna w kulturze zachodniej dziecko jest obecne jako podmiot i twórca własnego
rozwoju, a doświadczenia z dzieciństwa są postrzegane jako podstawa do budowania
osobowości. Z punktu widzenia psychologa interesujące staje się nie tylko pytanie,
jak ten obraz konstruowano w historii społecznej, ale też, jaki obraz dzieciństwa ma
człowiek w różnych okresach swego życia.

1.2 Obraz dzieciństwa w psychologii
William Kessen (1979) twierdzi, że współczesny obraz dzieciństwa i idea
rozwoju dziecka zostały ukształtowane przy aktywnym udziale nauk społecznych.
Dzieciństwo zyskiwało uznanie między innymi pod wpływem teorii pedagogicznych
ukazujących dziecko jako obiekt oddziaływań wychowawczych, w tym dzięki myśli
Jean’a Jacques’a Rousseau oraz psychologii rozwoju, szczególnie Jeanowi Piagetowi,
który analizował dziecięcy sposób rozumienia świata, stanowiący podstawę
dojrzałego

poznania.

Maria

Kielar-Turska (2000)
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rozwojowa drugiej połowy XX wieku pozostawiła nam obraz dziecka jako jednostki
autonomicznej, aktywnej, kreatywnej i kompetentnej.
1.2.1 Wpływy tradycji psychoterapeutycznej
W psychologii można wyróżnić dwa sposoby postrzegania okresu dzieciństwa i
jego roli w rozwoju człowieka. Pierwszy ukazuje dzieciństwo jako okres
determinujący sposób funkcjonowania człowieka w dorosłości. Psychoanaliza jako
pierwsza zwróciła uwagę na wpływ dzieciństwa na funkcjonowanie psychiczne
człowieka dorosłego. Według tego ujęcia zasadniczy dla rozwoju jest wiek, kiedy
dojrzewanie biologiczne napędza zmiany w osobowości (Tyson, Tyson, 1990).
Ponadto twierdzi się, że skutki doświadczeń z dzieciństwa ujawniają się w dorosłości
w sposób powtarzalny i stały. Pogląd taki był popularny w psychiatrii i psychologii
klinicznej, Antoni 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 egzystencji. 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.”
W obliczu współczesnej wiedzy psychologicznej nie do obronienia wydaje się
przyjmowane

tradycyjnie

w

psychoterapii

psychoanalitycznej

założenie

o odkrywaniu obiektywnej prawdy o sobie poprzez analizę osobistej przeszłości.
Jako argumenty przemawiające za odrzuceniem powyższej tezy, wskazuje się między
innymi zjawisko zniekształcania i produkowania wspomnień w toku psychoterapii,
nieefektywność stosowanych technik w dochodzeniu do prawdy (np. techniki
swobodnych skojarzeń, czy analizy snów) oraz na faktycznie aktywną rolę
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psychoanalityka w nadawaniu znaczenia i sensu w dyskursie terapeutycznym
(np. Loftus, 1993; Niedźwieńska, 2004; Spence, 1994). Ciekawe, że mimo zarzutów,
co do prawdziwości wielu założeń teoretycznych, psychoanaliza w praktyce okazała
się

skutecznym

narzędziem

(Shedler, 2010).

Robert

leczenia
Moore

i

poprawy

(1999)

jakości

opisuje

funkcjonowania

konstruktywistyczną

i narratywistyczną próbę reinterpretacji założeń psychoanalizy , która uwzględniła
przedstawione argumenty krytyczne, a jednocześnie pokazywała uzasadnienie
stosowanej praktyki psychoanalitycznej. Roy Schaffer (1992) i Donald Spence (1983)
doszli do wniosku, że psychoanaliza nie zajmuje się zdarzeniami i doświadczeniami
z przeszłości, ale aktualnymi znaczeniami, jakie zyskały one w życiu pacjenta.
Interpretacje psychoanalityczne poszukując źródeł problemów w doświadczeniach
dziecięcych

nadają

wspomnieniom

i

aktualnej

wizji

własnej

osoby

formę

opowiadania. Są przekonujące nie z powodu prawdziwości, ale ponieważ wnoszą
spójność i sens w historię życia pacjenta, co stanowi ważny czynnik leczący i
promujący zdrowie.
W kontekście znaczenia dzieciństwa dla rozwoju warta wspomnienia jest inna
koncepcja wyrosła na polu psychoanalizy. Robert Gould (1972, 1978) twierdził,
że przejawem rozwoju w dorosłości jest uwalnianie się od wpływów dzieciństwa, co
dokonuje się poprzez porzucanie nieświadomych i iluzorycznych przekonań nabytych
w rodzinie

pochodzenia,

dotyczących

dawanego

przez

rodziców

poczucia

bezpieczeństwa, takich jak „rodzice zawsze będą blisko, aby mnie wesprzeć”, „życie
jest proste i kontrolowane”, „nie ma na świecie prawdziwego zła ani śmierci”. W tym
sensie Gould odchodzi od postrzegania dzieciństwa jako kuźni dojrzałej osobowości.

23

MIEJSCE DZIECIŃSTWA Z PUNKTU WIDZENIA KULTURY I NAUKI

1.2.2 Stanowisko współczesnej psychologii
Ostatnie z przytoczonych koncepcji zbliżają się w kierunku drugiego podejścia
do dzieciństwa reprezentowanego przez współczesną psychologię rozwoju, która
stara się pokazać, że rozwój jest procesem ciągłym w życiu człowieka i wpływ
dzieciństwa, podobnie jak i późniejszych doświadczeń, ma równie istotne znaczenie
dla funkcjonowania człowieka (Baltes, 1987; Przetacznik-Gierowska, 1993). Rudolph
Schaffer (2010, s.2) pisze: „...żaden szczególny przedział wiekowy nie zasługuje na
większą uwagę niż inny: wszystkie odgrywają swoją rolę w życiu jednostek ”. Zatem
na człowieka dorosłego wpływają nie tylko doświadczenia z dzieciństwa, ale też
z dorosłości, przy czym te drugie mogą modyfikować znaczenie tych pierwszych
w późniejszym życiu.

***
Podsumowując,

dzieciństwo

stanowi

konstrukt

kulturowy

i

osobisty.

W psychologii znaczenie tego szczególnego okresu dla funkcjonowania człowieka
dorosłego było i jest nadal badane. Przedmiotem niniejszej pracy jest natomiast to,
jak postrzegane jest dzieciństwo i jego rola w rozwoju przez samą jednostkę. Można
oczekiwać,

że

podobnie

jak

prywatne

koncepcje

wchodzenia

w

dorosłość

(Arnett, 2001; Oleszkowicz, Misztela, 2015), obraz własnego dzieciństwa stanowi
element wiedzy o osobistym rozwoju.
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Rozdział 2
CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU W DOROSŁOŚCI

Zanim poruszy się zagadnienie sposobu postrzegania dzieciństwa w dorosłości,
należałoby nakreślić specyfikę rozwoju po adolescencji. Jak postaram się wykazać,
z dotychczasowych teorii wynika, że sposób postrzegania swojego dzieciństwa, jako
elementu biografii, wiąże się z

opisywanymi przez

psychologię

zmianami

rozwojowymi w dorosłości. W najprostszy sposób rozwój można określić, jako
względnie stałą zmianę zachodzącą w czasie w obrębie zachowania i struktur
psychicznych (Trempała, 2003). W psychologii biegu życia pokazuje się, że rozwój
nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem trwającym całe
życie. Rozwój psychiczny nie jest synonimem wzrostu i odnosi się do wszystkich
rodzajów zmiany – progresji i regresji, nabywania i utraty (Baltes, 1987;
Schaffer, 2010).

2.1 Zmiany spowodowane przystosowaniem lub dążenie do ideału
rozwojowego
W dorosłości trudno jednoznacznie określić cel zmiany tak, aby spełniała ona
kryteria rozwojowe, mimo to, w różnych koncepcjach próbuje się pokazać jej
pożądany kierunek. Ursula Staudinger i Ute Kunzmann (2005) dowodzą, że to, co
jest rozumiane jako pozytywny rozwój zależy w dużej mierze od kontekstu.
Wydawałoby się, że funkcjonowanie poznawcze jest takim polem, w którym
stosunkowo łatwo określić pożądany kierunek rozwoju. Przykładowo, ogólnie
przyjmuje się, że im więcej ktoś jest w stanie zapamiętać informacji, tym lepiej;
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jednak nawet w tym przypadku, to, co jest pożądane, zależy od innych czynników.
Wymienieni autorzy przytaczają badania, w których stwierdzono, że dla starszych
osób może być korzystne zapominanie nieprzyjemnych zdarzeń z przeszłości
(Charles, Mather, Carstensen, 2003). Jeszcze trudniej wskazać cel rozwoju
osobowości. Staudinger i Kunzmann, na podstawie dotychczasowych koncepcji,
proponują wyróżnić dwa rodzaje pozytywnej zmiany rozwojowej: „przystosowanie”
(ang. adjustment) i „wzrost” (ang. growth). Przystosowanie realizuje się poprzez
dobre dopasowanie do wymagań rzeczywistości przez jednostkę; szczególne
znaczenie ma wypełnianie wymagań świata społecznego (np. realizacja zadań
psychospołecznych skonceptualizowanych przez Havinghursta). Jego wynikiem są
takie elementy życia psychicznego, jak dobre samopoczucie, zdrowie psychiczne,
sukces życiowy.
Wzrost jest natomiast dążeniem w kierunku realizacji określonego ideału lub
celu rozwojowego i w tym sensie wykracza poza przystosowanie się społeczne.
Staudinger twierdzi, że często jest ujmowany w ramy stadiów rozwojowych, które po
kolei zmierzają do jakiegoś ideału. Według Staudinger i Kunzmann rozumienie
rozwoju jako wzrostu jest obecne w koncepcjach Lowrenca Kohlberga, Giseli
Labouvie-Vief, Jane Loevinger, czy Erika H. Eriksona.
Na marginesie można zauważyć, że tak mocne zarysowanie podziału,
jak dokonali

tego

Staudinger

i

Kunzmann

może

wydawać

się

dyskusyjne.

Przykładowo Erikson (1982) formułuje powszechne zadania rozwojowe w znacznej
mierze wyznaczane przez wpływy społeczne i wewnętrzne potrzeby, co zbliża jego
teorię do pierwszego modelu. Ponadto zauważa, że koncepcje, w których obecny jest
model rozwoju jako wzrostu, często za Piagetem uznają asymilację i akomodację
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jako

mechanizmy

zmiany

rozwojowej.

W

tym

przypadku

rozwój

polega

na wychodzeniu poza dotychczasowy stan przystosowania po to, aby osiągnąć nowy
wyższy poziom, który z kolei też może być przekroczony. Zatem można dyskutować
zasadność dokonanego podziału argumentując, że procesy asymilacji i akomodacji są
wyrazem adaptacji do środowiska. Omawiane ujęcie rozwoju jako wzrostu lub
przystosowania zostało tu przytoczone, gdyż pokazuje, że rozwój w dorosłości
niekoniecznie polega na polepszaniu samopoczucia, a aktualne dopasowanie do
środowiska nie może stanowić jedynego kryterium. Dla modyfikacji sposobu
przystosowania potrzebne jest wytrącenie z równowagi przez trudne doświadczenia
i dalej przemyślenie zmiany w perspektywie własnej tożsamości oraz uznanie tej
zmiany jako przystosowawczej. Stąd niektóre z doświadczeń mogą być oceniane jako
nieprzyjemne i niepożądane, jednak w dalszej perspektywie niosące zmianę
rozwojową.
Podobne

podejście

prezentowała

prekursorka

psychologii

biegu

życia

Charlotte Bühler (1964), twierdząc, że zamiast interpretować życie jedynie jako
ciągłą walkę o homeostazę, a działania ludzkie jako jej produkty uboczne, należy
zwrócić uwagę na proces aktywnego konstruowania życia przez człowieka.
Konstruowanie to polega na wykorzystywaniu indywidualnego potencjału do
wyznaczania sobie osobistych celów. W związku z tym, Bühler wyróżniła dwa
rodzaje podstawowych i równoważnych tendencji w życiu człowieka: ukierunkowane
na stabilizację (ang. tendency toward maintenance) oraz ukierunkowane na zmianę
(ang. tendency toward change).
Bühler dokonała też innego podziału. Wspierając się przeprowadzonymi
analizami biografii pokazała, że poczucie spełnienia (ang. fulfillment) w życiu opiera
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się na ocenie realizacji dążeń. Jednostki różnią się w zależności od przedmiotu tych
dążeń; te różnorodne dążenia można podzielić na dwa rodzaje: opierające się na
dobrym samopoczuciu, bądź opierające się na zewnętrznych miarach dokonań,
niekoniecznie prowadzące do pozytywnych emocji. Dążenia te nie wykluczają się
zupełnie,

przykładowo

realizowanie

ważnego

osobistego

celu

może

dawać

satysfakcję, aczkolwiek to nie ona stanowi decydujący motor działania. Autorka
zauważyła duże zróżnicowanie i subiektywizm przyjmowanych w życiu celów,
dlatego, jak zaznacza autorka koncepcji, szczególna jest rola autorefleksji
w podsumowaniu życia.

2.2 Wychodzenie poza stan równowagi
Odnosząc się do zaprezentowanego rozróżnienia warto pokazać, że refleksja
nad własnym życiem stanowi nie tylko motor rozwoju rozumianego jako wzrost, ale
także kształtuje jakość życia, w badaniach często stanowiąc wskaźnik pozytywnego
rozwoju psychicznego. Daniel Kahneman i Jason Riis (2005) zauważają, że
satysfakcja z życia jest czymś innym niż hedonistycznie rozumiane szczęście.
Według powyższych autorów, w badaniach często ignorowano fakt, że ocena jakości
życia

zachodzi

tak

naprawdę

za

pośrednictwem

osobistej

introspekcji

i w retrospektywie. Zatem, jeżeli właśnie satysfakcję przyjmiemy za cel rozwoju,
możemy sądzić, że ona jest oparta na ocenie doświadczeń porządkowanych
i zmienianych w pamięci autobiograficznej przez autorefleksyjne ja.
Poczucie jakości życia jest pojęciem szerokim; z psychologicznej perspektywy
można mówić o dobrostanie emocjonalnym, osobowościowym i społecznym (Keyes,
Waterman, 2003). W każdym okresie rozwoju człowiek dorosły ocenia swoje życie
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pod kątem poczucia satysfakcji na wymienionych wymiarach. Jednak koncepcje
narracyjne pozwalają na zobaczenie czegoś więcej w rozwoju człowieka dorosłego.
Mianowicie, refleksja nad całością życia umożliwia podmiotowe kierowanie
własnym rozwojem, przy czym świadome nadanie kierunku życiu nie zawsze musi
być zgodne z poszukiwaniem prostego poczucia satysfakcji, ale stanowił realizację
wartości życiowych niezależnie od innych czynników.
W koncepcji Kazimierza Obuchowskiego (1993) człowiek dorosły jest
jednostką intencjonalną i autonomiczną, właśnie dzięki autorefleksji. Wśród innych
potrzeb

posiada

potrzebę

sensu

życia,

która

stanowi

warunek

dobrego

funkcjonowania. Jednostka jest w stanie dążyć w sposób autonomiczny do przyjętych
przez siebie długofalowych zadań utrzymując je w polu uwagi i podporządkowując
temu doraźne dążenia.
Wydaje się, że można przytoczyć jeszcze wiele ujęć rozwoju rozumianego jako
wyjście poza stan równowagi i komfortu (patrz też Jančina, Kubicka, 2014). Nie
sposób

tutaj

ominąć

koncepcji

dezintegracji

pozytywnej

Kazimierza

Dąbrowskiego (1996). Zgodnie z nią jednostka zyskuje zdrowie psychiczne poprzez
rozłam dotychczasowego sposobu funkcjonowania i rozwój w kierunku bardziej
świadomego rozumienia rzeczywistości i wartości oraz refleksyjne kierowanie
własnym życiem.
Viktor Frankl (1966) w swojej egzystencjalnej teorii i metodzie logoterapii
wskazuje, że istotą człowieczeństwa jest ciągłe stawanie się, czego wyraz stanowi
poszukiwanie

i

nadawanie

sensu

w

życiu

poprzez

wykraczanie

poza

dotychczasowego siebie. Szczególną okazją do samotranscendencji są momenty
cierpienia i ograniczenia. Nawet w skrajnych przypadkach człowiek posiada wolność

29

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU W DOROSŁOŚCI

wyboru własnego stanowiska w obliczu konkretnych okoliczności. Ważnym
elementem logoterapii była refleksja nad osobistą przeszłością, teraźniejszością
i przewidywaną przyszłością, podejmowane tak, aby te elementy współgrały, ale
także, aby przeszłość, będąc docenianą, pozostawiała też wybór dla przyszłości
(Frankl, 1946/2009).
Rozumienie rozwoju, jako świadome zaburzanie balansu i dążenie do innego
sposobu integracji w postrzeganiu siebie i świata obecne jest w koncepcjach, które
wprost nawiązują do duchowości, jako elementu osobowości (Skrzypińska, 2008).
James Fowler (1996) twierdzi, że przechodzenie do dojrzalszej perspektywy
doświadczania wiary odbywa się często przełomami i zmianami skokowymi poprzez
wykroczenie poza komfortową sytuacją dla struktury psychicznej, szczególnie
poprzez ważne i trudne wydarzenia życiowe, takie jak długa choroba, czy utrata
bliskich. Według Roberta Emmonsa (1999) dążenia duchowe dają stabilizację
i wsparcie w życiu, zwłaszcza w momentach kryzysów dotykających kluczowych
spraw

życiowych.

Ułatwiają

one

integrację

osobowości

dzięki

ukazywaniu

nadrzędnego celu i czynieniu swojej sytuacji bardziej zrozumiałej.
Dobitnym przykładem rozwoju osobowego poprzez wytrącenie z równowagi
jest zjawisko „wzrostu potraumatycznego”, które definiuje się jako subiektywne
poczucie

wzrostu

osobistego

będące

bezpośrednim

skutkiem

przeżywania

traumatycznego wydarzenia (Tedeschi, Calhoun, 2004). Badania dowodzą, że wzrost
potraumatyczny

wiąże

się

ze

zmniejszeniem

objawów

zaburzenia

stresu

pourazowego. „Wzrostem” może być na przykład wyrobienie poczucie posiadania
kompetencji, większa świadomość życia, zmiana priorytetów, poprawa relacji,
zauważenie

nowych

możliwości

i

celów
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współpracownikami (Boals i in., 2015) twierdzą, że narracja o traumatycznych
doświadczeniach tworzona przez ich uczestnika odgrywa kluczową rolę w tym, jakie
będą doświadczone przez niego skutki. Jeżeli negatywne wydarzenie zostaje
włączone do historii życia, jako centralne i kwestionujące podstawowe poglądy
i przekonania, będzie miało silniejszy psychologiczny wpływ na jednostkę.

2.3 Refleksja nad życiem jako wyraz rozwoju
W wyżej wymienionych koncepcjach rozwoju w dorosłości motorem zmiany
osobowej są wydarzenia trudne, zaburzające równowagę (Jezierski, 2015). Świadomy
namysł nad sytuacjami istotnymi z punktu widzenia całości autobiografii stanowi
narzędzie do opracowania tych wydarzeń w sposób, który wzbogaca rozumienie
siebie i swojego życia. Ursula Staudinger (2001) twierdzi, że refleksja nad własnym
życiem (ang. life-reflection) stanowi czynnik rozwoju rozumianego jako wzrost.
Polega ona na odnajdywaniu powiązań między przeszłymi doświadczeniami a innymi
przeszłymi wydarzeniami lub aktualnymi sądami lub działaniami. Taka refleksja
pełni funkcję regulacyjną względem własnego życia i jest źródłem mądrości
(por. Baltes, Staudinger, 2000).
Zbigniew Pietrasińki (1990, s. 156) twierdzi, że „różnica między mędrcem
a głupcem polega przede wszystkim na tym, że te same doświadczenia życiowe
pierwszego uczą wiele, drugiego – bardzo mało” . Zdaniem tego autora niezbędnym
narzędziem do zyskania mądrości życiowej jest kompetencja autobiograficzna.
Podstawowymi składnikami kompetencji autobiograficznej są: wiedza autokreacyjna
i myślenie biograficzne. Wiedza autokreacyjna sprowadza się do prywatnych
przekonań o tym, jak wspomagać rozwój, drugi zaś składnik dotyczy podejmowania
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refleksji

nad

własnym

życiorysem.

W

wyżej

zacytowanym

stwierdzeniu

Pietrasińskiego zawarte są przynajmniej dwa ważne założenia o rozwoju człowieka
dorosłego. Pierwsze z nich dotyczy potencjalnego charakteru rozwoju w dorosłości
(zostało już wyżej wyeksplikowane), drugie – celu rozwoju. O tym, czy dany czynnik
będzie miał charakter rozwojowy dla osoby dorosłej, poniekąd będzie decydowała
ona sama, oceniając go w kontekście własnej biografii i prywatnych poglądów na
rozwój

(Pietrasiński, 1988). Według Pietrasińskiego, główną funkcją kompetencji

biograficznej jest osiąganie lub utrzymanie określonej jakości życia. W obliczu
wcześniejszych dociekań wydaje się, że takie spojrzenie należałoby poszerzyć. Skoro
kompetencja biograficzna stanowi narzędzie podmiotowego kierowania własnym
rozwojem w dorosłości, może służyć także do realizowania wyznaczanych przez
jednostkę celów i wartości niezależnie od odczuwanego w danym momencie
dobrostanu.
Cytowana wcześniej Charlotta Bühler obejmowała swoimi rozważaniami
różnorodne etapy rozwoju od niemowlęctwa aż po starość (Woodward, 2012). Przy
tej rozmaitości, autorka dążyła do spojrzenia globalnego wyrażającego się
kompleksowym ujmowaniem poszczególnych okresów rozwoju. Według niej „bieg
życia ludzkiego jest całością utworzoną na bazie zespołu różnorodnych wydarzeń
i procesów, przez które przechodzi dana osoba od urodzenia do śmierci”
(Bühler, 1964, s.1 1 ). Ocena życia jako spełnionego dokonuje się dzięki refleksji nad
jego biegiem w wyniku jego ewaluacji przeprowadzonej pod kątem wypełnienia
założonych wcześniej celów.

1

Tłumaczenie własne.
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Na polu metodologicznym wyrazem szerokiej perspektywy prekursorki
psychologii biegu życia było stosowanie metod empirycznych i poszukiwanie
ogólnych

prawidłowości,

przy

jednoczesnym

uwzględnianiu

subiektywnego

doświadczenia, podmiotowości oraz traktowaniu osoby w sposób całościowy.
Starając się realizować te kierunki do badań rozwoju w dorosłości, uznała metodę
biograficzną (Bühler, 1971, 1968/1999).
Psychoterapeuci narracyjni (Morgan, 2011) zwracają uwagę, że funkcją
opowiadania jest dokonywanie syntezy i integracji doświadczeń życiowych oraz
wzmacnianie umiejętności przyjmowania różnych punktów widzenia. Terapia ma
reorganizować pamięć poprzez aktywizację deklaratywnej wiedzy w formie
narracyjnej na temat doświadczeń, które do tej pory były zapisane w kodzie
proceduralnym

niedostępnym

świadomości

(Tokarska, 2002).

Ponadto

zmiana

sposobu opowiadania pomaga zastąpić „ubogie” narracje będące częścią naszej
tożsamości

i

podtrzymujące problem, na bardziej kompleksowe pomagające

w funkcjonowaniu.
Odnosząc się do teorii Annette Karmiloff-Smith (1992) można przypuszczać,
że w procesie autonarracji dokonuje się redeskrypcja reprezentacji wiedzy dotyczącej
siebie samego i własnej przeszłości. W efekcie, kiedy zostaje zawarta w opowiadaniu
lub ponownie opowiedziana w inny sposób, staje się zorganizowana na wyższym
poziomie.

2.4 Trzy linie rozwoju osobowości
Przytoczone koncepcje w znacznej mierze dotyczą zmian w obszarze
osobowości. Jej rozwój polega na modyfikacjach lub korektach, a nie na przejściu od
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jednego jej typu do innego (Oleś, 2011). Osobowość bywa różnie ujmowana, dlatego
również jej rozwój będzie inaczej postrzegany w zależności od przyjętej teorii.
Dan McAdams zaproponował model rozwoju osobowości (McAdams, 1994;
McAdams, Pals, 2006), który miałby integrować różne teorie. Według niego osobę
powinno charakteryzować się z trzech różnych perspektyw, które nazywa poziomami.
Pierwszy z nich to poziom cech zawierający charakterystyki dyspozycyjne, takie jak
„wielka piątka”. McAdams (1995) w artykule o znaczącym tytule „Psychologia
obcego” (ang. Psychology of the stranger) wyraził opinię, że jakkolwiek cechy
dyspozycyjne są niezbędne do opisu osobowości, jednak one same nie wystarczają do
zrozumienia osoby w konkretnych sytuacjach, między innymi dlatego, że nie biorą
pod uwagę kontekstu. Drugi poziom tworzą indywidualne sposoby przystosowania do
zmieniających się warunków, należą do nich między innymi style radzenia sobie,
poczucie skuteczności, przywiązanie. Tożsamość stanowi trzeci poziom; pełny opis
osoby wymaga wzięcia pod uwagę, jak i w jakim stopniu ludzkie życie staje się
zrozumiałe,

spójne

i

sensowne.

Koherentna

autonarracja

łącząca

odmienne

doświadczenia i autocharakterystyki nadaje człowiekowi poczucie tożsamości.
Między poziomami dochodzi do interakcji, jednocześnie zaznacza się ich
odrębność, która przejawia się między innymi w różnym tempie zmian rozwojowych.
Pierwszy poziom pozostaje raczej stały, największą stabilność osiągając w średniej
dorosłości, chociaż w indywidualnych przypadkach nadal istnieją możliwości
zmiany. Drugi poziom jest umiarkowanie stały, ulega modyfikacjom w ciągu życia,
ponadto ujawnia się w zależności od kontekstu. Trzeci poziom jest najmniej stały,
a poczucie stabilności obecne jest mimo zmian treści historii życia w czasie; osoba
posiada poczucie spójności, jedności osobowej i sensowności dzięki rozumieniu
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siebie jako zmieniającej się jednostki w zmieniających się warunkach (McAdams,
Olson, 2010).
Bardziej współcześnie McAdams (2015) zaproponował zmieniony model
rozwojowy integrujący różne koncepcje osobowości, w którym wyróżnił trzy linie
rozwoju osobowości analogiczne do wymienionych poziomów: linię „aktora”
pojawiającą się we wczesnym dzieciństwie, linię „sprawcy” - pojawiającą się
w średnim dzieciństwie, oraz linię „autora i narratora” - pojawiającą się w okresie
wczesnej dorosłości i później. McAdams nadał monografii, w której zawarł swoją
propozycję (op.cit.),

znaczący

tytuł

„The

Art

and

Science

of

Personality

Development”. McAdams nawiązał w ten sposób do rysującego się podziału na
zwolenników psychologii nauki społecznej zakorzenionej w „twardych” danych
i obliczeniach matematycznych na zmiennych oraz zwolenników psychologii jako
nauki humanistycznej; oraz podkreślił, że jego model stara się przekroczyć ten
podział.

***
Podsumowując przytoczone teorie, można stwierdzić, że refleksja nad własną
przeszłością stanowi integralną część rozwoju osobowego w dorosłości. Badając tę
wyjątkową część własnej biografii, jaką jest dzieciństwo, warto zadać sobie pytanie o
jego związek z rozwojem po adolescencji. Ciekawe jest też, czy w prywatnych
przekonaniach ludzi nie będących psychologami własne dzieciństwo postrzegane jest
jako wpływające na dalszy rozwój w dorosłości.
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Rozdział 3
PRZEDSTAWIANIE DZIECIŃSTWA W JĘZYKU

Poniżej starano się pokazać, że język jest narzędziem umożliwiającym
człowiekowi pamiętanie i rozumienie własnej przeszłości, tym samym badanie
wypowiedzi stanowi najbardziej adekwatną drogę do poznania czyjegoś sposobu
postrzegania dzieciństwa.

3.1 Dzieciństwo jako element językowego obrazu świata
Analizowany w niniejszej pracy sposób postrzegania dzieciństwa może być
ujęty jako forma językowego obrazu świata. Renata Grzegorczykowa (2001, s.164)
twierdzi, że „sposób ujmowania świata, tzn. wyróżnianie obiektów i wiązanie z nimi
zespołu cech, wyobrażeń i przekonań, wyrażony w języku (...) tworzą tzw. językowy
obraz świata, charakterystyczny dla określonego języka. Na ten obraz składają się
obrazy poszczególnych wyróżnionych obiektów

(fragmentów świata)”. Jerzy

Bartmiński i Ryszard Tokarski (1986) twierdzą, że semantyczna spójność tekstu
zależy od językowego obrazu świata. Realizuje się on poprzez celowe ukształtowanie
relacji między poszczególnymi wypowiedzeniami w tekście i uzależnienie tego
porządku

od

nadrzędnego

tematu,

na

którego

tle

realizuje

się

intencja

komunikacyjna.
Grzegorczykowa (2001) uważa, że można rekonstruować ten obraz, badając
język. Dokonuje się tego poprzez: określenie, które elementy rzeczywistości są
nazywane; tworzenie definicji semantycznej, kognitywnej, odtwarzania stereotypu
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czy prototypu wyodrębnianego elementu; kategoryzację czy klasyfikację tych
elementów oraz zawartego w języku ich wartościowania (Maćkiewicz, 1990).
Eksplorując zagadnienie konstruowania obrazu dzieciństwa przez ludzi,
oprócz, proponowanego w omówionym podejściu, statycznego opisu pojęcia,
konieczne wydaje się też badanie struktury narracyjnej używanej do jego opisu, gdyż
obraza dzieciństwa tworzony jest przez osobiste wspomnienia z historii życia.
Konkretne egzemplifikacje obrazu dzieciństwa u poszczególnych osób mogą wyrażać
wspólny obraz dla wszystkich użytkowników języka, jak i jego prywatne odmiany.
Autor niniejszej dysertacji przyjmuje, że wartościowe jest odkrywanie tego, co
powszechne, jak i indywidualne.

3.2 Narracyjne ujmowanie rzeczywistości
Koncepcja językowego obrazu świata koncentruje się raczej na jego
statycznych właściwościach, tymczasem w obliczu współczesnej wiedzy można
uznać, że narracyjna forma wypowiedzi jest najbliższa naturalnemu postrzeganiu
swojej

przeszłości.

Obraz

własnego

dzieciństwa

jest

zapewne

dynamiczny

i odzwierciedla sytuacje, zachowania, czy stany wewnętrzne, które działy się
w czasie. Jerome Bruner (1991) wyróżnił dwa tryby rozumienia rzeczywistości:
paradygmatyczny i narracyjny. Tryb paradygmatyczny jest typowy dla nauki i polega
na logicznej kategoryzacji świata. W trybie narracyjnym doświadczenia porządkuje
się w sposób charakterystyczny dla opowiadań, składających się z intencji bohatera,
starań prowadzących do ich realizacji, a także perypetii na drodze do sukcesu lub
porażki. Innymi słowy, w trybie paradygmatycznym stara się wyjaśnić zależności
między zmiennymi obserwowalnymi, a w trybie narracyjnym istotne są wewnętrzne
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motywy i znaczenia nadawane doświadczeniom. Pierwszy z nich oddziela elementy
rzeczywistości od kontekstu i kategoryzuje je, drugi z nich opisuje rzeczywistość w
odniesieniu do kontekstu sytuacyjnego i własnych przeżyć. Każdy sposób myślenia
ma znaczące zalety. Tryb paradygmatyczny pozwala przewidywać, dzięki tworzeniu i
testowaniu hipotez dotyczących rzeczywistości, natomiast tryb narracyjny organizuje
złożony i często niejednoznaczny świat ludzkich uczuć, intencji i działań w znaczącą
całość.
3.2.1 Struktura narracji
Narracja

jest

pojęciem

używanym

do

niedawna

głównie

na

gruncie

językoznawstwa, jest tożsama z opowiadaniem (łac. narratio; za: Słownik języka
polskiego, 2015). Stanowi formę wypowiedzi lub tekstu prezentującą ciąg zdarzeń
uszeregowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich
uczestniczącymi

oraz

ze

środowiskiem,

w

którym

się

rozgrywają

(Sławiński 1988, Bokus, 1991). Narracja odpowiada na pytania o to: co się
wydarzyło, kiedy, gdzie i komu, przedstawia rozwój fabuły, zwykle wstęp,
rozwinięcie i zakończenie. Jest strukturalnie nadrzędna wobec innych typów
wypowiedzi (dialogów i monologów bohaterów). Może odnosić się zarówno do
bardzo krótkich, jak długich okresów czasowych (Berger, 1997).
Narracja jest bliska pojęciu dyskursu, jeżeli przyjmiemy za Teuen’em
van Dijk’iem (2001), że dyskurs jest formą użycia języka w interakcji werbalnej,
można powiedzieć, że narracja jest formą dyskursu. Van Dijk wskazuje, że analiza
dyskursu może dotyczyć tekstu mówionego, pojawiającego się w sytuacjach
naturalnych oraz pisanego, przy czym wyraźnie rozróżnia te dwie formy. Można
przypuszczać, że badanie prywatnego sposobu rozumienia świata będzie rzetelniejsze
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za pomocą narracji mówionych, gdyż to one są powszechnie używane w codziennych
sytuacjach.
Van Dijk rozważając poznawczy aspekt dyskursu, zaznacza, że procesy
mentalne zachodzące podczas lektury tekstu, bądź tworzenia dyskursu mają charakter
konstrukcyjny. Tworzone w tym procesie reprezentacje umysłowe nie są po prostu
kopią znaczeń, ale rezultatem stosowania określonych strategii konstruowania sensu,
która ma służyć jakiemuś celowi. Zresztą podobnie psychologiczne koncepcje
pokazują, że tworzenie reprezentacji narracyjnych na podstawie wspomnień nie jest
jedynie ich odtwarzaniem, ale też jest procesem konstrukcyjnym, w którym wybiera
się i interpretuje elementy w ramach posiadanych schematów i w jakimś celu
(np. Maruszewski, 2005; Trzebiński, 2001). Stąd też płynie wniosek, że ujmowane
w formie narracyjnej dzieciństwo jest tworzone przy uwzględnieniu teraźniejszej
perspektywy.
Charakterystyką dyskursu jest jego koherencja, która zapewnia komunikatowi
sensowność (Osiejuk, 1994). Koherencja jest budowana dzięki referencji, czyli
odsyłania do przedmiotów odniesienia. Na poziomie mikro z koherentnym tekstem
mamy do czynienia wtedy, gdy sądy dotyczą tych samych ludzi lub przedmiotów lub
gdy

opisywane

następujące

po

sobie

zdarzenia

połączone

są

związkiem

przyczynowym (VanDijk, 2001). Maria Mayenowa (1971) wskazuje, że tekst musi
być tak zbudowany, by treść wszystkich zdań, które się nań składają, dawała
w rezultacie opis jednego przedmiotu, a rozumowanie zawarte w tekście dowodziło
jednej

tezy.

Zatem

każde

następne

zdanie

powtarza

częściowo

wprowadzoną przez poprzednie i dodaje do niej nową informację.
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W kontekście zagadnienia sposobu ujmowania własnej przeszłości w formie
narracyjnej dla psychologów bardziej interesujący od mikropoziomu tekstu jest jego
makropoziom odnoszący się do całości wypowiedzi, a nie jedynie do pojedynczych
sądów. VanDijk (op.cit.) twierdzi, że tematy są kluczowym elementem dyskursu,
gdyż

to

one

określają

jego

całościową

jedność.

Temat

dyskursu

zawiera

najważniejszą informację, odpowiada na pytanie „o czym jest tekst?” i nie jest
identyczny z tematami zdań, a teksty posiadają swoją całościową globalną formę.
Zakłada się, że można zidentyfikować schematy strukturalne tekstu, w skład których
wchodzą konwencjonalne składniki. Przykładowo początek i zakończenie mogą być
formułowane w określony sposób. Oczywiście w praktyce spójność tekstu może być
mniejsza albo większa, jednak jej całkowity brak spowoduje, że tekst nie będzie
narracją, ani dyskursem.
3.2.2 Narracja jako narzędzie myślenia
Theodore Sarbin (1986) w swoim klasycznym już dziele o znaczącym tytule
„Narrative psychology. The storied nature of human conduct” 2 stwierdza, że narracja
stanowi

„..intelektualne

narzędzie

do

organizowania

w

całość

czegoś,

co

w retrospektywie mogło by się wydawać jedynie zbiorem fragmentarycznych
wydarzeń”. Katarzyna Rosner przytacza stwierdzenie Barbary Hardy (1968, za:
Rosner, 2006), że „..narrację trzeba traktować (...) jako prymarny akt umysłu
przeniesiony do sztuki z życia”. W podobnym tonie wypowiada się Jerzy
Trzebiński (2008) pisząc, że narrację można rozumieć nie tylko jako sposób
opowiadania przekazujący informacje i wiedzę, czyli nie tylko jako formę
komunikacji.
2

Dla

wielu

badaczy

narracja

jest

też

sposobem

rozumienia

Tytuł można przetłumaczyć następująco: „Psychologia narracyjna. Fabularna natura postępowania
człowieka”.
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rzeczywistości, jest szczególną formą jej poznawczego reprezentowania. Tworzony w
języku sposób rozumienia rzeczywistości określa nasze motywy i postawy oraz
rozumienie siebie i własnego życia. Podobnie Brian Richardson (2000) rozumie
narrację jako podstawowy, pierwotny sposób, w jaki ludzie porządkują w czasie
swoje doświadczenia. Zatem narracja jest sposobem reprezentowania i rozumienia
świata. Zgodnie z tym paradygmatem, nasza wiedza o otaczającym świecie, w
ramach której możemy rozumieć, przypominać sobie i wyobrażać zdarzenia, sytuacje
i pojawiających się w niej bohaterów, ma formę narracyjną – modeluje rzeczywistość
jako scenę, na której występują postacie z określonymi intencjami i spotykają
określone problemy.
Podobnie, jak w przypadku innych form rozumienia, umysłową bazą dla
tworzenia narracji są schematy poznawcze, nazywane przez Trzebińskiego (2002)
schematami narracyjnymi. Zaktywizowany w konkretnej sytuacji schemat powoduje
narracyjne konstruowanie rzeczywistości. Schematy narracyjne pomagają zapamiętać
przeszłe

zdarzenia,

brać

udział

w

rozumieniu

aktualnych

zdarzeń

poprzez

ukierunkowanie uwagi i porządkowanie doświadczeń w istniejących strukturach,
a także pomagają przewidywać przyszłość, tworząc zgodne ze schematami hipotezy
co do dalszego biegu zdarzeń.
Narracje, jako formy rozumienia rzeczywistości, posiadają uniwersalną,
podstawową strukturę: bohater historii z określonymi wartościami i intencjami
napotyka na trudności w ich realizacji, które w wyniku różnych okoliczności zostają
lub nie zostają przezwyciężone (Trzebiński, op.cit.). Także siebie i innych ludzi
możemy rozumieć jako bohaterów opowieści posiadającej główny wątek. Pojedyncze
doświadczenia umiejscowione są w spójnym kontekście znaczeń, w globalnej
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biograficznej

formie-wzorcu,

istnieją

w subiektywnym,

ogólnym

wzorze

doświadczeniowym, który tworzą relacje treściowe, to znaczy relacje przedmiotowe
i czasowe (Rosenthal, 1990).

3.3 Narracja w naukach społecznych
Jeszcze paręnaście lat temu Katarzyna Rosner (2002) zadawała pytanie, czy
powszechność kategorii narracji w naukach społecznych i humanistycznych (w tym
w psychologii) stanowi chwilową modę, czy jest przejawem stałej tendencji. Autorka
zauważyła, że obecnie ma miejsce istotna transformacja w postrzeganiu natury
człowieka, odchodzi się od przedmiotowego rozumienia struktury egzystencji
ludzkiej w kategoriach ontologicznej struktury przedmiotu, tj bytu wyposażonego
w określone własności i zastępuje się go kategorią bytu rozwijającego się w czasie,
zmiennego i skończonego. Narracja, podobnie jak nowe rozumienie człowieka, jest
strukturą czasową, zawiera zmianę, ma swój początek i koniec, nadaje spójność
różnorodnym elementom.
Teza o zastąpieniu dotychczasowego substancjalnego rozumienia „ja” nowymi
kategoriami wydaje się dosyć radykalna i zapewne wymaga dalszej dyskusji, jednak
to, co w propozycji Rosner jest dość jasne, to zauważenie dążenia współczesnych
nauk

humanistycznych

do

konceptualizacji

człowieka

jako

bytu

zmiennego

i wieloaspektowego. Łagodniejszą i bardziej ograniczoną zasięgiem tezę formułuje
Józef Bremer (2006), mianowicie
i podmiotowości

dokonuje

się

stwierdza, że w koncepcjach tożsamości
przesunięcie

od

akcentowania

spójności

synchronicznej, czyli jedności różnych aspektów w jednym punkcie czasu,
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w kierunku spójności diachronicznej, czyli jedności mimo zmian zachodzących
w czasie.

3.4 Założenia o czasowej naturze egzystencji
Zauważanie procesualnego charakteru podmiotu koresponduje z myślą Martina
Heideggera, zawartą w traktacie „Bycie i czas” (1927/1994). Heidegger rozróżnia
„byt” i „bycie”; byt ma charakter egzemplaryczny, skończony. W historii
współczesnej metafizyki, czy ontologii stawiano pytanie o istotę bytu. Pytanie o sens
i istotę powinno dotyczyć, po pierwsze, bycia. Według Heideggera, już samo pytanie
„czym jest byt” niesie ze sobą założenie, że podmiotowość jest uposażonym
obiektem - użyty w pytaniu czasownik „jest” wskazuje na substancjalną naturę tego,
o co pytamy. Zadając najpierw pytanie o byt zakłada się to, co powinna przynieść
dopiero

odpowiedź.

Heidegger

uznaje

prymat

pytania

o „bytowaniu”,

które

w odniesieniu do człowieka określa jako „jestestwo” (niem. Dasein).
Podmiotowość, „jestestwo” nie jest „istnieniem”, „bytem” w sensie stałej
obecności, tj. w sensie rzeczy o określonych własnościach. Istotą „jestestwa” jest
jego egzystencja, tj. byt jest pochodną bycia, jest sposobem podejmowania swojego
bycia przez jestestwa; jestestwo doznaje tego, że jest (Baran, 1990). Jestestwo
człowieka nie jest przedmiotem, lecz egzystencją, nie ma własności, które
przysługują bytom w świecie, lecz rysy egzystencjalne. Podobieństwo teorii
narracyjnych do założeń ontologii fundamentalnej polega na akcentowaniu na
procesu i odrzuceniu strukturalnej, stałej natury człowieka.
W myśli Heideggera odniesienie do swojego bycia stanowi podstawowy
wyróżnik jestestwa. Rozumienie nieodłącznie towarzyszy egzystencji. Rozumienie
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nie jest tu kategorią epistemologiczną, ale ontologiczną, jest ludzkim sposobem bycia
w świecie. Jestestwo jest w taki sposób, że rozumie. Tutaj znajdujemy kolejne
podobieństwo koncepcji tożsamości narracyjnej, w których rozumienie jest tym, co
nadaje tożsamość osobie (Rosner, 2006).
Heidegger uznaje czasowość za podstawowy rys natury ludzkiej. Jestestwo
rozumiejąc, transcenduje teraźniejszość w kierunku swych możliwości (przyszłości).
Chociaż u Heideggera odnoszenie do przyszłości ma charakter nadrzędny, jednak
autor stwierdza także, że rysem egzystencjalnym „jestestwa” jest również odniesienie
się do przeszłości. Jestestwo w każdym momencie swego bycia rozciąga się między
swymi narodzinami a śmiercią w taki sposób, że

aktualny moment jego

teraźniejszości nie dezaktualizuje jego przeszłości i przyszłości. Czasowość
rozumienia siebie przez jestestwo jest procesem, który określa sens jego bycia.
Stawianie akcentu na czasową naturę człowieka, na związek teraźniejszości z
pozostałymi perspektywami czasowymi jest także obecne w koncepcji tożsamości
narracyjnej.
Filozofia

Heideggera,

stanowić mogłaby

dobrą podstawę ontologiczną

narracyjnego rozumienia tożsamości. Słabym punktem zastosowania ontologii
fundamentalnej jest trudność w odnoszeniu się do innych teorii. Heidegger
wytworzył swój własny system pojęciowy, dlatego problematyczna może być
integracja z teoriami odnoszącymi się do innych podstaw filozoficznych.
W kontekście rozumienia siebie jako podmiotu historii życia, ciekawą
propozycję stanowi filozoficzna myśl Paula Breera (1989), który twierdzi, że
przekonanie o istnieniu „ja” wynika z natury języka. W konstrukcjach, jakie
używamy, zawsze jest określony wprost lub domyślnie sprawca czynności i według
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autora koncepcji, właśnie ta językowa forma stanowi podstawę do panującego
w naszej kulturze przekonania o istnieniu „ja” i jego sprawczości. Pogląd ten jest
spójny

z przytaczanymi

w

dalszej

części

wywodu,

rozwojowymi

teoriami

wskazującymi na językowe źródła poznania oraz rolę dyskursu w rozwoju wiedzy
o sobie (np. Nelson, Fivush, 2004; Tomasello, 2002). W związku z powyższym,
w badaniu sposobów ujmowania dzieciństwa korzystne byłoby uwzględnienie
czasowej natury tego zjawiska i opieranie się na narracyjnym rozumieniu siebie.

3.5 Zmiana społeczna wyzwaniem dla poczucia tożsamości
Transformacja rozumienia człowieka jest napędzana procesami społecznymi
typowymi

dla

postmodernistycznej

rzeczywistości. Anthony

Giddens

(2001)

wskazuje na następujące zmiany związane z postępem gospodarczym i technicznym.
W wyniku zwiększonej mobilności i ułatwień komunikacji dochodzi do „oddzielenia
czasu i przestrzeni”, czyli uwalniania relacji społecznych od kontekstu lokalnego
zjawiska, życie jednostki jest coraz mniej zdeterminowane przez miejsce i tradycję.
Dawniej społeczność zapewniała wskazówki lub narzucała rozwiązania dotyczące
ważnych spraw życiowych, natomiast w świecie nowoczesnym, coraz większą rolę
zaczyna odgrywać refleksyjność – człowiek musi wciąż dokonywać wyborów
dotyczących

większości

dziedzin

życia:

czasu

wolnego,

konsumpcji,

pracy,

środowiska, intymnych relacji. W obliczu wielu możliwości rodzi się niepewność i
zwątpienie, ponieważ współczesny przekaz społeczny i współczesne autorytety nie
dają

wystarczającego

oparcia.

Wiedza

racjonalna

stanowiąca

podwaliny

nowoczesności jest otwarta na rewizję i tym samym zmienna, nie potrafi zapewnić
spójności przekazu ze względu na odrębność poszczególnych systemów wiedzy
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specjalistycznej. Giddens używa terminu „ryzyko”, które jest powodowane szybko
zachodzącymi

zmianami

cywilizacyjnymi

przy

jednoczesnej

immanentnej

niepewności systemów abstrakcyjnych. W tym kontekście wielość możliwości
najważniejszych wyborów określających bieg życia i tożsamość człowieka stanowi
dla niego ogromne wyzwanie, często ponad siły.
Według

Zygmunta

Baumana

(2000)

współczesne

czasy

„płynnej

nowoczesności” charakteryzuje akceptacja szybkich transformacji, gotowość ludzi do
dokonywania zmian w życiu, relatywizm w ocenie moralnej, brak zaufania do
wielkich narracji porządkujących świat. W związku z wymaganiami aktualnej
sytuacji społecznej, istotniejsze dla człowieka staje się świadome określanie siebie.
Autor pisze: „Pytanie o tożsamość wyrasta z odczucia chybotliwości istnienia, jego
„manipulowalności”, „niedookreślenia”, niepewności i nieostateczności wszelkich
form, jakie przybrało. Wynika ono także z doznania, że w tych warunkach wybór jest
koniecznością, a wolność jest losem człowieka. Tożsamości nie dostaje się ani
w prezencie, ani z wyroku bezapelacyjnego; jest ona czymś, co się konstruuje i co
można (przynajmniej w zasadzie) konstruować na różne sposoby (...) Tożsamość jest
zatem zadaniem do wykonania, i zadaniem przed jakim nie ma ucieczki.” (Bauman,
1994, s.9). W czasach płynnej nowoczesności podstawę poczucia tożsamości stwarza
nie tyle stabilność własnych charakterystyk, co właśnie narracyjne rozumienie siebie
jako zmieniającej się osoby w zmieniającym się świecie. W takim kontekście staje
się istotne postawienie pytania o stopień, w jakim dzieciństwo włączane jest
w tożsamość opartą na autobiografii.
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3.6 Językowe źródła samowiedzy
Michael Tomasello (2002) twierdzi, że nie można zbudować poprawnej teorii
ludzkiego poznania bez szczegółowego rozważenia jego rozwoju. Z jego koncepcji
wynika, że wyłanianie się wiedzy na temat samego siebie silnie wiąże się z rozwojem
rozumienia

rzeczywistości

i

relacji

w

niej

zachodzących.

Paromiesięczne

niemowlęta, działając w świecie zewnętrznym, zdobywają doświadczenie dotyczące
rezultatów ich zachowań, dowiadują się o własnych możliwościach i ograniczeniach.
Tomasello nazywa tę wiedzę „jaźnią ekologiczną”. Około 9 - 12 m.ż. dzieci
zaczynają angażować się w sceny wspólnej uwagi, w których interakcja z rodzicem
nie jest już tylko dwustronna, ale jest zapośredniczona przez przedmiot. Rozumienie
samego siebie i skutków swoich działań odgrywa istotną rolę w dokonaniu się tej
„rewolucji dziewiątego miesiąca”. Dziecko w świecie zewnętrznym doświadcza
celowości własnego działania i sprawczości. Mały człowiek zaczyna rozumieć siebie
jako istotę intencjonalną, a dzięki utożsamianiu się z innymi, podobnie postrzega
ludzi dookoła także jako sprawców intencjonalnych.
Wspólna uwaga stanowi podstawę do rozwoju reprezentacji „ja”, podobnie jak
reprezentacji umysłowej w ogóle. Dostrzeganie perspektywy innych osób prowadzi
dziecko do próby zrozumienia, jak inni je postrzegają, co z kolei daje możliwości
rozwoju samoświadomości i poczucia własnej wartości, której przejawem jest
pojawiająca się wtedy nieśmiałość. Pod koniec okresu wczesnego dzieciństwa, dzięki
procesowi internalizacji dyskursu z dorosłym (uczenia się kulturowego), zaczynają
kształtować się mechanizmy poznawczej samoregulacji i samopoznania. Te procesy
metapoznawcze otwierają drogę do wyobrażania sobie przez dziecko, jaki obraz ich
osoby mają inni ludzie, a także umożliwiają posługiwanie się zdaniami złożonymi
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zawierającymi określenia stanów umysłowych, takich jak: „ona myśli, że ja
myślę X”.
Koncepcja „ja” może być rozumiana jako specyficzny rodzaj reprezentacji,
która powstaje na podstawie przekazu językowego, opartego na konstrukcjach
czasownikowych. Również w podejściu narracyjnym przyjmuje się, że rozumienie
siebie oparte jest nie tyle na statycznych kategoriach paradygmatycznych typu „ja
jestem x”, ale przede wszystkim na kategoriach narracyjnych (Niedźwieńska, 2000).
Istotną rolę w rozwoju wiedzy odgrywają też inne cechy reprezentacji, nabyte dzięki
uczeniu się kulturowemu, takie jak posługiwanie się analogiami i metaforami,
konstruowanie kategorii zdarzeń i kategorii relacyjnych. Należy zaznaczyć, że
przekaz kulturowy ma dominujący wpływ we wczesnym dzieciństwie, później dzieci
uczą się twórczo przystosowywać wytwory kultury do swoich celów i samodzielnie
je wykorzystywać we własnej aktywności. Przedstawione wnioski o społecznej
i językowej naturze „ja” pozostają w zgodzie z prezentowanymi w dalszej części
pracy narracyjnymi teoriami „ja”.

3.7 Rozumienie własnych doświadczeń
Umiejętność rozumienia historii w prosty sposób czasowo i przyczynowo
uporządkowanych oraz ukierunkowanych na cel zostaje w pełni rozwinięta przed
końcem dzieciństwa, jednak ogranicza się jedynie do pojedynczych historii. Dzieci
jeszcze nie posiadają zdolności do integrowania różnych zdarzeń lub historii
w spójną i przemyślaną opowieść życia, czyli tworzenia tożsamości narracyjnej.
Schemat prostego opowiadania rozwija się wcześnie – już u małego dziecka;
natomiast formy opowiadań złożonych odkrywane są stopniowo w późniejszym
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wieku (Kielar-Turska, 1989). Na początku okresu przedszkolnego opowiadania mają
nieskomplikowaną strukturę. Przedstawiają czyny lub przygody dziecka, które łączy
jedynie następstwo w czasie. Wydarzenia są porządkowane na podstawie sytuacji
typowych dla rytmu dnia, czy tygodnia, a podstawą różnicowania między danymi
odcinkami czasu są typowe wydarzenia je wypełniające. Zatem w toku rozwoju
struktura opowiadania stopniowo doskonali się i bogaci, tak że dzieci pięcio lub
sześcioletnie letnie zwykle wiedzą, co powinny zawrzeć w opowiadaniu (KielarTurska, 2000).
W kolejnym okresie rozwojowym opisy działań i wydarzeń wiązane są
przyczynowo-skutkowo. Dopiero w późnym dzieciństwie, kiedy dziecko potrafi
określać miary czasu, czas obiektywizuje się, dzięki czemu w kolejnych okresach
rozwojowych młody człowiek zaczyna umieszczać siebie na osi czasu i nabywa
pojęcie chronologii, a wreszcie opanowuje umiejętność czasowego porządkowania
odległych od siebie zdarzeń (Kielar-Turska, 1992).
Szczególnie

istotne

dla

tworzenia

spójnej

autobiografii

są

zdarzenia

emocjonalne. Kluczowe znaczenie dla rozwoju wiedzy o emocjach ma dyskurs
rodzica z dzieckiem (Fivush i in, 2003; Stępień-Nycz, 2009). Badania nad
rozwijaniem się pamięci autobiograficznej autorstwa Robyn Fivush i Katherine
Nelson (2004) pokazują, że podczas wspólnych rozmów o ważnych zdarzeniach,
które przeżyło dziecko, matka stosując formę narracyjną, pomaga dziecku je
zrozumieć,

dzięki

czemu

wydarzenia

zostają

opracowane

w

pamięci

autobiograficznej. Elżbieta Dryll (2014) analizuje sposób, w jaki narracja rodziców
skierowana do dziecka przekazuje wzory zachowań zgodne ze standardami dobra
moralnego. Otrzymane wyniki prowadzą ją do wniosku, że „dawanie bezpieczeństwa
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nie oznacza ochrony przed wszystkimi negatywnymi emocjami, jakich człowiek
może doświadczać” (s. 153), gdyż stanowią one mobilizację do przechodzenia na
wyższy poziom rozumienia wyborów moralnych. Okazuje się, że we wspólnych
narracjach

szczególnie

ważne

jest

mówienie

o

trudnych

doświadczeniach,

a negatywne emocje wyzwalają potrzebę zrozumienia rzeczywistości na wyższym
poziomie.
Zatem rozwój umiejętności narracyjnego ujmowania świata pojawia się
stopniowo i zmierza w kierunku większego uporządkowania i zintegrowania
przeżytego doświadczenia w całe epizody. W tej narracyjnej formie rozumienia
rzeczywistości istotne miejsce ma osoba narratora i bohatera jednocześnie.

3.8 Narracyjna natura „ja”
Tabea Becker i Uta Quasthoff (2005) twierdzą, że opowiadanie historii może
być rozumiane jako prototypowa forma ludzkiej komunikacji. Podczas tej aktywności
dochodzi po pierwsze, do przekraczania wzajemnie dostępnego „tu i teraz”, poprzez
odnoszenie się do przeszłych zdarzeń. Po drugie, do dzielenia się emocjami
i postawami w odniesieniu do przeszłego wydarzenia i jego uczestników. Po trzecie,
do ujawniania i negocjowania koncepcji siebie. Po czwarte, opowiadanie pełni też
bardziej pragmatyczne funkcje: poznawcze, komunikacyjne i interaktywne. Emilia
Soroko (2010) podkreśla, że narrator refleksyjnie odnosi się do zdarzeń, postaci
i okoliczności. Przybiera on zdystansowaną pozycję wobec świata przedstawianego,
o którym opowiada, jednak dystans ten wcale nie oznacza obiektywizmu, ale polega
na założeniu, że opowiadanie przebiega zawsze z indywidualnej perspektywy
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narratora. Uczestnicy dyskursu zakładają, że perspektywa narratora nie jest jedyną
z możliwych, co zachęca do wchodzenia z nią w dialog.
Gdy tworzący opowiadanie podmiot jest jego głównym bohaterem mówimy
o autonarracjach.
tożsamość;

w

W

konstruowanej

schemacie

autonarracji

autonarracyjnym

jednostka

wyposaża

kształtuje

głównego

swoją

bohatera

w specyficzne motywy, zdolności i inne atrybuty oraz identyfikuje go jako uczestnika
zdarzeń i działań. Schematy autonarracyjne powodują powtarzalność i ciągłość
historii tworzących treść tożsamości. Ponadto tożsamość narracyjna pozwala
jednostce zrozumieć siebie jako zmieniający się podmiot w zmieniających się
sytuacjach. Poczucie narracyjnej tożsamości i jej stabilność wynika nie tyle
z niezmienności własnych atrybutów, ile ze zrozumienia przebiegu historii jednostki,
w ramach której rozumie ona swoje charakterystyki, w tym również ich różnorodność
i zmienność, a także dobrze pojmuje swoje postępowanie, jego motywy oraz reakcje
innych wobec własnej osoby (Trzebiński, 2002).
Intersubiektywność

oraz

perspektywiczność

jest

obecna

w

narracyjnej

koncepcji dialogowego „ja” Huberta Hermansa (2003). Według tegoż autora wiedza
o sobie ma konstrukcję dialogiczną, co oznacza, że odbija w sobie różne „głosy”
pochodzące ze społeczeństwa i od osób znaczących. Osoba w narracjach może
z różnych perspektyw postrzegać i interpretować doświadczenia. Te odmienne głosy
prowadzą dialog w funkcjonującym „ja”. W wielu koncepcjach wskazuje się na
społeczny charakter „ja”. Na przykład Hazel Markus i Susan Cross (1990)
stwierdzają, że „ja” jest „interpersonalnym osiągnięciem”, wywodzącym się niemalże
całkowicie z indywidualnych relacji z innymi. Podobnie Kenneth Gergen i Mary
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Gergen

(1997)

pokazują

istnienie

kulturowo

predeterminowanych

wzorców

narracyjnych nadających strukturę opowiadaniom o sobie.

***
Według Lwa Wygotskiego (1934/1989), język jest pierwotny względem
poznania. Podobnie Tomasello (2002, s.202) stwierdza, że: „…Jeśli rozpatrujemy
język jako coś odrębnego od ogólniejszego poznania, możemy zapytać – jak
przyswajanie języka „wpływa na”, „jest kształtowane przez” i „współdziała”
z poznaniem. Jednak według mnie język jest po prostu formą poznania…” . Języka
nie można traktować jako narzędzia przekazu znanych prawd, bowiem w samym
języku

dochodzi

do

ich

zrozumienia

i

uświadomienia

(Shotter,

2006).

We współczesnych naukach społecznych obecne jest przekonanie, że język bardziej
konstruuje postrzeganą przez ludzi rzeczywistość, niż ją odzwierciedla. Zatem
narracyjną formę wiedzy o własnym dzieciństwie należy traktować jako konstrukcję
tworzoną z aktualnej perspektywy.
Wyraźnie
że opowiadania

zwracają
pozwalają

na

to
na

uwagę

badacze

interpretację

narracji,

którzy

indywidualnych

pokazują,

doświadczeń,

a autonarracje kształtują poczucie tożsamości jednostki. Dlatego w kontekście
zagadnienia sposobu ujmowania własnej biografii należałoby się zastanowić nad jej
związkiem z poczuciem tożsamości.
Giddens (2001) konstatuje, że współczesna tożsamość nie jest czymś danym,
lecz jest zadana. Szczególnie istotną rolę ma zaufanie wykształcone w dzieciństwie,
stanowiące podwaliny dalszej pewności w dokonywaniu wyborów życiowych.
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W obliczu licznych zmian zwiększa się rola budowania poczucia tożsamości opartego
nie na stabilnych rolach społecznych, czy stałych charakterystykach osobowych, ale
na rozumieniu spójności własnej autobiografii.
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Rozdział 4
DZIECIŃSTWO W PAMIĘCI CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Rozważając zagadnienie sposobu postrzegania dzieciństwa w biegu życia,
warto

zwrócić

uwagę,

po

pierwsze,

na

konstruktywny

charakter

pamięci

autobiograficznej i jej związek z postrzeganiem siebie, a po drugie na procesy
zapominania i modyfikowania śladów pamięciowych z czasem. Poniżej starano się
pokazać, w jaki sposób procesy pamięciowe mogą wpływać na sposób postrzegania
własnego dzieciństwa, zwrócono uwagę szczególnie na potrzebę spójności pamięci
z obrazem samego siebie, zachowania poczucia tożsamości oraz pozytywnej wizji
przeszłości.

4.1 Postrzeganie siebie jako funkcja pamięci autobiograficznej
Tomasz

Maruszewski

(2005)

twierdzi,

że

tworzenie

wspomnień

autobiograficznych jest zarówno procesem rekonstruktywnym – odwzorowywaniem
rzeczywistości

na

podstawie

realnych

doświadczeń

i

śladów

pamięciowych

zachowanych w magazynie pamięci trwałej, jak i konstruktywnym – budowaniem
narracji przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń pamięci operacyjnej, a także
ograniczeń społecznych. Już w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku Craig
Barclay (1986) wykazywał, że wspomnienia autobiograficzne tworzone są w zgodzie
ze schematem „ja”. W przeprowadzonych przez niego badaniach większą dostępność
zyskiwały wspomnienia odnoszące się do własnej osoby. W późniejszych badaniach
wielokrotnie

wskazywano

na

wpływ
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autobiograficzną. Wspomnienia własnych zachowań, postaw i emocji z życia
codziennego są budowane tak, aby były spójne z obrazem samego siebie, aktualną
wiedzą,

przekonaniami,

charakterystykami,

czy

odczuwanymi

emocjami

(Maruszewski, 2005; Niedźwieńska, 2005). Uznaje się, że konstruowanie „ja”
i zachowywanie

tożsamości

należy

do

podstawowych

zadań

pamięci

autobiograficznej (Niedźwieńska, 2000). Fivush i Nelson (2004) na podstawie
przytaczanych wyżej badań (podrozdział 3.7) pokazują, że podstawową funkcją
i celem rozwoju organizacji, zawartości i zakresu pamięci autobiograficznej jest
budowanie autobiografii oraz definiowanie siebie w relacji z innymi.
Jefferson Singer (Singer, 2004; Singer, Blagov, 2004) zwrócił uwagę na
szczególną formę wspomnień, które pełnią funkcję definiowania własnej osoby (ang.
self-defining memories). Cechuje je emocjonalna intensywność, wyrazistość, częste
powracanie, powiązanie z podobnymi wspomnieniami, dzielenie wspólnego motywu
narracyjnego i struktury narracyjnej, powiązanie z nierozwiązanymi konfliktami.
Wspomnienia definiujące siebie zawierają wiedzę związaną z celami istotnymi dla
osoby, ukierunkowują procesy kategoryzacji, ewaluacji, decydują, które wspomnienia
mają priorytet w danym momencie podczas przywoływania. Nowe wspomnienia będą
są tak, aby pasowały do istniejącego obrazu siebie i schematów narracyjnych.
Dążenie do spójności z wiedzą o sobie może nawet skutkować zafałszowywaniem
rzeczywistości w odpamiętywanym materiale.
4.1.1 Model pamięci „Self Memory System”
Martin Conway wraz ze współpracownikami stworzyli model pamięci
autobiograficznej nazwany przez nich „Self Memory System” (Conway, PlaydellPearce, 2000; Conway, Singer, Tagini, 2004), w którym narracyjne definiowanie
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siebie jest ściśle związane z przebiegiem procesów pamięciowych własnych
doświadczeń.

Pamięć

autobiograficzna

złożona

jest

z

trzech

wchodzących

w interakcję subsystemów: „ja roboczego” (ang. working self), pamięci epizodycznej
oraz ja długoterminowego (long-term self). Termin „ja robocze” nawiązuje wprost do
pamięci roboczej (Baddeley, 1986) ze względu na rolę zarządczą pełnioną względem
innych systemów poznawczych. Autorzy koncepcji opisują go jako zorientowany na
cel model mentalny psychologicznej teraźniejszości, który mediuje formowanie się
wspomnień, kategoryzuje, ewaluuje i priorytetyzuje cele. W praktyce zadaniem tego
systemu pamięci jest kontrola nad realizacją celów. Cele ukierunkowują poznanie,
a ich realizacja jest nośnikiem emocji. Wspomnienia są tworzone w zgodzie z celami
krótkoterminowymi oraz długoterminowymi, a nagła zmiana celu stanowi zagrożenie
dla istniejącej spójności ja.
„Ja robocze” wpływa na to, co jest zapamiętywane w pamięci epizodycznej.
Pamięć epizodyczna zawiera wspomnienia zawarte w stosunkowo krótkich odcinkach
czasu (sekundy, minuty, godziny). W jej skład wchodzą ślady zbliżone do
doświadczenia, w tym konkretne detale zmysłowe, poznawcze i afektywne, których
przywoływanie powoduje „ponowne przeżywanie” przeszłego wydarzenia. Ramy
pojedynczych wspomnień są określane przez zmianę w podejmowanym celu
działania. Z czasem część śladów pamięciowych nie związanych z celami jest
zapominana,

a

wspomnienia

zgodne

z

celami

są

integrowane

w

wiedzę

autobiograficzną.
„Ja długoterminowe” zawiera wiedzę wymaganą przez „ja robocze” do
organizowania

i ustanawiania celów. Zakłada się, że „ja długoterminowe” jest

wieloaspektowe i złożone, odmienne substruktury są aktywowane w zależności od
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wymagań sytuacji. W jego skład wchodzą „ja konceptualne” i „baza wiedzy
autobiograficznej”. „Ja konceptualne” to wiedza abstrakcyjna o sobie odnosząca się
do kontekstu wiedzy autobiograficznej, według autorów stanowi źródło stabilności
pamięci o własnej przeszłości. Baza wiedzy autobiograficznej jest hierarchicznie
zorganizowana, w jej skład wchodzą: uogólnione zdarzenia, okresy życia oraz
schemat historii życia, jest zakorzeniona we wspomnieniach pamięci epizodycznej.
Schemat autobiografii nadaje znaczenie życiu jako całości, zawiera uogólnienia
odnoszące się do wątków tematycznych, uporządkowane w strukturę narracyjną
zgodnie

z:

porządkiem

czasowym,

dominującymi

tematami,

przyczynowymi

wyjaśnieniami i emocjonalnym ustosunkowaniem względem doświadczeń (Bluck,
Habermas, 2000, 2001;

McAdams, 2001, 2006).

Okresy

życia

są

większymi

strukturami zorganizowanymi wokół pojedynczych celów lub aktywności, mogą nimi
być przykładowo wczesne lata małżeństwa, studia, okres trudności finansowych.
Z kolei uogólnione zdarzenia (general events) to kategorie nadrzędne względem
wydarzeń trwających relatywnie krótko, zorganizowane wokół wspólnego tematu
przewijającego się w różnych wydarzeniach, przykładem może być zmiana pracy,
przeprowadzka; powstają w odpowiedzi na zmianę celu.
Pamięć autobiograficzna godzi dwa odmienne zadania: możliwie adekwatnego
rekonstruowania wydarzeń oraz zachowania spójności z posiadaną koncepcją „ja”
i wiedzą autobiograficzną – w tym z wiedzą dotyczącą okresów życia i historii życia.
Funkcją pamięci jest z jednej strony dostarczanie informacji do rozwiązywania
aktualnych problemów i osiągania założonych celów, z drugiej – definiowanie siebie.
Martin Conway i Alison Holmes (2004) założyli, że zmiany celów życiowych
w dorosłości

będą

powodowały

inną
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w odniesieniu do poszczególnych okresów. W przeprowadzonych badaniach nad
wspomnieniami

autobiograficznymi

autorzy

podjęli

próbę

uwzględniania

perspektywy rozwoju. Mianowicie stwierdzili, że dorośli znajdujący się na różnych
etapach rozwoju, łatwiej przypominają sobie wspomnienia związane z celami
specyficznymi dla okresu rozwojowego, z którego pochodzą te wspomnienia (autorzy
odwołali się do kryzysów wyróżnionych przez Eriksona).
4.1.2 Nadawanie znaczeń wspomnieniom autobiograficznym
Susan

Bluck

i

Tilmann

Habermas

(2001)

postulują

uwzględnienie

w rozważaniach nad pamięcią autobiograficzną perspektywy życia oraz perspektywy
rozwojowej. Pierwsza oznacza rozpatrywanie znaczenia poszczególnych epizodów
pamięci autobiograficznej w kontekście okresów życia oraz całej biografii. Druga –
uwzględnianie zmian rozwojowych, gdyż w dorosłości może dokonywać się
reinterpretacja osobistej przeszłości ujętej w perspektywie życia pod wpływem
czynników związanych z wiekiem lub doświadczeń życiowych. Zdaniem autorów,
proces ten zachodzi w wyniku wnioskowania o sobie na podstawie pamiętanej
przeszłości.
Wspomniani Habermas i Bluck (2000) zaproponowali termin „wnioskowanie
autobiograficzne” (ang. autobiographical reasoning) 3 , który zdefiniowali jako
„proces autorefleksji nad własną przeszłością lub opowiadania o niej, łączący
elementy swojego życia i pojęcie „ja” w celu odniesienia do siebie osobistej
przeszłości i teraźniejszości”. Inaczej mówiąc, wnioskowanie autobiograficzne
polega

na

odnajdywaniu

powiązań

między

przeszłymi

doświadczeniami,

a późniejszymi charakterystykami osobowymi (Bluck, Singer, 2001). W wyniku tego
3

Angielskie słowo „reasoning” można też tłumaczyć jako myślenie lub rozumowanie, jednak
zaproponowano termin „wnioskowanie”, gdyż autorzy koncepcji kładą nacisk na wyciąganie wniosków z
przeszłych doświadczeń.
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procesu historia życia staje się bardziej spójna i staje się nośnikiem tożsamości. Na
podstawie przeszłych doświadczeń przechowywanych w pamięci autobiograficznej
jednostka wysuwa sądy o swojej aktualnej osobowości, światopoglądzie, tendencjach
w zachowaniu i innych charakterystykach. Proponowany konstrukt jest zbliżony do
używanego przez Staudinger (2001) terminu refleksji życiowej (ang. life-reflection).

4.2 Związane z wiekiem zmiany w pamięci dzieciństwa
Procesy

pamięci

autobiograficznej

są

ściśle

związane

ze

zmianami

zachodzącymi w funkcjonowaniu dorosłego człowieka. Z jednej strony, bieżący okres
rozwojowy wpływa na procesy pamięciowe, z drugiej strony, wspomnienia stanowią
materiał wykorzystywany w procesie rozwoju w dorosłości.
4.2.1 Zapominanie przeszłości
Zapominanie stanowi nieodłączny element procesów pamięciowych; ślady
pamięciowe z czasem stają się mniej dostępne, a nieaktywowane przez dłuższy czas
ulegają rozpadowi (Wixted, 2004). Najwcześniejszy okres wraz z biegiem życia staje
się coraz odleglejszy i stanowi proporcjonalnie coraz mniejszy fragment całego
życia.
Ciekawie wypowiada się na temat zapominania Douwee Draaisma (2012). Na
podstawie dotychczasowych badań nad pamięcią pokazuje, że brak zapominania nie
oznacza lepszej pamięci, ale coraz większy zamęt. Zapominanie nie jest wadą, ale
częścią składową działania schematów, gdyż pomaga wybrać rzeczy najważniejsze,
uporządkować wspomnienia, pozostawić te, które są istotne ze względu na
teraźniejszość. Draaisma wskazuje na nietrafność powszechnych metafor pamięci.
Pamięć nie jest muzeum, ani biblioteką, między innymi dlatego, że zachodzi
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zapominanie. Zapamiętywanie i zapominanie nie wykluczają się wzajemnie, ale
„relacja między zapamiętywaniem a zapominaniem jest raczej relacją wspólnego
konturu w figurach gestaltu: możesz wedle życzenia widzieć w nich jedno albo
drugie” (s.11).
Czy wraz z biegiem lat, gdy doświadczenie staje się bogatsze, dawne
wspomnienia stają się mniej istotne w osobistej historii? Argumentem zmierzającym
w kierunku odpowiedzi negatywnej może być nasilony u osób starszych efekt
reminiscencji, polegający na zwiększaniu się częstotliwości wspomnień z okresu
10 - 30 r.ż. (Conway, Haque, 1999). W późnej dorosłości dochodzi do zwrócenia się
ku

wspomnieniom

autobiograficznym

z

młodości

i

późnego

dzieciństwa

(Rubin i in. 1998). To zwrócenie się ku przeszłości może powodować radość
z ponownego przeżywania pozytywnych chwil, a także też nostalgię za utraconą
przeszłością

(Draaisma,

2010);

jednocześnie

może

umożliwiać

pozytywne

wypełnienie zadania podsumowania swojego życia w obliczu jego końca. Za efekt
reminiscencji odpowiedzialne są częściej wspomnienia o istotnym znaczeniu dla
jednostki i o pozytywnym biegunie emocjonalnym, ponadto wraz z wiekiem wzrasta
tendencja do pamiętania pozytywnych emocji z tego okresu (Bernsten, Rubin, 2002).
4.2.2 Obraz szczęśliwego dzieciństwa
Z innej perspektywy patrzą na problem Maria Straś-Romanowska i Tomasz
Frąckowiak (2008) sugerując, że nieprawdziwy jest powszechny stereotyp osoby
starej, żyjącej wyidealizowanymi wspomnieniami. Autorzy przytaczają badania
podłużne Davida Fielda (1997), w których stwierdzono, że większość badanych
w pierwszej połowie okresu starości wybrało dekadę lat 50-tych jako najbardziej
szczęśliwą w życiu, a za najmniej satysfakcjonujące uznały okresy dzieciństwa
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i adolescencji. Wielu uczestników w późniejszych stadiach życia wybierało okres
„właśnie teraz” jako satysfakcjonujący lub najbardziej satysfakcjonujący w ich życiu.
Nie zaprzeczając powyższym badaniom, aktualnie wskazuje się na ważne
psychologiczne powody do utrzymywania pozytywnego obrazu dzieciństwa. Spory
dorobek badań nad pamięcią autobiograficzną wyraźnie pokazuje, że przeszłość jest
pamiętana z perspektywy teraźniejszej i przeżywanie pozytywnych emocji sprzyja
przywoływaniu

wspomnień

zgodnych

z

doświadczanym

afektem

(Niedźwieńska, 2004). Psychologia współcześnie optymistycznie patrzy na zmiany
w zakresie funkcjonowania emocjonalnego zachodzące w biegu życia dorosłego.
Wraz z wiekiem ludzie doświadczają coraz mniej stresów (Gurba, 2016) oraz uczą się
lepiej regulować swój afekt (Szczygieł, Jasielska, 2008). Osoby w późnej dorosłości
częściej przeżywają pozytywne emocje i refleksyjna ocena zadowolenia z życia
również okazuje się bardziej pozytywna u osób starszych (Blanflower, Oswald,
2008).
Kreowany w naszej kulturze obraz szczęśliwego dzieciństwa, wielu badaczy
uważa za mit (Maruszewski, 2005). Trudne i przykre emocje, obok tych
pozytywnych, są powszechne w codziennym przeżywaniu dziecka (Fabes, Martin,
1991). Istnieją liczne badania wskazujące na powszechną tendencję do zwiększania
się z czasem przewagi wspomnień nacechowanych pozytywnie nad negatywnymi
(Berntsen, Rubin, 2002; Rybak, 2012). Ciekawe jest, że wspomnienia z wczesnych
lat życia częściej mają pozytywne konotacje, natomiast wspomnienia oceniane
negatywnie są równomiernie rozłożone w czasie. Efekt ten jest silniejszy u starszych
dorosłych. Również badania nad konwersacjami matek z małymi dziećmi pokazują,
że opiekunowie częściej przywołują wspomnienia o konotacji pozytywnej (Farrant,
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Reese, 2000), co być może powoduje rozjaśnienie obrazu dzieciństwa poprzez
utrwalanie pozytywnych wspomnień.
Wyniki stwierdzające tendencję do pozytywnego postrzegania dzieciństwa nie
muszą być sprzeczne z wynikami odnoszącymi się do lepszej oceny późniejszych
okresów

rozwojowych;

te

pierwsze

dotyczą

nacechowania

emocjonalnego

poszczególnych wspomnień, a drugie – ewaluacji całego okresu życia. Oba aspekty
są odrębne, aczkolwiek zapewne są ze sobą powiązane.

***
Podsumowując, odpowiedzi na pytanie o obraz dzieciństwa tworzony przez
osoby dorosłe można poszukiwać na różnych poziomach: odnosząc się do
poszczególnych

wspomnień

autobiograficznej

tożsamości

oraz

do

osoby.

wyłaniającej

Badania

nad

się

na

pamięcią

bazie

pamięci

autobiograficzną

dzieciństwa (np. Rubin, 2006; Rubin i in., 1986; Brewin, Andrews, 2017) dotyczyły
poszczególnych wspomnień, a nie całości tego okresu, jednak po przyglądnięciu się
im bliżej, okazuje się, że można, a nawet należy ujmować je z bardziej globalnej
perspektywy – sposobu postrzegania całego życia i poszczególnych jego okresów
oraz rozwoju w dorosłości.
Na podstawie przytoczonych teorii można sformułować pytanie o spójność
treści wspomnień dzieciństwa z aktualnymi zadaniami rozwojowymi. Po przyjęciu
założenia, że wspomnienia są konstruowane w aktualnym kontekście, uzasadniony
wydaje się wniosek, że sposób ujmowania dzieciństwa i jego miejsca w biografii
przez

osoby

dorosłe,

jest

związany

z

uwarunkowaniami

bieżącego

okresu

rozwojowego. Można sądzić, że przywoływane wspomnienia z dzieciństwa są
62

DZIECIŃSTWO W PAMIĘCI CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

powiązane z obrazem „ja”, wiedzą autobiograficzną o okresie życia i schematem
historii życia. Zatem zachodzące w biegu życia zmiany w celach życiowych i
koncepcji siebie wiązałyby się z większą dostępnością wybranych obszarów wiedzy
autobiograficznej o dzieciństwie i być może z innym sposobem budowania
wspomnień.
Można także przypuszczać, że wraz ze zmniejszającą się ilością stresu, lepszą
regulacją emocji, zbliżającą się koniecznością dokonania bilansu życia oraz dzięki
tendencji do „wybielania przeszłości”, w późniejszych okresach dorosłości częściej
przywoływane są pozytywne wspomnienia z dzieciństwa oraz częstsza jest korzystna
ocena całości tego okresu.
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Rozdział 5
DZIECIŃSTWO Z PERSPEKTYWY ZMIENIAJĄCEJ SIĘ
TOŻSAMOŚCI
5.1 Poczucie ciągłości autobiografii jako przejaw tożsamości
Przyjmując za Danem McAdamsem (2001), że poczucie tożsamości budowane
jest w narracyjnej strukturze uwewnętrznionej historii życia, w tym i dzieciństwa,
należy przyjrzeć się bliżej, jak rozumie się pojęcie tożsamości w psychologii.
Szczególnie warte uwagi jest rozważenie zagadnienia rozwojowej zmiany tożsamości
i jej ewentualnego wpływu na postrzeganie dzieciństwa.
5.1.1 Znaczenie pojęcia „tożsamość”
Słownik

wyrazów

bliskoznacznych

(Cienkowski,

1994)

obok

hasła

„tożsamość” podaje m.in. słowo „identyczność”. Pojęcie tożsamości może oznaczać
bycie takim samym w jednym momencie oraz pozostawanie tym samym w różnych
momentach (Grzegorek, 2000). W perspektywie psychologicznej mówimy o poczuciu
tożsamości. Można wyróżnić dwa aspekty jedności podmiotu (bycia tym samym).
Pierwszy, to jedność synchroniczna, tj. bycie przez różne elementy tym samym
w jednym momencie czasu (w przypadku osoby będzie tu chodziło np. o poczucie, że
różne wrażenia doświadczane są przez jedno Ja). Drugi aspekt, to jedność
diachroniczna odnosząca się do bycia tym samym, mimo upływu czasu.
W innym ujęciu termin tożsamość jest odpowiedzią na pytanie „kim jest X?”,
co sprawia, że dana osoba jest tą a nie inną osobą? Bliskie pojęciu tożsamość jest
tutaj słowo „istota” czy „natura”. W wielu teoriach tożsamość jest źródłem poczucia
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własnej spójności, ciągłości i odrębności od innych (np. Kozielecki, 1986;
Berzonsky, 1989).
5.1.2 Obraz „ja” a tożsamość
Związane z pojęciem tożsamości jest „pojęcie Ja” (inaczej „schemat Ja”,
„samowiedza”); w wielu teoriach stanowi źródło poczucia własnej spójności,
ciągłości i odrębności od innych. Tożsamość jest często uznawana za składnik lub
rezultat „pojęcia Ja” (Mandrosz-Wróblewska, 1988). Definicji terminu „ja” jest
wiele, Roy Baumeister (2010), podsumowuje różne sposoby psychologicznego
rozumienia „ja”, grupując je w trzy główne aspekty. Pierwszy dotyczy „ja” jako
produktu świadomości refleksyjnej powstałego wyniku wnioskowania o sobie
samym.

Terminami

należącym

do

tej

kategorii

„samoświadomość”. Drugi aspekt dotyczy „ja”

są

„samowiedza”

oraz

jako narzędzia w relacjach

interpersonalnych. W tym ujęciu zwraca się uwagę na społeczne pochodzenie
informacji dotyczących „ja” oraz rolę autoprezentacji. Trzecim wyróżnionym
aspektem jest funkcja wykonawcza „ja”, służąca autoregulacji i samokontroli.
W niniejszych rozważaniach skupiono się szczególnie na pierwszym aspekcie.
Według Kozieleckiego (1986) poczucie tożsamości zależy od pewnych
obszarów samowiedzy. Szczególną rolę odgrywają sądy dystynktywne, czyli takie,
które ułatwiają w odróżnianiu jednostki od innych oraz są najbardziej swoiste
i charakterystyczne dla danej osoby, przez co dają poczucie odrębności. Drugim
ważnym obszarem jest stabilność sądów centralnych, to znaczy tych, którym
człowiek przypisuje szczególną wagę. Integracja czasowa, czyli istnienie relacji
między „ja przeszłym”, „ja teraźniejszym” i „ja przyszłym” daje poczucie ciągłości
w czasie. Ponadto dojrzałą tożsamość warunkuje hierarchiczna struktura samowiedzy,
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spójna i zintegrowana. Natomiast ludzie posiadający samowiedzę o strukturze
wiązkowej nie mogą ukształtować dojrzałego poczucia tożsamości.

5.2 Przyjęcie perspektywy życia
W klasycznej teorii Eriksona rozwoju psychospołecznego w biegu życia
(1950/2000), dojrzewający nastolatkowie w obliczu znaczących zmian w sferze
biologicznej, myślowej i społecznej stają przed zadaniem zapewnienia sobie poczucia
ciągłości i podobieństwa. Jak pisze jej autor: „adolescencja jest okresem
ostatecznego formowania się dominującej, pozytywnej tożsamości ego. To wtedy
właśnie najbliższa przyszłość staje się elementem świadomego planu życiowego. To
wtedy także powstaje pytanie, czy takiej przyszłości spodziewaliśmy się” (s.320).
Erikson właściwie w swoich tekstach nie określa precyzyjnie i jednoznacznie pojęcia
tożsamości (Basistowa, 1999), ale na pewno rozumiał ją dość specyficznie. Wskazuje
się, że odnosił ją do: określenia przez jednostkę definiujących dla siebie
charakterystyk, określenia swojego miejsca w społeczeństwie i przynależności do
grupy, a także do dokonującej się pracy nad syntezą ego oraz do poczucia osobistej
jedności i ciągłości. Tożsamość stanowi odpowiedź na pytanie kim jestem i jakie jest
moje miejsce w społeczeństwie. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne jest, że
tożsamość u Eriksona odnosi się do przyjęcia perspektywy całego życia. Określanie
siebie dokonuje się na podstawie wszystkich znaczących dziecięcych identyfikacji;
są

one

integrowane

w

nowej

konfiguracji

w

spójną

i

wyjątkową

całość

(Szczukowicz, 1998). Rozwój tożsamości nie kończy się w adolescencji, ale jest ona
przekształcana w kolejnych przełomowych momentach w dorosłości począwszy do
wczesnej dorosłości poprzez średnią, kończąc na późnej.
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5.3 Wchodzenie w bliskie związki
5.3.1 Tworzenie intymnych relacji
W teorii Eriksona (1982) we wczesnej dorosłości zachodzi konieczność
zmierzenia

się

z

kryzysem

intymność

versus

izolacja,

którego

pozytywne

zakończenie prowadzi do osiągnięcia cnoty miłości. Erikson określa intymność jako
dążenie do więzi psychicznej, zespolenia fizycznego, bliskości i wspólnoty, co
realizuje się przez angażowanie się w bliski i odpowiedzialny trwały związek, ale
także w relacje przyjacielskie. Negatywne rozwiązanie kryzysu wyraża się w
odizolowaniu się od innych i wchodzenie w stereotypowe i formalne kontakty
interpersonalne. Misty Hook i współpracownicy (2003) wyróżnili następujące
składniki intymności: miłość i troskę, poczucie osobistej ważności, zaufanie,
odkrywanie siebie. Erikson twierdzi, że w wielu przypadkach dopiero w sytuacji
dokonania wyboru partnera i wzięcia odpowiedzialności za związek, obnaża się brak
poczucia

odrębności

i

przynależności

do

szerszego

kontekstu

społecznego.

Rozwiązanie tych problemów jest konieczne do dalszego pozytywnego rozwoju.
Irmina Rostek (2012) analizując rozwój intymności w kategoriach psychologii
life-span, pokazuje, że intymność jest fenomenem niezwykle złożonym, przyjmuje
odmienne postaci w obrębie różnych relacji – zarówno przyjacielskich, jak
i romantycznych

–

niewątpliwie

jednak

stanowi

istotny

element

głębokich,

dojrzałych związków międzyludzkich. Intymność może się wiązać z bliskością
fizyczną,

doświadczeniem

emocjonalnego

połączenia

lub

z

wrażeniem

intelektualnego pokrewieństwa. Rostek pokazuje, że rozwój intymności bazuje na
umiejętnościach otwierania się, przyjmowania cudzej perspektywy i głębokiego
przeżywania emocji.
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5.3.2 Przywiązanie w relacjach intymnych
Według Cindy Hazan i Philip Shaver (1987; por. też Szafrańska, 2008)
w dorosłych intymnych relacjach ujawnia się potrzeba przywiązania, rozumiana jako
skłonność do tworzenia silnych afektywnych więzi z ważnymi, bliskimi osobami
(Bowlby, 1969). U jej podstaw leży wrodzony „przywiązaniowy system regulujący
zachowanie” (attachment behavioral system) funkcjonujący przez całe życie.
Uformowany we wczesnym dzieciństwie stabilny model wewnętrzny reprezentujący
więź z osobą znaczącą stanowi podstawę do wchodzenia w dorosłe relacje. Związki
przywiązania charakteryzuje: selektywność, bliskość fizyczna, stałość w czasie, lęk
separacyjny

i

tęsknota,

odporność

na

negatywne

doświadczenia

w

relacji,

reprezentacja siebie i obiektu przywiązania, dostępność figury lub jej reprezentacji,
dawanie

sobie

poczucia

komfortu

i

bezpieczeństwa,

co

manifestuje

się

w redukowania stresu w napięciach poprzez realną lub wyobrażoną bliskość oraz
bycie bezpieczną bazą do dalszej eksploracji. Powyższe właściwości przywiązania,
jak twierdzą Cindy Hazan i Emre Selcuk (2015), są obecne również w dorosłych
związkach. Natomiast tym, co wyróżnia związki intymne od przywiązania
z opiekunem, jest większy stopień wzajemności – jednostka nie tylko otrzymuje
opiekę, ale też ją daje, ponadto związki te są ze swej natury seksualne.
Cindy Hazan i Philip Shaver (1987; por. też Simpson, 1980) wysunęli
propozycję badania u osób dorosłych trzech stylów przywiązania wyróżnionych
u dzieci przez Mary Ainsworth (Ainsworth, Bell, 1970): bezpiecznego (ang. secure),
unikowego

(ang. avoidant)

i

ambiwalentnego

(ang. ambivalent

lub

anxious-

ambivalent). Kim Bartholomew i Leonard Horowitz (1991) zaproponowali podział
stylu unikowego na dwa: „lękowy” (ang. fearful) oraz odrzucający (ang. dismissing).
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Pierwszy z nich charakteryzuje się unikaniem wchodzenia w relacje w wyniku obawy
przed bliskością, natomiast drugi – dążeniem do niezależności, które wynika
z postrzegania innych jako niewartych miłości i zainteresowania oraz niegodnych
zaufania. Styl ambiwalentny określono jako „zbyt zaangażowany” (ang. preoccupied,
termin tłumaczono też jako „nadmiernie zaangażowany” lub „zaabsorbowany”).
Osoby, które wykształciły ten wzorzec podchodzą ambiwalentnie do intymnych
relacji,

dążąc

do

bliskości

i

jednocześnie

obawiając

się

jej.

Nadmierne

zaabsorbowanie wyraża się u nich obawą przed samotnością, wobec czego
uzależniają się od bliskich osób, jednocześnie bojąc się, że te nie doceniają ich
w sposób należyty i wystarczający. Osoby z tym stylem mają skłonność do
nadmiernego angażowania się w związek przy równoczesnej trudności z jego
utrzymaniem. Pragną one bliskości i uwagi, są zależne, czułe, zazdrosne i pełne lęku
przed rozdzieleniem, a równocześnie dominujące i kontrolujące.
Dzięki

powyższym

modyfikacjom

powstał

czterokategorialny

model

(Tabela 1). W tym ujęciu u podstaw stylów przywiązania w relacjach intymnych leży
pozytywny bądź negatywny obraz innych oraz pozytywny bądź negatywny obraz
siebie (Griffin, Bartholomew, 1994). Styl bezpieczny (ufny) wiąże się z pozytywnym
postrzeganiem

siebie

i

innych,

z negatywnym

postrzeganiem

styl

siebie

zbyt
i

zaangażowany

pozytywnym

(ambiwalentny)

innych,

styl

–

lękowy

z negatywnym obrazem siebie i innych, a odrzucający z pozytywnym postrzeganiem
siebie i negatywnym innych.
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1. Model stylów przywiązania osób dorosłych (Bartholomew, Horowitz, 1991)
Postrzeganie siebie
Pozytywny

Negatywny

Pozytywne

Bezpieczny (ufny)4
(ang. secure)
- czuje się komfortowo z
intymnością i autonomią

Zbyt zaangażowany
(ambiwalentny)
(ang. preoccupied,
ambivalent, anxiousambivalent)
- lęk przed autonomią
- dążenie do bliskości

Negatywne

Odrzucający
(ang. dismissing)
- niechęć do intymności
- odrzucanie zależności

Lękowy
(ang. fearful, fearful
avoidant)
- obawy przed intymnością
- lęk przed porzuceniem

Postrzeganie
innych

Liczne badania pokazują, że bezpieczne przywiązanie w dorosłych związkach
wiąże się z większą satysfakcją z relacji, jej trwałością, lepszą komunikacją między
partnerami

i

mniejszym

nasileniem

zachowań

destruktywnych

(Suwalska-

Barancewicz, 2016). W dzieciństwie bliskość najpierw z rodzicami, a potem
z szerszym kręgiem osób znaczących odgrywa ważną rolę w tworzeniu przywiązania,
a także w budowaniu gotowości do wchodzenia w dorosłe bliskie intymne związki.
Przywiązanie wykazuje przynajmniej pewien stopień ciągłości przywiązania od
dzieciństwa do dorosłości (Czyżowska, Gurba, 2016; Fraley, Roisman, 2019).
Współcześnie Vivian Zayas, Gul Günaydin i Yuichi Shoda (2016) opisali
proces formowania się przywiązania w dorosłości za pomocą faz analogicznych do
wyróżnionych przez Bowlby’ego w odniesieniu do dzieci. W efekcie powtarzających
4

W literaturze polskiej niestety istnieje pewne zamieszanie terminologiczne wynikające po pierwsze
z rozbieżnego lub niedokładnego tłumaczenia, a po drugie ze zmiany oryginalnego nazewnictwa w
kolejnych koncepcjach (por. np. Czyżowska, Gurba, 2016; Jezierski, 2016). Dla jasności podano najczęściej
spotykane polskie tłumaczenia terminów oraz ich oryginalne brzmienie w języku angielskim.
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się zachowań przywiązaniowych, pobudzenia, bliskości fizycznej, wrażliwości we
wzajemnym

regulowaniu

synchronizacji

systemów

partnerów.

każdego

U

emocji

oraz

decyzji

emocjonalnych,
z

nich

powstaje

bycia

razem,

fizjologicznych
zintegrowany

i

dochodzi

do

behawioralnych

system

poznawczy

reprezentujący parę (ang. coupled cognitive system) zawierający reprezentację figury
przywiązania i jej relacje z reprezentacją siebie . Ujawnia się tu pewna analogia do
teorii Eriksona, w której zaangażowanie się w bliski związek we wczesnej dorosłości
stanowi dalszy ciąg rozwoju tożsamości; w obu ujęciach relacja intymna staje się
częścią „ja” lub tożsamości. Na gruncie polskim badania nad sposobami opowiadania
osób o różnych sposobach postrzegania siebie w bliskich związkach przeprowadziły
Julia Jastrzębska i Elżbieta Dryll (2008). Badając młodych dorosłych wykryły wzory
autonarracji typowe dla przywiązania unikowego i nadmiernie zaangażowanego,
charakteryzujące się między innymi częstszym używaniem zaimków „ja” i „my”.
Autorki badały tekst głównie na poziomie lokalnym, natomiast ze względu na
zagadnienie tożsamości ciekawe jest także sposób całościowego organizowania
tekstu autobiografii jako wyrazu perspektywy życia.

5.4 Generatywność
Opisanym przez Eriksona (1982) wyzwaniem stojącym na drodze rozwoju
w okresie średniej dorosłości jest zmierzenie się z kryzysem generatywność versus
stagnacja. W niniejszej teorii generatywność (tłumaczona czasem też jako twórczość
lub produktywność), jest troską o młodsze pokolenia i wzięciem odpowiedzialności
za ich dobro, byciem przewodnikiem lub mentorem dla młodszych, pozostawianiem
po sobie spuścizny. W tym sensie generatywność stanowi przedłużenie poczucia
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tożsamości jednostki poza granice jej życia. Pozytywne rozwiązanie kryzysu
prowadzi do osiągnięcia cnoty troski. Zagrożeniem płynącym z Stagnacja oznacza
brak dobra, które można pozostawić innym, umieszczanie własnych interesów
w centrum uwagi i koncentrowanie się na utrzymaniu takiego stanu bez dbałości
o następne pokolenia i przy braku produktywności dla innych.
Pojęcie generatywności początkowo zapomniane, zostało przywrócone do
szerszego

dyskursu

przez

Johna

Kotre’a

(1996)

oraz

Dana

McAdamsa

i współpracowników (McAdams, Diamond, de St. Aubin, 1992). Kotre wyróżnił
różne jej typy. Generatywność może wyrażać się w bezpośrednich relacjach
społecznych; wówczas jest realizowana przez wychowanie i opiekę ( communal
generativity) albo przez pełnienie funkcji lidera, twórczość i pomaganie konkretnym
osobom

(agentic

w przekazywaniu

generativity).
narzędzi

Generatywność

kultury

i

idei

może

kolejnym

też

wyrażać

pokoleniom

się

( cultural

generativity).
McAdams (np. McAdams i Logan, 2004) starając się uporządkować niejasno
zdefiniowane przez Eriksona pojęcie, sprowadza je do dwóch sfer: przekonań
i działania. Zatem osoba może stać się produktywna przez wychowywanie swoich
dzieci, nauczanie, pełnienie funkcji mentora, tworzenie produktów, które przyczynią
się do dobra innych, czy pozostawienie innej trwałej spuścizny po sobie.
Produktywność również realizuje się w przekonaniu o własnym znaczeniu dla innych,
przeformułowaniu poczucia tożsamości tak, aby dobro innych było znaczącą
wartością, poczuciu pozostawiania czegoś istotnego po swojej śmierci. Erikson na
każdym

z

wyróżnionych

etapów

odwołuje

się

do

założeń

rozwoju

psychospołecznego. Kryzysy z jednej strony biorą swoje źródło z wymagań
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społecznych typowych dla określonego wieku, z drugiej – z wewnętrznych potrzeb
i dążeń jednostki zakorzenionych w jej biologicznych potrzebach.

5.5 Poczucie integralności i mądrość
Według Eriksona (1968) człowiek wchodząc w późną dorosłość staje w obliczu
kryzysu charakteryzowanego przez dwa przeciwstawne bieguny: integralności
i rozpaczy. Integralność jest wynikiem działania siły ego, która daje poczucie
niepodzielności i spójności oraz bycia sprawcą (Uchnast, 2016). Pozytywne
rozwiązanie

kryzysu

skutkuje

osiągnięciem

cnoty

mądrości

polegającej

na

ponownym odkryciu sensu życia oraz na przekonaniu o wartości własnej drogi
życiowej mimo świadomości, że mogłaby ona przebiegać inaczej. Rozpacz natomiast
wyraża się z uogólnionym przeświadczeniem, że zostało zbyt mało czasu, aby
odzyskać własną integralność. Zatem pozytywny rozwój w starości polega na
odnalezieniu sensu i celu życia, akceptacji swojej przeszłości, teraźniejszości oraz
przyszłości, a więc nieuchronnej perspektywy śmierci (Kałużna-Wielobób, 2014).
Charlotte Bühler (1971) pokazuje kierunek rozwoju człowieka w stronę
większej integralności. Człowiek w ciągu życia realizuje osobiście ważne dążenia;
w celu lepszego zrozumienia tego procesu autorka odnosi się do terminu „Ja”, który
rozumie jako rdzeń osoby, pełniący funkcję centralnego systemu, integratora
doświadczeń i działań dojrzałej jednostki. Nieprzypadkowe jest tu podobieństwo do
integracyjnej funkcji ego u Eriksona, do czego Bühler wprost się odwołuje. Podobnie
jak Erikson, zauważa też, że w adolescencji pojawia się umiejętność patrzenia na
siebie z perspektywy własnego życia. W dorosłości procesami pozwalającymi na
realizację własnego potencjału jest refleksja nad całością biografii i jej ewaluacja
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pod kątem realizacji własnych dążeń. Refleksja ta dokonuje się szczególnie
w punktach zwrotnych. W starości podsumowanie własnego życia staje się nie tylko
możliwością, ale koniecznością, przed którą staje człowiek.
Współcześnie Ursula Staudinger (2001) stwierdza, że dokonywanie bilansu
życia

polega

na

konstruowaniu

i

rekonstruowaniu,

interpretacji,

ewaluacji

i reewaluacji biegu życia jednostki. Refleksja nad autobiografią (patrz: rozdział 2.3)
pełni funkcję regulacyjną względem własnego życia i jest źródłem mądrości (Baltes,
Staudinger, 2000). Paul Baltes, Judith Glück i Ute Kunzmann (2004) definiują
mądrość, jako wiedzę ekspercką w dziedzinie pragmatyki życia. Mądrość ujawnia się
w umiejętności dokonywania ocen w istotnych, trudnych i niepewnych problemach
życiowych. Mądrość może pomagać porządkować autonarracje (por. Glück i in.,
2005).

5.6 Stadialność rozwoju osobowości?
Erikson ograniczał poszczególne zadania psychospołeczne do określonego
wieku oraz uznawał, że pomyślne rozwiązanie kryzysu na danym etapie jest
warunkiem rozwoju w kolejnym. I tak, dojrzała tożsamość daje siłę do wejścia
w bliskie związki; stworzenie intymnej relacji jest podstawą do bycia produktywnym
dla innych w kolejnym etapie, a bycie generatywnym sprawia, że osoba jest gotowa
w starości stawić czoła wyzwaniu pozytywnego podsumowania swojego życia.
Jednakże Feliciano Villar (2012) twierdzi, że założenie Eriksona o łączeniu dążeń
życiowych z określonym wiekiem chronologicznym nazbyt zawęża ich perspektywę
czasową i upraszcza je zarazem. Po pierwsze, na podstawie analizy teoretycznej
i przeprowadzonych badań uzasadnione wydaje się domniemanie, że zadania
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rozwojowe zamiast być całkowicie zastępowane nowymi, pozostają w pewnym
stopniu istotne przez dalsze życie. Po drugie, w teorii Eriksona rozwój jest
postrzegany, jako proces zachodzący w kontekście relacji społecznych i możliwości
oraz wymagań dostarczanych przez rzeczywistość społeczno-kulturową (Sokolik,
1993). Należy wziąć pod uwagę, że od czasów Eriksona zaszły wyraźne zmiany
społeczne, dzięki którym człowiek ma do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem
wzorców społeczno-kulturowych.
Warto także zauważyć, że zadania rozwojowe, które Erikson przypisuje do
konkretnego przedziału wiekowego, współcześnie używane są także do opisywania
funkcjonowania osób na różnych etapach. Przykładowo tożsamość psychospołeczną
można rozpatrywać w kategoriach zaangażowań i stylów, których nasilenie mierzy
się w adolescencji i dorosłości (Brzezińska, Piotrowski, 2009). Irmina Rostek (2012)
pokazuje, że dojrzewanie do intymności w dzieciństwie i adolescencji stanowi jeden
z istotnych aspektów rozwoju społeczno-emocjonalnego. Również zauważono, że
osiągnięcie intymności może u niektórych osób poprzedzać określenie tożsamości
(Ochse, Plug, 1986). Jeżeli weźmie się pod uwagę osobiste znaczenie intymności,
a w mniejszym stopniu oczekiwanie społeczne stworzenia stabilnego związku, to
okaże się, że może pozostawać ona ważnym zadaniem rozwojowym w całej
dorosłości.
Patrząc

na

ramy

pojęciowe

nadane

generatywności

przez

McAdamsa

i przyglądając się sposobom jej badania, trudno dostrzec uzasadnione powody, dla
których nie byłoby warto badać jej także w innych okresach dorosłości. Przykładowo
Wojciechowska (2010) badała związek dobrostanu i generatywność u kobiet we
wczesnej i średniej dorosłości. Cytowany wcześniej Villar zakłada, że osoba starsza
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może jeszcze pomagać i wspierać innych, może też pielęgnować wartości
i przekazywać wiedzę następnym pokoleniom. Zauważa, że nowe pokolenia, które
wkraczają w starość, są lepiej wykształcone i dłużej zachowują zdrowie, niż miało to
miejsce w przeszłości, dzięki czemu coraz większa liczba osób starszych może nadal
być pomocna dla swoich rodzin lub twórczo uczestniczyć w społeczności. Trendy
społeczno-demograficzne wzmocnione są dodatkowo przez promocję aktywnego
starzenia się i optymistyczne spojrzenie na ten okres. Zenon Uchnast (2016)
analizując pojęcie integralności ego, dochodzi do wniosku, że przez całe życie
zachodzi proces jej rozwoju, aby w starości dopiero odnieść ją do najszerszej
perspektywy życia i śmierci.
W kontekście powyższych rozważań, interesujące są badania przeprowadzone
przez Kennona Sheldona, Tima Kassera (2001) nad osobistymi dążeniami osób
dorosłych na różnych etapach rozwoju.

Tematyczna analiza treści wykazała, że

u starszych badanych częściej niż u młodszych pojawiały się motywy związane
z generatywnością i integralnością ego, a rzadziej z konstytuowaniem tożsamości, co
jest zgodne z założeniami Eriksona (1963). Jednak żadna klasa dążeń nie
wykazywała wyraźnego szczytu i później spadku. I tak, dążenie do intymności
wzrastało u osób we wczesnej dorosłości, by w starszych grupach wiekowych
pozostać na wysokim poziomie. Podobnie motywy związane z generatywnością
zwiększały się w średniej dorosłości, a w późnej jeszcze się nasilały. Te wyniki
sugerują, że motywy psychospołeczne, gdy już w okresie krytycznym staną się
istotne, mają tendencję do pozostawania ważnymi w życiu danej osoby, a nie
zanikają, ani nie są zastępowane nowymi tematami.
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***
Podsumowując, w teorii Eriksona duży nacisk jest położony na integracyjną
funkcję tożsamości, która scala różne charakterystyki jednostki, takie jak role
społeczne, ideały, talenty, cele czy upodobania i nadaje poczucie wewnętrznej
identyczności i ciągłości w perspektywie całego życia. Można domyślać się, że wizja
siebie jako dziecka też będzie integrowana w tak rozumiane poczucie tożsamości.
Tożsamość po uformowaniu się na przełomie adolescencji i wczesnej dorosłości
przechodzi przez kolejne etapy rozwoju. Do najważniejszych z nich należą tworzenie
intymnej relacji z partnerem, a następnie angażowanie się na rzecz dobra przyszłych
pokoleń, aby w końcu nadać poczucie integralności całemu przeżytemu życiu.
W ostatnim etapie rozwoju człowieka coraz istotniejsza staje się potrzeba dokonania
pozytywnego bilansu przeżytego życia. Poniżej zostanie zaprezentowane, w jaki
sposób wymienione zmiany rozwojowe mogą wiązać się z postrzeganiem własnego
dzieciństwa w autobiografii.
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Rozdział 6
DZIECIŃSTWO JAKO ELEMENT HISTORII ŻYCIA
6.1 Tożsamość narracyjna
Dzieciństwo jest nieodłączną częścią biografii człowieka. Kategoria narracji
okazuje się bardzo przydatna w koncepcjach dotyczących rozumienia siebie
w kontekście własnej historii życia. Jak pokazano wyżej, myślenie człowieka o sobie
i otaczającym go świecie przybiera w znacznej części formę opowiadania. Dzięki
temu w narracji można ująć zmianę, stanowiącą niezbędny warunek rozwoju. Dan
McAdams (2001) w swojej koncepcji tożsamości narracyjnej twierdzi, że jej
zadaniem jest integracja różnych elementów autobiografii i „ja” w uwewnętrznionym
opowiadaniu o własnym życiu (ang. life story tłumaczone także jako „historia
życia”). Tożsamość narracyjna daje poczucie jedności osobowej i sensowności nie
poprzez jej niezmienność, ale poprzez rozumienie siebie jako zmieniającej się
jednostki w zmieniających się warunkach. Możemy przypuszczać, że obraz
dzieciństwa ulega przekształceniu wraz ze zmianą rozumienia własnej biografii w
trakcie rozwoju w dorosłości.

6.2 Pojawienie się refleksji nad własnym życiem
Umiejętność przyjmowania perspektywy życia wyłania się w adolescencji.
Według Tilmanna Habermasa i Susan Bluck (2000) do stworzenia dojrzałej
tożsamości narracyjnej potrzebna jest umiejętność tworzenia globalnej koherencji
tekstu autobiografii. Habermas i Bluck wyróżniają cztery rodzaje globalnej spójności
historii życia, których pojawienie się umożliwia formowanie tożsamości narracyjnej:
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koherencję

temporalną,

przyczynową

i tematyczną

oraz

kulturowy

schemat

autobiografii. Autorzy udowadniają, że umiejętność formowania głobalnej spójności
w wymienionych czterech obszarach pojawia się dopiero w adolescencji i wczesnej
dorosłości, dzięki rozwojowi narzędzi poznawczych, głównie operacji formalnych
(por. Habermas, de Silveira, 2008).
Marian Olejnik (2009) stawia tezę, że budowaniu spójnej historii życia sprzyja
umiejętność myślenia postformalnego pojawiająca się we wczesnej dorosłości.
Dopiero wtedy pojawiają się instrumenty poznawcze, które umożliwiają ujmowanie
rzeczywistości w sposób złożony, wielowymiarowy, często paradoksalny i pozornie
sprzeczny. Teza postawiona przez Olejnika jest spójna z koncepcją rozwoju myślenia
Gisele

Labouvie-Vief

(2005),

według

której

u

adolescentów

(poziom

„instytucjonalno-intrasystemowy”) samoopisy skupiają się na głębszym rozumieniu
siebie, a reprezentacja „ja” zawiera cechy własne oraz cele i motywy wewnętrzne,
jednak dopiero w dorosłości, po przejściu na wyższy poziom rozumowania
(„kontekstualno-intersystemowy”), samoopisy jednostki zawierają zmiany „ja”
w czasie i ich rozumienie. Charakterystyka siebie ogniskuje się w mniejszym stopniu
na stabilnym „ja”, a bardziej na transformacjach własnej osoby.

6.3 Zagadnienie zmienności i stabilności linii życia
Badania podłużne pokazały, że konkretna treść historii życia wykazuje znaczną
zmienność z czasem, ale jej sposób budowania pozostaje w pewien sposób stabilny
(McAdams i in., 2006). Studenci

przypominali sobie kluczowe sceny z życia, z

których około jedna czwarta powtórzyła się po trzech miesiącach a jedna piąta po
trzech latach. Jednocześnie zaznaczyła się istotna ciągłość takich charakterystyk
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narracji, jak rozbudowanie, ton emocjonalny oraz umiarkowana ciągłość tematów
sprawstwa (ang. agency) i indywidualnego rozwoju (ang. growth). Z czasem
opowiadane historie stawały się bardziej złożone i zintegrowane, występowało więcej
niuansów

i

częstsze

przeprowadzone

wśród

było

ujmowanie

adolescentów

własnego
(Negele,

rozwoju.

Podobne

Habermas,

2010)

badania
wykazały

wzrastające po czteroletniej przerwie bogactwo tematów w autobiografii i częstsze
nadawanie znaczeń dla „ja”.
W badaniach poprzecznych wśród osób w średniej lub późnej dorosłości
opowiadania były spójniejsze i bardziej refleksyjne niż u młodych dorosłych
(Baddeley, Singer, 2007). Osoby w średniej dorosłości częściej opowiadały
o kryzysach i punktach zwrotnych niż młodzi dorośli (Pasupathi, Mansour, 2006).
Monisha Pasupathi i Emma Mansour (2006) przeprowadziły badania na
osobach dorosłych w wieku 18-86 lat. Okazało się w nich, że częstość przejawów
myślenia autobiograficznego w narracjach dotyczących własnych doświadczeń
życiowych punktów zwrotnych i kryzysów wzrastała linearnie wraz z wiekiem aż do
ok. 50 r.ż., a po 70 r.ż. nieznacznie zmniejszała się. Autorki próbują wyjaśniać
otrzymany związek zarówno zwiększającymi się możliwościami poznawczymi
(dzięki myśleniu postformalnemu), jak i rozwojem w sferze osobowościowej
i motywacyjnej, w tym zwiększającą się liczbą jakościowo odmiennych doświadczeń
związanych z kolejnymi zadaniami rozwojowymi.

6.4 Zmiany w historiach życia związane z etapem rozwoju
Staudinger (2001) założyła, że refleksja nad życiem odnosi się do zadań
rozwojowych specyficznych dla poszczególnych faz biegu życia. Wysunęła tezę, że
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refleksja dotycząca tożsamości będzie obecna szczególnie u nastolatków i młodych
dorosłych, historie służące przekazywaniu wiedzy i uczeniu innych będą pojawiały
się częściej od wieku średniego aż do późnej dorosłości, podsumowanie życia będzie
najczęściej obecne pod koniec życia. Etap życia jest tu traktowany jako jeden
z możliwych czynników rozwojowych, który może wpływać na treść oraz formę
narracji o własnym życiu.
6.4.1 Określenie siebie
Kate

McLean

i

Avril

Thorne

(2006)

badali

sposób

opracowywania

doświadczeń w codziennych narracjach nastolatków. Analizy narracji skłoniły ich do
wyróżnienia dwóch rodzajów opowiadań ze względu na głębokość refleksji :
mających za zadanie uzyskanie wglądu w trudne wydarzenia życiowe dla jednostki
oraz tworzonych dla rozrywki w codziennych sytuacjach, będącymi lekkimi
historyjkami o przygodach bohatera, nie zawierającymi wyrażonych wprost istotnych
dla jednostki znaczeń. Te pierwsze są najczęściej przedmiotem badań psychologii
narracyjnej. Ich funkcją jest wyjaśnianie znaczenia istotnych wydarzeń i relacji
osobistych, a zwłaszcza włączanie trudnych elementów w historię życia poprzez
budowanie pozytywnego rozwiązania historii. Zadaniem tych drugich jest bardziej
pobudzenie uwagi słuchacza niż rewidowanie historii życia i służą głównie
uzyskiwaniu aprobaty społecznej i identyfikacji z grupą.
Kamil Jezierski (2010) badając opowiadania o własnym życiu szesnastolatków,
zauważył, że adolescenci bez jasno określonych zaangażowań tożsamościowych
organizowali autonarracje zgodnie z porządkiem czasowym i powierzchowną
konwencją, natomiast adolescenci angażujący się w system przekonań, bliskie
relacje, hobby lub inne zajęcia – podejmowali głębszą refleksję o swojej historii
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żucia (np. nad własnymi wartościami, cechami, czy dominującym tematem życia).
Kate McLean i Michael Pratt (2006) przeanalizowali opowiadania o punkcie
zwrotnym w życiu osób wchodzących w dorosłość. Wykazali w nich jedynie, że
narracje osób z tożsamością przekazaną i dyfuzyjną (patrz statusy tożsamości według
Gabriela Marcii, 1967), czyli z taką, która charakteryzuje się brakiem eksploracji,
rzadziej nadawały osobiste znaczenia swoim wspomnieniom (ang. meaning-making).
6.4.2 Pamięć dzieciństwa u osób z różnymi stylami przywiązania
Ponieważ aktualny obraz siebie, jak niżej zaznaczono, jest związany
z pamięcią autobiograficzną, można przypuszczać, że określony styl przywiązania
jest związany z obrazem własnego dzieciństwa.
Jeremy

Holmes

(2014)

pokazując

rolę

konstruktu

przywiązania

w psychoterapii osób dorosłych twierdzi, że leczące jest ujęcie ważnych doświadczeń
z bliskich związków w spójną historię, w której dojdzie do zrozumieniu transmisji
międzypokoleniowej sposobów wchodzenia w bliskie relacje. Zmianie stylu
przywiązania na bezpieczny pomaga proces mentalizowania (patrz Allen, Fonagy,
Bateman, 2014), który wyraża się refleksją nad dążeniami i uczuciami w relacji
w formie narracyjnej. Michael Lewis i współpracownicy (2000) w badaniach
longitudinalnych, prowadzonych od dzieciństwa do progu dorosłości, stwierdzili,
że ton emocjonalny wspomnień dziecięcych bliskich relacji wiąże się z aktualną
reprezentacją relacji przywiązania znacznie bardziej niż z tym, jaka rzeczywiście
była relacja z opiekunami w dzieciństwie.
Z kolei Matthew Graci i Robyn Fivush (2017) badając sposób opowiadania
o trudnych wydarzeniach przez studentów, stwierdzili, że przywiązanie okazało się
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moderatorem relacji między stresem a nadawaniem znaczeń w autonarracji ( narrative
meaning making) oraz występowaniem tematu narracyjnego wzrostu ( narrative
growth). W innych badaniach przeprowadzonych w zespole Fivush (Zaman, Fivush,
2013) bezpiecznie przywiązani nastolatkowie opowiadali spójne i emocjonalnie
wyraziste historie z dzieciństwa dotyczące matek (ale już nie ojców). Ujawnił się też
inny efekt, a mianowicie autonarracje o negatywnym wydźwięku były tematycznie
spójne, ale o pozytywnym, już nie. Autorki uznały, że narracje na temat doświadczeń
z pierwszą figurą przywiązania wydają się szczególnie ważne dla bezpiecznego
przywiązania nastolatków.
Robin Fivush wraz ze współpracownikami (2000) zaobserwowała, że
w diadach rodzic – córka częściej odbywały się dialogi dotyczące emocji i relacji
interpersonalnych niż w diadach rodzic – syn. Również matki oraz córki częściej niż
ojcowie i synowie używały w wypowiedziach sformułowań emocjonalnych (przy
opisie lękowych sytuacji). Azriel Grysman i Robyn Fivush (2016) w badaniach
dorosłych osób stwierdziły, że kobiety wykazują wyższą aktywność narracyjną.
Julia Jastrzębska i Elżbieta Dryll (2008) badały związki między treścią
opowiadań o sobie a stylem przywiązania. Stosując analizę frekwencyjną autonarracji
pokazały, że osoby ze stylem przywiązania unikającym i zbyt zaangażowanym
częściej wypowiadały zdania o tematach „ja z ludźmi”, „my” i „inni ludzie”, a także
częściej używały czasowników dotyczących „czynności realnych” oraz wypowiadały
czasowniki dotyczące „czynności realnych” oraz czasowniki odnoszące się do stanów
„mentalnych” oraz zaimków „ja” i „my”.
Powyższe badania pokazują rolę przywiązania w tworzeniu schematów
narracyjnych wczesnych dziecięcych relacji, w szczególności ich zabarwienia
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afektywnego i spójności. Powstaje tutaj pytanie czy ufny styl przywiązania wiąże się
z bardziej pozytywnym postrzeganiem dzieciństwa a styl lękowy - z negatywnym?
6.4.3 Związki między generatywnością i tożsamością narracyjną
McAdams (2000),

podsumowując

nieliczne

przeprowadzone

przed

nim

badania, wskazuje, że poczucie bycia produktywnym dla innych wiązała się
pozytywnie z różnymi wskaźnikami dobrostanu psychologicznego, satysfakcją z
życia, poczuciem szczęścia, poczuciem wsparcia społecznego, natomiast negatywnie
– z lękiem i depresją. Badaczka Sarah Ackerman wraz ze współpracownikami
(Ackerman, Zuroff, Moskowitz, 2000) stwierdziła współwystępowanie przekonania
o własnej generatywności z przeżywaniem pozytywnego afektu w domu i mniejszym
nasileniem negatywnego afektu w pracy. Na gruncie polskim problematykę
generatywności podjęła między innymi Ludwika Wojciechowska (2008; 2010).
W swoich badaniach wykazała pozytywny związek generatywności z dobrostanem
matek usamodzielniających się dzieci, a także z dobrostanem młodych kobiet.
W innych badaniach Wojciechowskiej (2001) osoby w średniej dorosłości, które
wykazywały pozytywny związek generatywności i podstawowej nadziei u .
McAdams analizując autonarracje dorosłych wykazujących się wysoką
generatywnością,

odkrył,

że

budowały

one

tzw

„historie

zaangażowania”

(ang. commitment stories). Opisywano w nich trudne sytuacje i wydarzenia
z dzieciństwa, które były źródłem aktualnego zaangażowania w działania dla dobra
przyszłych pokoleń (McAdams i in., 1997). Ogólnie rzecz ujmując generatywność
jest związana z nadawaniem pozytywnego zakończenia swojej historii życia
w postaci pozostawienia po sobie spuścizny dla innych. Z punktu widzenia niniejszej
pracy, istotne jest, że badania badania zespołu McAdamsa dzięki analizom
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jakościowym i ilościowym autonarracji poruszyły zagadnienie roli postrzegania
dzieciństwa w kontekście historii życia.
Zdaniem Eriksona, jednym z wyrazów produktywności dorosłego jest opieka
nad potomstwem. Elżbieta Dryll (2008) stwierdziła, że doświadczenie macierzyństwa
zmienia perspektywę interpretacyjną wspomnienia na temat własnej matki i odbija
się na rozumieniu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Wraz z Magdaleną
Budziszewską (Budziszewska, Dryll, 2013) wykazały istnienie systematycznych
różnic w tematyce opowiadań adolescentów i dorosłych o swoich rodzicach 5 ; co jest
tutaj istotne, w analizowanych narracjach wyraźnie ujawnił się motyw własnego
dzieciństwa. Treść opowiadań o rodzicach różniła się w zależności od doświadczenia
rodzicielstwa. W narracjach rodziców przedszkolaków dominującym tematem były
doświadczenia ze swoimi rodzicami kształtujące ich własne życie i to jacy są oni lub
chcieliby być względem własnych dzieci. Wśród starszych rodziców dorosłych już
dzieci znacznie większą część tekstu zajmowała tematyka dzieciństwa; szczególnie
ujawniły się: wywodzące się z dzieciństwa źródła swoich obecnych doświadczeń
i tego kim są obecnie, zarówno jako ludzie w ogóle, jak i jako rodzice. Opis
dzieciństwa własnych rodziców (kim są rodzice i dlaczego podjęli takie życiowe
wybory jakie podjęli – jakimi byli potem ludźmi i rodzicami, zakorzeniana jest
i często tłumaczona opowieścią o ich – dobrym lub złym – dzieciństwie) oraz
obecnie rozgrywające się dzieciństwo ich własnych dzieci (za które badani czują się
odpowiedzialni – i które umieszczają w kontekście własnych przeszłych doświadczeń
i porównują z nimi).

5

Autorki uważają, że opowiadania o własnej rodzinie ujawniają tożsamość narracyjną jednostki podobnie jak
historia życia.
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W

przytoczonych

wyżej

badaniach

dotyczących

związku

tworzenia

autobiografii z generatywnością zaznaczyły się dwa aspekty narracji, które warto
wziąć pod uwagę w rozważaniach nad postrzeganiem dzieciństwa: wnioskowanie
o własnej osobie na podstawie przeszłych doświadczeń i szerokość perspektywy
temporalnej.
6.4.4 Podsumowanie historii i zyskanie mądrości
Kate McLean (2008) porównywała narracje o sobie adolescentów i młodych
dorosłych z narracjami osób w późnej dorosłości. Przeprowadzano z nimi wywiad,
w którym proszono o podawanie wspomnień, które najlepiej ich definiują.
W wypowiedziach młodszych jak i starszych badanych obecne były tak samo często
przejawy rozumowania autobiograficznego rozumianego jako łączenie wydarzeń
z przeszłości z „ja”, natomiast młodzi dorośli budowali więcej połączeń mówiących
o zmianie życiowej, a starsi więcej połączeń wskazujących na stabilność osoby mimo
zmian. Ponadto w najstarszej starszej grupie autonarracje wykazywały większą
spójność tematyczną. Otrzymane różnice wyjaśnia się większym zintegrowaniem
i stabilnością reprezentacji samego siebie osób starszych. Badacze wskazują, że
w późnej dorosłości pod wpływem wyraźniejszej perspektywy śmierci zachodzi
potrzeba podsumowania i domknięcia historii życia, podczas gdy u adolescentów
i młodych dorosłych tożsamość narracyjna dopiero przechodzi proces formowania,
przez co w opowiadaniu o swoim życiu uwidacznia się potrzeba eksplorowania
samego siebie i własnej biografii.
W wiedzy potocznej mądrość jest przypisywana ludziom starszym. Również
według E.H.Eriksona człowiek ma szansę zyskać cnotę mądrości w późnej dorosłości
(zagadnienie omówiono obszerniej w rozdziale 5.5). Judith Glück i Susan Bluck
86

DZIECIŃSTWO JAKO ELEMENT HISTORII ŻYCIA

(2004) przebadały osoby w późnej adolescencji, wczesnej dorosłości i wczesnej fazie
późnej dorosłości, prosząc je o opowiedzenie o sytuacjach, w których postąpiły
mądrze. Badani w każdym z okresów życia opowiadali o rozwiązywaniu problemów
w taki sposób, który można było odnieść do tego, jak rozumiana jest mądrość.
Zarówno młodzi, jak i starsi dorośli, częściej niż adolescenci opowiadali o epizodach
mądrego postępowania i odnosili je do ogólniejszych wątków z historii życia lub
filozofii życiowej. Uzyskany wynik świadczy według autorów o potencjale do
ujawniania się mądrości na każdym etapie dorosłego życia, jednak odbywa się to
odmiennie w zależności od kontekstu rozwojowego. W dorosłości dzięki szerszej
perspektywie poznawczej, mądrość może być wykorzystywana w refleksji nad
życiem i przyjmowanymi wartościami.
Dan McAdams (2015) opisując nieco metaforycznie specyfikę tożsamości
narracyjnej w ostatnich dekadach życia, twierdzi, że dochodzi wtedy do przesunięcia
z perspektywy autora w kierunku czytelnika własnej historii. Autor zamiast tworzyć,
czyta i podsumowuje swoje dzieło. Zadaje sobie pytania, co jest najważniejsze w tej
historii, na podstawie czego oceniać ma swoje życie? Rozpacz pojawia się,
w sytuacji, gdy osoba „traci wiarę” w swoją historię. McAdams zauważa ponadto, że
w

bardziej

zaawansowanej

starości

dochodzi

do

pogorszenia

możliwości

poznawczych, szczególnie wyraźnego przy patologicznym starzeniu się, co powoduje
zawężenie własnej perspektywy do teraźniejszości i dekompozycję historii życia.
Niektóre wydarzenia pasują do uprzednio zbudowanej linii narracji, inne
zaburzają ją i przez to są wyzwaniem dla tożsamości, czyli dla spójności historii,
poczucia sensu i zrozumiałości życia. Zatem możemy spodziewać się, że włączenie
nowych istotnych elementów w biografię wraz z doświadczeniem życiowym będzie
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bodźcem do przebudowy historii życia (razem z dzieciństwem) tak, aby każda jej
część była zrozumiała w perspektywie całości.

***
W psychologii coraz częściej podejmowane są rozważania nad zmianami
w rozumieniu własnej autobiografii, w których analizowana jest jako całość nie
będąca prostą sumą elementów. Mimo to w nurcie narracyjnym nadal brakuje badań
skoncentrowanych na sposobie postrzegania tego szczególnego etapu życia, jakim
jest dzieciństwo (Manczak i in., 2016). Psychologia narracyjna pokazuje, w jaki
sposób refleksja nad doświadczonymi wydarzeniami i sytuacjami przebudowuje
tożsamość w historii życia i ukierunkowuje rozwój człowieka dorosłego. Dzięki
wnioskowaniu autobiograficznemu tworzona jest spójna historia życia, która jednak
zmienia się w czasie poprzez inkorporowanie nowych doświadczeń i reewaluację
dotychczasowych.
Przytoczone koncepcje i badania wskazują na pojawianie się zmian w sposobie
budowania tożsamości narracyjnej wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy
dorosłego życia. Zmiany te mogą dokonywać się pod wpływem różnych czynników
jednocześnie. Wraz z wiekiem zmienia się perspektywa temporalna – zwiększa się
stosunek ilości czasu przeżytego do przewidywanej długości życia, co sprawia, że
człowiek skupia się bardziej na przeszłości (Draaisma, 2010). U wielu osób
poszerzają się możliwości poznawcze; w koncepcji Labouvie-Vief (2005) zmiany
rozwojowe w dorosłości idą w kierunku budowania bardziej kompleksowego
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i bogatszego

obrazu

„ja”,

pozwalającego

na

integrowanie

szerszej

gamy

doświadczeń. W przełomowych momentach życie poddawane jest bilansowi
(Oleś, 2000), staje się on szczególnie istotny w późnej dorosłości. Zmiany w refleksji
nad

życiem

można

też

wiązać

z

typowymi

zadaniami

rozwojowymi

w poszczególnych okresach, szczególnie McAdams (2001) wskazuje na ścisły
związek eriksonowskich kryzysów psychospołecznych z rozwojem tożsamości
narracyjnej. Podobnie nienormatywne wydarzenia życiowe spotykane w biegu
dorosłego życia stymulują do rekonstrukcji i reinterpretacji dawnych doświadczeń
w zmienionej historii życia. Refleksyjne przekształcenie tożsamości narracyjnej
dokonuje się pod wpływem istotnych dla jednostki zdarzeń (Dryll, 2008;
Cierpka, 2014).
Zakładając, że dzieciństwo jest postrzegane jako istotna część historii życia,
można się spodziewać, że ten wczesny okres życia pod wpływem przemyśliwania
swojej

biografii

i

zyskiwania

poczucia

integracji

w wyniku

pozytywnego

podsumowania przeżytego czasu, będzie lepiej opracowane poznawczo oraz oceniane
bardziej pozytywnie w późniejszych okresach dorosłości. Zyskanie poczucia
generatywności będzie się wiązało ze spójnością historii życia i postrzeganiem
przeszłych trudności, jako źródła pozytywnego zakończenia, natomiast tendencja do
wchodzenia w bezpieczne intymne relacje będzie stanowiła podstawę do budowania
pozytywnej historii dzieciństwa. Ważne doświadczenia życiowe, których człowiek
z czasem

ma

coraz

więcej,

są

głębiej

opracowywane

w zmieniającym się pod ich wpływem schemacie historii życia.
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Rozdział 7
UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU
7.1 Postrzeganie dzieciństwa jako obiekt badań
Podjęcie tematu postrzegania dzieciństwa w biegu życia jest istotne
z co najmniej paru powodów. Po pierwsze, dotychczas badano zmieniającą się wizję
dzieciństwa w kulturze, sztuce i nauce, natomiast z punktu widzenia psychologii
wartościowe wydaje się przyjrzenie temu, w jaki sposób ten okres prezentuje się
w prywatnej wiedzy człowieka. Badania nad historią dzieciństwa w kulturze
doprowadziły do wniosku, że okres ten jest konstruktem społecznym (Kehily, 2008).
Współczesna wiedza psychologiczna pozwala założyć, że dzieciństwo stanowi też
osobisty konstrukt (Conway, Pleydell-Pearce, 2000), który prawdopodobnie różni się
indywidualnie i wykazuje specyfikę rozwojową. Na gruncie psychologii oczywiście
podejmuje się badania nad procesami psychicznymi zachodzącymi w dzieciństwie,
natomiast istotne jest też poznanie prywatnej wiedzy o okresach życia i orientacji
w swoim rozwoju.
Po drugie, w koncepcjach biegu życia wiedza o własnym rozwoju i refleksja
nad przeszłością stanowi podstawę do podmiotowego kierowania swoim obecnym
życiem w dorosłości (Pietrasiński, 2001; Staudinger, 2001). Ważne byłoby zatem
pytanie, jak postrzegane jest dzieciństwo, jako jedna z części własnego życia i jaka
widziana jest jego rola w dorosłości.
Trzecim powodem podjęcia tematu postrzegania dzieciństwa jest wyjątkowość
tego okresu. Na podstawie koncepcji „Self Memory System” (Conway, PlaydellPearce, 2000), mówiącej o hierarchicznej organizacji wiedzy autobiograficznej,
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można wnioskować, że człowiek posiada schematy okresów życia, które z jednej
strony są budowane na podstawie konkretnych wspomnień i uogólnionych wydarzeń,
a z drugiej – włączane w całą historię życia. Dotychczasowe badania nie pokazały,
w jaki sposób ludzie organizują ten szczególny okres autobiografii, jakim jest
dzieciństwo. Uznano, że wiedza na temat pamięci autobiograficznej nie jest w pełni
wystarczająca,

gdyż

dotyczy

głównie

poziomu

pojedynczych

wspomnień

stanowiących jedynie budulec osobistej historii. Natomiast koncepcje tworzone
w nurcie tożsamości narracyjnej jakkolwiek pokazują szeroką perspektywę całości
życia, jednak do tej pory nie zadawały pytania o wyjątkowość pojedynczych okresów
autobiografii, w tym dzieciństwa.
Przyjęto postulat konieczności uwzględnienia perspektywy historii życia oraz
perspektywy rozwojowej w rozważaniach nad pamięcią autobiograficzną (Bluck,
Habermas, 2001). Pierwsza z perspektyw wyrażałaby się w próbie uchwycenia
całościowego

obrazu

okresu

życia

formowanego

na

bazie

poszczególnych

wspomnień, druga zaś w uwzględnianiu specyfiki danych etapów życia, czy sposobu
podejmowania dorosłych zadań życiowych (Erikson, 1982), takich jak intymność
i generatywność. Badacze tożsamości narracyjnej (np. McAdams, 2001) pokazują,
że w ciągu życia reinterpretowana jest osobista przeszłość pod wpływem czynników
związanych z wiekiem lub doświadczeń życiowych.

7.2 Charakterystyki dzieciństwa obecne w dotychczasowych
rozważaniach
Martin Conway i Alison Holmes wskazują, że większą dostępność w pamięci
autobiograficznej uzyskują treści związane z zadaniami życiowymi typowymi dla
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bieżącego okresu rozwojowego (Conway, Holmes, 2004), ponadto wraz z wiekiem
wzrasta tendencja do pozytywnego postrzegania przeszłości (Berntsen, Rubin, 2002).
Konieczność opracowywania na nowo swojej autobiografii pod wpływem włączania
nowych ważnych doświadczeń zmieniających postrzeganie siebie (Dryll, 2008),
a także pod wpływem typowych zmian rozwojowych takich, jak przełom połowy
życia w średniej dorosłości (Oleś, 2000) oraz konieczność podsumowania życia
w starości (Bühler, 1964; Erikson, 1982) pozwalają sądzić, że historia własnego
dzieciństwa

jest

lepiej

opracowana

poznawczo

w

późniejszych

okresach

rozwojowych. Jednocześnie niektóre przesłanki mogą sugerować coś przeciwnego,
mianowicie zachodzą procesy zapominania (Wixted, 2004) wczesnych wspomnień, a
dzieciństwo staje się okresem proporcjonalnie krótszym do całości autobiografii. Z
teorii tożsamości narracyjnej wynika, że wyrazem opracowania autobiografii życia
jest spójność autonarracji na poziomie globalnym (Köber, Schmiedek, Habermas,
2015),

która

przyjmuje

formę

temporalnego,

tematycznego

i przyczynowego

uporządkowania wspomnień. Wnioskowanie o własnej osobie na podstawie wydarzeń
autobiografii przyczynia się do globalnej spójności, a także stanowi podstawę
budowania tożsamości w narracjach.
Rozważając postrzeganie własnego dzieciństwa w kontekście typowego
przebiegu rozwoju dorosłego człowieka istotne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko
etap życia, ale też sposób realizowania zadań specyficznych dla tych etapów. Istnieją
przesłanki wskazujące na związek relacji przywiązania między osobami dorosłymi ze
sposobem opracowania wydarzeń emocjonalnych w pamięci autobiograficznej,
dlatego postrzeganie siebie i partnera związku może wiązać się z pozytywnym bądź
negatywnym

obrazem

własnego

dzieciństwa.
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psychospołecznego, istotnymi zadaniami rozwojowymi w dorosłości są tworzenie
bliskich relacji przywiązania oraz bycie produktywnym dla młodszych pokoleń
(generatywność). Badania wykazały, że produktywni dorośli nadają pozytywne
zakończenie swojej historii życia w postaci pozostawienia po sobie spuścizny dla
innych (McAdams i in., 1997). W odniesieniu do zagadnienia sposobu postrzegania
dzieciństwa, ciekawe byłoby zbadanie, czy częściej dostrzegają relację tego okresu
z późniejszą historią życia oraz bardziej pozytywnie go ewaluują.

7.3 Użyteczność badań narracyjnych
W przypadku omawianego problemu szczególnie wartościowy wydaje się
paradygmat badań narracyjnych. Podstawowa przesłanka do jego zastosowania ma
charakter teoretyczny; w omawianych wyżej koncepcjach wskazuje się, że wiedza
o sobie i swoim rozwoju oraz pamięć własnej przeszłości w dużej mierze przyjmują
formę narracyjną, więc oczywiste jest, że najlepiej pozwoli ją zobrazować
wypowiedź w formie opowiadania. Istnieją także liczne przesłanki praktyczne do
przyjęcia

paradygmatu

narracyjnego.

Można

spodziewać

się,

że

swobodne

opowiadanie w odpowiedzi na bodziec narracyjny zaktywizuje posiadany schemat
dzieciństwa i tym samym pomoże badaczowi uchwycić sposób ujmowania całości
tego okresu życia, a nie tylko scharakteryzować poszczególne wspomnienia. Analiza
narracji umożliwia przyjrzenie się sposobom organizacji pamiętanych doświadczeń,
przede wszystkim spójności na poziomie globalnym i rozbudowaniu obrazu
dzieciństwa. Ponadto, dzięki temu, że opowiadania pozwalają badanym na swobodny
wybór treści, można dotrzeć do znaczeń istotnych z punktu widzenia ich wizji
dzieciństwa. Jakkolwiek istnieją przesłanki do postawienia hipotez kierunkowych, to
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prezentowane badania mają też wartość eksploracyjną, model narracyjny pozwala na
dokonanie analiz jakościowych w celu wykrycia możliwych sposobów ujmowania
własnego dzieciństwa i dominujących treści; tego typu analiza wydaje się
uzasadniona przy obecnym stanie wiedzy na temat poruszanego problemu.
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Rozdział 8
PYTANIA BADAWCZE, HIPOTEZY, METODA
8.1 Cele badań
Głównym

celem

badań

było

scharakteryzowanie

sposobu

postrzegania

własnego dzieciństwa przez osoby dorosłe znajdujące się w różnych okresach
rozwoju: od wczesnej do późnej dorosłości. W ramach celu głównego wyróżniono
trzy cele szczegółowe. Pierwszym z nich było odkrycie charakterystycznych cech
obrazu dzieciństwa osób znajdujących się w różnych okresach rozwoju dorosłości:
we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Drugi cel odnosił się do postrzegania
przez osoby z odmiennych okresów rozwojowych wpływu dzieciństwa na późniejsze
życie. Trzecim celem było poszukiwania korelatów osobowościowych sposobu
postrzegania dzieciństwa: stylu przywiązania i generatywności.

8.2 Pytania badawcze
Biorąc pod uwagę wyniki rozważań teoretycznych i badań empirycznych
(zaprezentowanych w rozdziałach od 1 do 7) postawiono następujące pytania
badawcze:
1. Jaka jest struktura i treść obrazu własnego dzieciństwa tworzonego przez
osoby we wczesnej, średniej i późnej dorosłości?
2. Czy w poszczególnych okresach dorosłości inaczej ujmowany jest wpływ
dzieciństwa na późniejsze życie?
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3. Jaki jest związek tworzonego w dorosłości obrazu własnego dzieciństwa ze
stylem przywiązania i generatywnością?

8.3 Hipotezy
8.3.1 Uzasadnienie hipotez
Hipotezy dotyczące różnic między grupami wiekowymi w obrazie dzieciństwa
Analiza literatury przedmiotu pokazała, że wraz z rozwojem w biegu życia
zmienia się sposób konstruowania autobiografii (np. McAdams, 2015), w tym
i dzieciństwa. Szczególnie wyzwania rozwojowe typowe dla danego etapu oraz
gromadzone z czasem doświadczenia życiowe przebudowują lub wzbogacają
dotychczasową historię życia (Bluck, Habermas, 2001; Dryll, 2008). Również
poszerzająca się w dorosłości perspektywa postformalna (Labouvie-Vief, 2006)
umożliwia lepsze całościowe rozumienie osobistych doświadczeń. Wobec tego
założono, że na kolejnych etapach dorosłości, własne dzieciństwo jest coraz lepiej
opracowane poznawczo, co wyraża się w temporalnym i logicznym uporządkowaniu
wspomnień, dostrzegania wpływu dzieciństwa na późniejsze życie (Habermas,
Bluck, 2000) oraz w ujmowaniu przeszłości z szerszej perspektywy czasowej
(wyrażanej w odnoszeniu się do perspektywy rodziny i społecznej). Ponadto
założono, że częstsze wracanie do przeszłości podczas radzenia sobie z kolejnymi
wyzwaniami rozwojowymi, szczególnie przy okazji rewizji i podsumowania
dotychczasowego

życia

(Bühler,

1964;

Erikson,

1982),

skutkuje

większą

dostępnością wspomnień z dzieciństwa. Dlatego przyjęto, że im człowiek częściej
opracowuje poznawczo własne dzieciństwo i im większą wagę mu przypisuje, tym
bardziej rozbudowany będzie tworzony przez niego obraz tego okresu.
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Oprócz strukturalnych aspektów obrazu dzieciństwa, rozważano także jego
aspekty treściowe. Literatura przedmiotu wskazuje, że większą dostępność w pamięci
autobiograficznej uzyskują treści związane z zadaniami życiowymi typowymi dla
bieżącego

okresu

rozwojowego

(Conway,

Holmes,

2004),

dlatego

w przeprowadzonym badaniu spodziewano się uzyskać systematyczne różnice
w treści wspomnień z dzieciństwa między osobami na różnych etapach dorosłości.
Ze względu na przesłanki z dotychczasowych badań niewystarczające do postawienia
wiarygodnych hipotez kierunkowych w odniesieniu do treści pamięci dzieciństwa,
zdecydowano się podjąć jakościową eksplorację tematyki wspomnień. Ponadto
poddano badaniu znaną tendencję do wzrastającego z wiekiem pozytywnego
postrzegania przeszłości (Berntsen, Rubin, 2002). Tendencja ta była dotychczas
badana w odniesieniu do poszczególnych wspomnień, natomiast sprawdzenia
wymaga, czy ujawni się też w odniesieniu do doświadczeń składających się na
samodzielnie budowany całościowy obraz okresu dzieciństwa.
Hipotezy dotyczące ram dzieciństwa i jego związku z rozwojem
Przeanalizowane koncepcje wskazują, że dostrzeganie wpływu przeszłych
doświadczeń na późniejsze życie i aktualny obraz „ja” stanowi istotny element
dojrzałej refleksji życiowej oraz podstawę tożsamości narracyjnej ( Habermas,
Bluck, 2000; Staudinger, 2001). Z uwagi na to, że tego typu refleksja o własnej
przeszłości podejmowana jest na przestrzeni całego życia, przypuszcza się, że dorośli
częściej dostrzegają wpływ dzieciństwa, gdy są w późniejszych etapach rozwoju.
Przyjęto

że

wyrazem

sposobu

postrzegania

własnego

dzieciństwa

są

subiektywnie ustalane granice tego okresu. Ponieważ wiedza o własnym życiu odnosi
się do pamięci osobistych doświadczeń, założono, że subiektywnie postrzegane
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granice są odmienne u różnych ludzi, przy

czym zróżnicowanie to wykazuje

specyfiką rozwojową. Zdecydowano się poddać eksploracji postrzegany czas
początku i końca własnego dzieciństwa oraz treść tego, co stanowi o jego ramach.
Hipotezy dotyczące związku obrazu dzieciństwa ze zmiennymi osobowościowymi
Ostatnim z poruszanych tu zagadnień jest związek postrzegania dzieciństwa
z wybranymi charakterystykami osobowymi wiążącymi się z zadaniami rozwojowymi
dorosłości: stworzenia bliskiej relacji (Hazan, Shaver, 1987) i przyjęcia postawy
generatywnej (Erikson, 1982). Przyjęty model teoretyczny przywiązania między
dorosłymi (Bartholomew, Horowitz, 1991) opisuje tę relację jako pozytywne lub
negatywne postrzeganie siebie i bliskiej osoby; ponieważ mechanizmy pamięci
autobiograficznej sprzyjają spójności wspomnień z widzeniem siebie i świata, można
sądzić, że sposób wchodzenia w relacje intymne (ufny i nieufny) wiąże się
z wartościowaniem

dzieciństwa.

McAdams

ze

współpracownikami

(McAdams

i in., 1997) pokazał charakterystyczny dla osób generatywnych sposób nadawania
spójności

historii

życia.

Prowadzone

przez

niego

rozważania

pozwalają

przypuszczać, że poczucie bycia generatywnym wiąże się z częstszym dostrzeganiem
wpływu dzieciństwa na późniejsze życie.
8.3.2 Prezentacja hipotez
Hipotezy dotyczące różnic między grupami wiekowymi w obrazie dzieciństwa
1. Struktura obrazu dzieciństwa jest odmienna u osób będących we wczesnej,
średniej i późnej dorosłości.
1.1. Starsze grupy wiekowe konstruują bardziej rozbudowany obraz dzieciństwa.
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1.2. Starsze grupy wiekowe konstruują bardziej spójny logicznie i temporalnie
obraz dzieciństwa.
1.3. Starsze

grupy

wiekowe

konstruują

obraz

dzieciństwa

umiejscowiony

w szerszej perspektywie temporalnej.
2. Treść wspomnień z dzieciństwa jest odmienna u osób znajdujących się
we wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
2.1. Tematyka wspomnień w wymienionych grupach wiekowych różni się.
2.2. Tematyka

wspomnień

jest

związana

z

zadaniami

psychospołecznymi

odpowiadającymi bieżącym okresom rozwojowym.
2.3. Osoby ze starszych grup wiekowych przypisują bardziej pozytywną wartość
dzieciństwu.
Hipotezy dotyczące ram dzieciństwa i jego związku z rozwojem
3. Osoby ze starszych grup wiekowych częściej dostrzegają wpływ dzieciństwa
na późniejsze

charakterystyki

osobowe

(cechy, postawy, sposób postrzegania

rzeczywistości).
4. Ramy dzieciństwa są odmiennie ustalane w poszczególnych grupach wiekowych
4.1. Osoby w poszczególnych grupach wiekowych inaczej pamiętają początek
swojego dzieciństwa.
4.2. Osoby w poszczególnych grupach wiekowych co innego uznają za koniec
swojego dzieciństwa.
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Hipotezy dotyczące związku obrazu dzieciństwa ze zmiennymi osobowościowymi
5. Generatywność jest związana z obrazem dzieciństwa.
5.1. Osoby generatywne w większym stopniu dostrzegają wzajemny związek
między dzieciństwem a rozwojem w dorosłości.
6. Styl przywiązania jest związany z ewaluacją dzieciństwa.
6.1. Osoby prezentujące styl ufny pozytywnie postrzegają swoje dzieciństwo.
6.2. Osoby prezentujące styl lękowy negatywnie postrzegają swoje dzieciństwo.

8.4 Osoby badane
Przebadano

60

osób

podzielonych

na

dwudziestoosobowe

grupy

odpowiadające kolejnym okresom rozwojowym: wczesnej, średniej i późnej
dorosłości. Przy doborze osób do grup kierowano się następującymi kryteriami:
(1) wczesna dorosłość – osoby w wieku 25-35 lat, wykształcenie co najmniej wyższe,
głównym zajęciem nie było studiowanie (zwykle pracowali zawodowo lub
wychowywali dzieci);
(2) średnia dorosłość – osoby w wieku 45-55 lat, wykształcenie co najmniej wyższe,
głównym zajęciem była praca zawodowa;
(3) późna dorosłość – osoby w wieku 65-80 lat, wykształcenie co najmniej średnie,
głównym zajęciem nie była praca zawodowa (byli na emeryturze lub rencie).
Zastosowane

przedziały

wieku

są

zgodne

z

wyróżnionymi

przez

E.H. Eriksona (1968) stadiami rozwoju psychospołecznego w dorosłości. W celu
lepszego zróżnicowania grup ze względu na kontekst rozwojowy typowy dla danego
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okresu zdecydowano się, aby zakresy wieku w poszczególnych grupach były
oddalone od siebie o 5-10 lat.
Wśród osób badanych znalazło się: 34 kobiety i 26 mężczyzn, w grupie
wczesnej dorosłości odpowiednio 11 kobiet i 9 mężczyzn, w grupie średniej
dorosłości 10 kobiet i 10 mężczyzn, natomiast w grupie późnej dorosłości 13 kobiet
i 7 mężczyzn (dokładniejsze informacje o wieku badanych umieszczono w tabeli 2) .
Proporcja kobiet i mężczyzn w grupie osób badanych w porównaniu do populacji
posiada niewielką przewagę kobiet 6 . W społeczeństwie polskim wśród osób
znajdujących się w okresie wczesnej i średniej dorosłości liczba mężczyzn i kobiet
jest zbliżona, natomiast wśród osób starszych istnieje przewaga kobiet.
Żadna z badanych osób nie była psychologiem, ani psychoterapeutą; takie
wykształcenie mogłoby istotnie zmieniać sposób postrzegania roli dzieciństwa we
własnym rozwoju. Posiadanie wyższego i średniego wykształcenia przez osoby
badane miało zagwarantować ich umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Tilmann
Habermas i Cybèle deSilveira (2008) twierdzą, że rozumowanie formalne umożliwia
abstrakcyjną refleksję nad całością ludzkiego życia, a nie tylko pojedynczymi
epizodami. Ponadto dobór próby ze względu na wykształcenie miał ułatwić
porównanie z dotychczasowymi wynikami badań autonarracyjnych, w których bardzo
często uczestnikami są osoby z wyższym wykształceniem lub studenci. W najstarszej
grupie kryterium wykształcenia była matura, gdyż w okresie, w którym wychowywali
się badani, miała ona większe znacznie społeczne niż obecnie. Badani w większości

6

Na podstawie danych z Rocznika Demograficznego (2017) obliczono, że stosunek liczby kobiet do
mężczyzn w regionach miejskich dla przedziału wiekowego 25-34 lat wynosi 1,00 (proporcja 1:1); dla 35-44
lat wynosi 1,06; dla 65-79 lat wynosi 1,43 (proporcja około 6:4).
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mieszkali w Krakowie (54 osoby, pozostałe w mniejszych miejscowościach poza
Krakowem).
2. Średnie i odchylenia standardowe wieku osób badanych
Okres rozwojowy

Przedział
wieku

n

M

SD

Wczesna dorosłość

25-36 lat

20

30,1

2,7

Średnia dorosłość

45-55 lat

20

48,6

4,7

Późna dorosłość

65-80 lat

20

71,4

5,7

Kontrolowano następujące zmienne: wiek w obrębie grup badanych, płeć,
pochodzenie (duże miasto, mała miejscowość, tereny wiejskie), wykształcenie,
aktywność zawodowa, pełność rodziny pochodzenia.
Uczestników badania rekrutowano prosząc osoby znajome o zaproponowanie
udziału ich znajomym, wyjątek stanowili badani z najstarszej grupy, których
w większości rekrutowano z organizacji zajmujących się działalnością kulturalnooświatową,

takich

jak

uniwersytet

trzeciego

wieku

lub

dom

kultury.

Nie

przewidziano wynagrodzenia za uczestnictwo. W okresie senioralnym początek
wyraźnego spadku możliwości poznawczych jest zróżnicowany interindywidualnie,
a utrzymanie dobrej kondycji zależy w dużej mierze od aktywności poznawczej
jednostki, dlatego rekrutowanie seniorów, którzy byli raczej aktywni zwiększało
szanse, że ich sprawność intelektualna będzie zachowana.
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8.5 Procedura
Badanie przeprowadzano podczas dwóch indywidualnych spotkań. Spotkanie
odbywało się w środowisku, w którym badani czuli się bezpiecznie – proponowano
ich dom, ewentualnie zamiennie pomieszczenie na uczelni. Przed przyjazdem do
domu badanego, instruowano o konieczności zapewnienia warunków zachowania
prywatności i skupienia. Pierwsze spotkanie było przeznaczone na (1) wywiad
narracyjny, trwało ono, w zależności od osoby badanej, od około 20 minut do nawet
dwóch godzin. Podczas drugiego spotkania osoba była badana następującymi
technikami

(w

kolejności):

(2) Kwestionariusz

Obrazu

Dzieciństwa,

(3) kwestionariusz stylów przywiązania Relationship Questionnaire, (4) skala
generatywności Loyola Generativity Scale; po badaniu badani wypełniali metryczkę.
Przed umówieniem się na spotkanie informowano osoby badane ogólnie
o przebiegu badania: mówiono, że odbędzie się rozmowa dotycząca ich życia,
a następnie poprosi się ich o wypełnienie paru kwestionariuszy. Gdy już doszło do
spotkania, najpierw krótko nawiązywano kontakt poruszając neutralny temat
(np. dojazdu do miejsca badania), następnie udzielano informacji dotyczącej
naukowego celu badania oraz praw badanego, w tym dobrowolności, poufności
i możliwości rezygnacji bez podania przyczyny. W razie wystąpienia wyraźnych
negatywnych emocji podczas wywiadu planowano przerwać badanie, jednak nie
zaistniała taka konieczność 7 . Każdego z badanych informowano o możliwości
późniejszego kontaktu w razie takiej potrzeby i zostawiano telefon kontaktowy, nikt z
badanych nie skorzystał z takiej możliwości.
7

W jednym przypadku osoba badana przerwała wypowiedź na chwilę i zaczęła popłakiwać, zaproponowano
przerwanie procedury badawczej, jednak badana chciała ją kontynuować. Po paru minutach jej stan się
ustabilizował. Po badaniu poinformowano o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej.
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8.6 Metodyka badań
8.6.1 Wywiad narracyjny – metoda autorska
Wywiad przeprowadzany był ustnie. W odróżnieniu od Wywiadu Historii Życia
McAdamsa w instrukcji nie zastosowano rozbudowanego wprowadzenia, aby uniknąć
sugerowania sposobu opowiadania. W części pierwszej proszono o opowiedzenie
o swoim dzieciństwie, co miało stymulować swobodną wypowiedź na temat całego
okresu. W drugiej części wywiadu podawano instrukcje kierunkowe, których celem
było

pogłębienie

refleksji

nad

dzieciństwem.

Proszono

o

opowiedzenie

o przedmiocie, który kojarzy się z tym okresem, następnie badany miał za zadanie
opisać wybrane przez siebie wydarzenie oraz jego szczegółowe aspekty. W ostatniej
części wywiadu zadawane były pytania odnoszące się do konkretnych aspektów
postrzegania dzieciństwa: początku i końca oraz związku z późniejszą biografią.
Instrukcję wywiadu zamieszczono w załączniku 1.
Przygotowanie tekstu do analizy
Treść wywiadu została nagrana i dosłownie spisana, a następnie podzielona na
jednostki analizy, które z perspektywy teorii narracji odpowiadały epizodom,
ewentualnie opisom, a z perspektywy psychologii pamięci miały odpowiadać
poszczególnym wspomnieniom. Jednostkami analizy były zwykle epizody, które
rozumiano tutaj jako część tekstu odnoszącą się do reakcji bohatera, takiej jak:
działanie, myśli, emocje, motywy, zmiany postaw (Głowiński, Sławiński 1998;
por. też Bokus, 1991). Epizod zwykle zawiera opis sytuacji, tj. warunki, zdarzenie,
zmianę sytuacji w świecie przedstawionym, na którą reakcja bohatera jest
odpowiedzią. Opis mógł się odnosić do pojedynczej lub powtarzających się reakcji
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głównego bohatera albo do uogólnionych wydarzeń (np. badany mógł opowiadać
o tym, co zwykle się działo w Boże Narodzenie). Zgodnie z koncepcją SMS
(Conway, Pleydell-Pearce, 2000) na niższym poziomie wiedzy autobiograficznej
znajdują się wspomnienia pojedynczych sytuacji, które są włączane w uogólnione
wspomnienia. Rzadziej osobną jednostkę analizy stanowił sam opis 8 , sędziowie mogli
go potraktować jako samodzielną całość, jeżeli nie stanowił elementu epizodu
(na przykład gdy opis nie był tłem zachowania się bohatera). Do jednostek analizy
nie kwalifikowano fragmentów tekstu argumentacyjnego, gdyż nie były one
wspomnieniami.
Postępowanie z tekstem o dorosłości
W toku analiz okazało się, że w wielu wywiadach część wspomnień pochodziła
z okresów późniejszych niż dzieciństwo. W związku z tym, jednostki, których treść
odnosiła się do dorosłości, wykluczono z właściwej analizy, gdyż nie pokazywały
obrazu dzieciństwa. Zdecydowano się nie wykluczać z analizy wspomnień
dotyczących adolescencji, ponieważ w przekonaniu badanych mogły one stanowić
część tego, co postrzegają jako dzieciństwo (co znalazło potwierdzenie w niektórych
wypowiedziach).
Zliczano ile wspomnień odnosi się do dorosłości oraz czy przytaczane przez
badanych wspomnienia z tego okresu nawiązują do dzieciństwa, a jeżeli tak, to w jaki
sposób. W celu sprawdzenia, czy wypowiedzi te były jedynie niepowiązanymi
dygresjami, czy były włączane w wypowiedź z zamiarem nawiązania do jej
przedmiotu, jakim było dzieciństwo, podzielono je na następujące kategorie: nie
8

Mimo że opisu nie można uznać za epizod, po wstępnych analizach, zdecydowano się uwzględniać
samodzielne i rozbudowane fragmenty opisu jako osobne jednostki, ponieważ można je uznać za osobne
wspomnienia. Każdej z jednostek został nadany tytuł, który odnosił się do głównego tematu jednostki
analizy. Zabieg ten miał ułatwić dalszą analizę treści.
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związane się z dzieciństwem, (2) wiążące się tematycznie z dzieciństwem, (3)
wiążące się przyczynowo-skutkowo z dzieciństwem.
Część dalszych analiz była prowadzona w oparciu o wyodrębnione jednostki
analizy, a część w odniesieniu do pojawiających się treści niezależnie od
przeprowadzonego podziału na jednostki.
Metoda sędziów kompetentnych
Większość

etapów

analizy

została

dokonana

przez

dwóch

sędziów

kompetentnych (proces analizy przedstawiono schematycznie na ryc. 1, szczegółowy
opis znajduje się w załączniku 2) z wyjątkiem najbardziej jednoznacznych kryteriów
(takich jak rozbudowanie tekstu, okres, którego dotyczą wspomnienia, odpowiedzi na
pytania o początek i koniec dzieciństwa), które analizował jeden sędzia. Sędziowie
kompetentni pracowali nad następującymi etapami analizy:
(1) podział tekstu na jednostki analizy i wyodrębnianie ich tematów wraz
z nadawaniem tytułów,
(2) relacje pomiędzy epizodami przyczynowe i tematyczne,
(3) umiejscowienie w czasie epizodów, odniesienie do kontekstu społecznohistorycznego i odniesienie do historii rodziny,
(4) obecność i treść głównego wątku opowiadania,
(5) wartościowanie poszczególnych epizodów,
(6) dostrzeganie wpływu dzieciństwa.
Sędziami były osoby posiadające wiedzę psychologiczną: ze stopniem magistra
lub

doktora

psychologii

oraz

wybrani
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psychologicznych. Po przeszkoleniu polegającym na zapoznaniu z kryteriami analizy
i próbnej analizie, sędziowie analizowali materiał osobno,

następnie uzgadniali

różnice.
Sposób analizy narracji
Teksty narracji stworzonych przez badanych były analizowane pod kątem
struktury i treści. W ramach struktury brano pod uwagę rozbudowanie, spójność
logiczną (tematyczną i przyczynową) oraz temporalną (H1). Treść kategoryzowano
w oparciu o tematykę jednostek analizy oraz główny wątek narracji (H2). Kategorie
analizy treści zostały wyłonione na podstawie otrzymanego materiału (lista
stworzonych kategorii znajduje się w tabeli 18). Ponadto kategoryzowano treść
jednostek analizy na podstawie występujących w nich emocji: pozytywnych,
negatywnych lub ambiwalentnych; sprawdzano również, czy osoby badane oceniają
całość okresu dzieciństwa. Ponadto rozpoznawano wypowiedzenia świadczące
o dostrzeganiu wpływu dzieciństwa na późniejszą biografię (H3 i H5). Oprócz tego
kategoryzowane były odpowiedzi na pytanie o postrzegany początek i koniec
dzieciństwa (H4).
Analizie

poddawano

całość

tekstu;

zarówno

swobodną

wypowiedź

o dzieciństwie, jak i wypowiedzi dotyczące szczegółowych wspomnień, jeżeli
pytania kierunkowe stymulowały pojawienie się wspomnień, które można było
zaliczyć do jednostek analizy lub też pojawiały się wypowiedzi mogące być
zakwalifikowane do któryś z kryteriów, również poddawano je analizie. Odpowiedzi
na pytania o wpływ dzieciństwa włączano do wymienionych wyżej właściwych im
kategorii analizy.
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Ryc. 1 Schemat analizy wywiadu narracyjnego
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3. Opis przyjętych kryteriów analizy narracji
Hipoteza
(numer)

Treść hipotezy odnoszącej
się do obrazu dzieciństwa

1

Struktura

1.1

rozbudowanie

- liczba słów w narracji badanego,
- liczba epizodów

1.2

spójność

- logiczne relacje pomiędzy wspomnieniami
(przyczynowe i tematyczne )
- - umiejscowienie wspomnień w czasie

1.3

perspektywa temporalna

- odniesienie do kontekstu społecznohistorycznego
- odniesienie do historii rodziny

2

Treść

Wskaźniki w tekście narracyjnym

tematyka

- tematy poszczególnych wspomnień
- główny wątek opowiadania
(kategorie wyłonione na podstawie
otrzymanego materiału)

2.3,

emocje i oceny

- biegun emocji dominujących w
poszczególnych wspomnieniach
- ocena całości dzieciństwa

3, 5

Dostrzeganie związku
dzieciństwa ipóźniejszej
biografii

- wypowiedzenia świadczące o dostrzeganiu
wpływu czynników z dzieciństwa na:
aktualne charakterystyki osoby,
postępowania w dorosłości

Ramy dzieciństwa

- odpowiedzi na pytanie o początek
dzieciństwa
- odpowiedzi na pytanie o koniec
dzieciństwa

2.1, 2.2

4
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8.6.2 Kwestionariusz Obrazu Dzieciństwa – metoda autorska
Celem zastosowania kwestionariusza było zbadanie wybranych aspektów
sposobu postrzegania dzieciństwa i potwierdzenie danych zebranych w wywiadzie.
Narzędzie stanowi zbiór stwierdzeń dotyczących własnego dzieciństwa, do których
badany ma ustosunkować się zaznaczając na pięciostopniowej skali Likerta, w jakim
stopniu zgadza się z każdym z nich. Stwierdzenia należą do pięciu wymiarów:
(1) wartościowanie,

(2) pozytywne

skutki

trudności 9 ,

(3) umiejscowienie

w

perspektywie społeczno-historycznej, (4) wpływ dzieciństwa na charakterystyki
osobowe, (5) zmiana postrzegania dzieciństwa. Wymiary te miały być analogiczne do
odpowiadających im kryteriów analizy wywiadu.
Przeprowadzono pilotaż wersji wstępnej kwestionariusza na grupie 50 osób,
studentów zaocznych pedagogiki. Z trzydziestu pięciu pierwotnie stworzonych
stwierdzeń skali wybrano dwadzieścia dziewięć, odrzucono najmniej różnicujące i
takie, względem których badani zgłaszali, że są dla nich w małym stopniu
zrozumiałe.
Rzetelność ostatecznej wersji kwestionariusza sprawdzano techniką spójności
wewnętrznej pozycji w ramach poszczególnych wymiarów (alfa Cronbacha). Pozycje
były silnie skorelowane ze sobą w ramach czterech z wymiarów: w największym
stopniu dla wartościowania (alfa =0,92), również spójne były wymiary pozytywne
skutki trudności (alfa =0,88), zmiana perspektywy w postrzeganiu dzieciństwa
(alfa =0,79) oraz umiejscowienie w perspektywie społeczno-historycznej (alfa =0,68).
W przypadku wymiaru wpływ dzieciństwa na cechy osobowe, okazało się, że

9

Wymiary 2 i 5 pierwotnie były przewidziany także w analizie wywiadu, ale ostatecznie nie został
opracowany na etapie przygotowania dysertacji ze względu na rozmiar pracy.
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poszczególne odpowiedzi w małym stopniu wiązały się ze sobą (alfa =0,21), mimo że
w badaniach pilotażowych były spójne w zadowalającym stopniu (alfa =0,57).
Trafność kwestionariusza sprawdzano mierząc związek z odpowiednimi
wskaźnikami w wywiadzie; do porównania użyto już właściwych danych). Niestety,
żadna ze skal nie wykazała istotnie statystycznej korelacji z odpowiadającym im
wskaźnikom analizy wywiadu (dotyczy wymiarów, które miały swoje odpowiedniki
w analizie wywiadu, czyli: (1) wartościowanie, (3) umiejscowienie w perspektywie
społeczno-historycznej, (4) wpływ dzieciństwa na charakterystyki osobowe). Próbując
wyjaśnić rozbieżność wyników obu metod warto zwrócić uwagę na specyfikę
stwierdzeń wchodzących w skład kwestionariusza oraz sądów ocenianych w
wywiadzie. Podczas gdy w kwestionariuszu większość stwierdzeń ma charakter
deklaratywny i abstrakcyjny, to refleksja nad własnym życiem ujawniana w
wywiadzie oparta jest na konkretnych doświadczeniach z własnej biografii.
Prawdopodobnie wywiad, który aktywuje wiedzę narracyjną opartą na pamięci
autobiograficznej daje inne wyniki niż kwestionariusz, w którym znajdują się w
dużej mierze stwierdzenia o charakterze deklaratywnym. Można tutaj odwołać się do
dokonanego przez Jeroma Brunera (1991) klasycznego rozróżnienia trybów myślenia:
paradygmatycznego i narracyjnego. Przywoływane sądy w tekście narracji mogą
mieć dla jednostki inne znaczenie niż odpowiedzi polegające na ustosunkowaniu się
do gotowych stwierdzeń. Przykładowo badany odnosząc się do stwierdzenia „Moje
dzieciństwo kojarzy mi się bardzo pozytywnie” mógł w znacznym stopniu się
zgadzać, podczas gdy opowiadając o sobie przywoływał raczej trudne i zabarwione
negatywnie wspomnienia.
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W związku z powyższymi wątpliwościami, skalę wykluczono z dalszych
analiz.
8.6.3 Kwestionariusz stylów przywiązania
- Relationship Questionnaire (Bartholomew, Horowitz, 1991), tłumaczenie własne.
Konstrukcja. RQ mierzy nasilenie czterech stylów przywiązania u osób
dorosłych, które autorzy wymieniają w zaproponowanym przez siebie modelu.
W języku angielskim skala ma udowodnioną rzetelność i trafność. Narzędzie w
badaniach

wykazało

stabilność

wewnętrzną,

zgodność

z

innymi

miarami

przywiązania w tym z wywiadami (op.cit.) oraz w umiarkowanym stopniu z innymi
kwestionariuszami 10 (Bartholomew, Shaver, 1998). Skala składa się z czterech
opisów poszczególnych stylów. Osoba badana w pierwszej kolejności wybiera opis,
który najlepiej pasuje do sposobu wchodzenia przez niego w bliskie związki,
następnie szacuje na skali, w jakim stopniu każdy z opisów odpowiada jego osobie.
Przeprowadzono własną translację kwestionariusza wraz z tłumaczeniem zwrotnym.
Interpretacja. Dokonywany na pierwszym etapie wybór jednego stylu nie jest
brany pod uwagę w wynikach, wstępna selekcja ma według autorów zmniejszyć
tendencję

do porównywania między sobą poszczególnych rang

na skalach

odpowiadających każdemu ze stylów. Autorzy zalecają uwzględnianie w wynikach
stopnia nasilenia każdego ze stylów przywiązania, a nie klasyfikowania badanego do
jednego dominującego, co według nich bardziej odpowiada współczesnemu
rozumieniu przywiązania dorosłych. Liczby zaznaczone przez badanego na skali od
jeden do siedem przy każdym stylu stanowią wynik surowy.

10

Umiarkowany lub niski stopień zgodności między rodzajami miar przywiązania jest powszechnie
obserwowany zauważany i przez autorów jest traktowany jako część szerszego problemu metodologicznego.
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W części teoretycznej przytoczono założenie autorów skali, że u podstaw
reprezentacji przywiązania leży postrzeganie siebie i innych w bliskich relacjach.
Stąd też, z wyników można wyczytać, poza nasileniem poszczególnych stylów, w
jakim stopniu wewnętrzny model siebie w bliskich relacjach jest pozytywny lub
negatywny; podobnie można stwierdzić, jak bardzo pozytywny lub negatywny jest
model bliskich osób. Dokonuje się tego odejmując sumę wyników stylów
bezpiecznego

i

unikowego

od

sumy

wyników

lękowego

i

nadmiernie

zaangażowanego w pierwszym przypadku, a w drugim odejmując sumę wyników
stylów bezpiecznego i nadmiernie zaangażowanego od pozostałych dwóch.
8.6.4 Kwestionariusz generatywności
- Loyola Generativity Scale (McAdams, St Aubin, 1992), tłumaczenie własne.
LGS mierzy przekonania o własnej generatywności. Składa się z dwudziestu
stwierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się na czterostopniowej skali
(arkusz zamieszczono w zał. 3). Przykładowe stwierdzenia brzmią następująco:
„próbuję przekazywać wiedzę, którą zyskałem dzięki swojemu doświadczeniu”,
„myślę, że będę pamiętany przez długi czas po mojej śmierci.” Kwestionariusz w
języku angielskim ma udowodnioną rzetelność (wysoka spójność wewnętrzna,
wysoka stabilność) oraz trafność (silny związek z innymi kwestionariuszami
generatywności autorstwa Ochse and Plug (1986) i Hawley (1985), z listą zachowań
generatywnych i faktem posiadania dzieci). Zastosowano translację z tłumaczeniem
zwrotnym.
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Rozdział 9
WYNIKI
W kolejnych rozdziałach 9.1 – 9.6 zaprezentowano wyniki analiz wywiadu
dotyczącego

dzieciństwa,

a

w

rozdziale

9.7

wyniki

analiz

badań

kwestionariuszowych generatywności i stylu przywiązania oraz związków między
wynikami kwestionariuszy i wywiadu. W pierwszej kolejności przedstawiono obraz
dzieciństwa wyłaniający się z wypowiedzi przebadanych dorosłych bez podziału na
grupy wiekowe, czemu służyć miały statystyki opisowe wskaźników analizy narracji
dla całej próby. W drugiej kolejności starano się uchwycić jego specyfikę rozwojową
pokazując różnice między grupami wiekowymi we wskaźnikach analizy narracji oraz
związek tych wskaźników z wynikami kwestionariuszy badających przekonania
generatywne i styl przywiązania.

9.1 Wypowiedzi o dorosłości
9.1.1 Występowanie wspomnień z dorosłości
W toku analizy okazało się, że w wywiadach, które z założenia miały dotyczyć
dzieciństwa, pojawiły się wspomnienia z okresu dorosłości. Zjawisko to było na tyle
częste, że postanowiono poddać je analizie. Wspomnienia z okresu dorosłości
pojawiły się w 35 wywiadach, co oznacza, że średnio stanowiły one aż jedną
dziesiątą jednostek analizy. Pod tymi uśrednionymi wynikami kryje się istotne
zróżnicowanie związane z wiekiem, głównie między najstarszą a dwoma pozostałymi
grupami. Na wykresie 1 przedstawiono liczbę wywiadów z każdej z grup wiekowych
zawierających wspomnienia z dorosłości, a na wykresie 2 średnią liczbę wspomnień
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z dorosłości. W grupie wiekowej wczesnej dorosłości o wydarzeniach i sytuacjach
z dorosłości wspominano w ośmiu wywiadach (to oznacza, że w tylu pojawiła się co
najmniej jedna jednostka analizy o tematyce dorosłości). W grupie średniej
dorosłości w dziewięciu wywiadach przytaczano wspomnienia z dorosłości, co
stanowiło mniej niż połowę wywiadów. Natomiast w grupie późnej dorosłości tego
typu wspomnienia pojawiły się w osiemnastu, czyli niemal we wszystkich
wywiadach. W grupie najmłodszej dorosłość stanowiła główny temat średnio prawie
jednej jednostki analizy tekstu: średnia liczba wystąpień w wywiadzie wyniosła 0,95.
W grupie środkowej pod względem wieku dorosłość stanowiła główny temat
niecałych dwóch jednostek analizy: średnia wyniosła 1,75. W najstarszej grupie
dorosłość była tematem niemal dziesięciu jednostek analizy: średnia wyniosła 9,50.
16% jednostek analizy nawiązujących do dorosłości znajdowało się w grupie
najmłodszej, tyle samo w grupie środkowej, natomiast w grupie najstarszej aż 68%.
W celu sprawdzenia częstości pojawiania się wypowiedzi o dorosłości
w proporcji do długości tekstu obliczono dla każdego wywiadu wskaźnik stanowiący
iloczyn liczby jednostek analizy, których głównym tematem były wspomnienia
z dorosłości, do liczby wszystkich jednostek analizy w tym wywiadzie. Wskaźnik
proporcji był liczony dla każdego wywiadu z osobna, a dopiero w dalszej kolejności
obliczono miary tendencji centralnej dla grupy. Dzięki temu średnia obliczana dla
każdego wywiadu „ważyła” tyle samo i unikało się zaburzenia obrazu grupy przez
szczególnie długie lub krótkie wypowiedzi.
Do obliczenia różnic między grupami zastosowano test ANOVA rang
Kruskalla-Wallisa (użycie testu nieparametrycznego było konieczne ze względu na
brak homogeniczności wariancji wyników). Obliczenia ujawniły istotny związek
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między zmienną grupa wiekowa a wskaźnikiem wypowiedzi o dorosłości (H=16,27,
p<0,001). Testy post-hoc porównań parami pokazały różnice między grupą pierwszą
i trzecią (p=0,001) oraz między drugą a trzecią (p<0,01).
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Wykres 1. Liczba wywiadów zawierających wspomnienia z dorosłości
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9.1.2 Rodzaje wspomnień o dorosłości
W toku analizy zauważono, że wspomnienia o dorosłości różnią się między
sobą tym, w jaki sposób ich treść odnosi się do tematu przewodniego wywiadu.
Wyróżniono ich trzy rodzaje, poniżej je opisano i porównano pod względem
częstości

występowania

w

poszczególnych

grupach

wiekowych. Różnice

te

zamieszczono na wykresie nr 3.
Wspomnienia niepowiązane z dzieciństwem. Wśród wspomnień z okresu
dorosłości najliczniejsze były takie, których treść nie nawiązywała do dzieciństwa,
ogólnie stanowiły one ponad połowę (53%) jednostek analizy dotyczących
dorosłości. Test Kruskala-Wallisa ujawnił powiązanie występowania tego rodzaju
wspomnień z wiekiem (H=18,45, p<0,01), które wyraźnie częściej występowały
w grupie najstarszej (różniły się istotnie z każdą z pozostałych grup) 11 . Relatywna
wielkość tej różnicy jest widoczna na wykresie 3 12 , a wyniki analizy statystycznej w
tabeli 4 i 5.
Wspomnienia

powiązane

tematycznie

z

dzieciństwem.

Wspomnienia

nawiązujące tematycznie do dzieciństwa stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich
wspomnień z okresu dorosłości (30% jednostek analizy). Tutaj też ujawniło się
zróżnicowanie

międzygrupowe

(H=12,56,

najmłodszej

(wczesnej

dorosłości)

tematycznie

powiązane

z

p<0,001). W wywiadach

jednostki

dzieciństwem

analizy

stanowiły

dotyczące

średnio

z

grupy

dorosłości

cztery

procent

(z wszystkich jednostek analizy dotyczących dzieciństwa), w drugiej grupie
11

Dla lepszego zobrazowania różnic międzygrupowych podawano procent z jednostek analizy dotyczących
dorosłości, a nie z wszystkich jednostek w wywiadzie. Natomiast obliczenia statystyczne przeprowadzono
na wskaźniku proporcji do wszystkich jednostek (w tym dotyczących dzieciństwa).
12 Wykres przedstawia wielkości proporcji liczby jednostek analizy dotyczących dorosłości do wszystkich
jednostek analizy z wszystkich wywiadów, natomiast w opisie wyników podawane są wielkości procentowe
w odniesieniu do danej grupy.
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wiekowej (średniej dorosłości) siedem procent, a w najstarszej (późnej dorosłości)
wielkość ta wyniosła już 20%. Istotne statystycznie okazały się różnice także między
grupą wczesnej i późnej dorosłości oraz średniej i późnej dorosłości. Zatem
wspomnienia z dorosłości nawiązujące tematycznie do dzieciństwa występowały
najczęściej w wypowiedziach osób z późnej dorosłości.
Wspomnienia powiązane przyczynowo z dzieciństwem. Wspomnienia z okresu
dorosłości, które przyczynowo wiązały się z dzieciństwem były najmniej liczne –
zawierające je jednostki analizy stanowiły 17% wszystkich, w których mówiono
o dorosłości. Pojawiały się podobnie często w każdej z grup wiekowych (po 5-6%),
nie wykazano różnic między grupami wiekowymi.

Wykres 3. Rodzaje wspomnień z dorosłości.
Wskaźnik liczby jednostek analizy w proporcji do objętości tekstu: średnia,
mediana i 0,95% przedział ufności w poszczególnych grupach
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4. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu jednostek analizy
dotyczących dorosłości. Wyniki analizy testem Anova Rang Kruskala-Wallisa
Efekt grupy wiekowej dla:

H

df

p

wszystkie wypowiedzi o
dorosłości

16,27

2

<,001

kategoria: nie nawiązujące do
dzieciństwa

18,45

2

< ,01

kategoria: nawiązujące
tematycznie do dzieciństwa

12,56

2

<,01

kategoria: nawiązujące
przyczynowo do dzieciństwa

0,25

2

n.i.

5. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu wypowiedzi dotyczących
dorosłości. Wyniki test post-hoc porównań parami: wartość z, istotność dwustronna
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

p

z

p

z

p

wszystkie wypowiedzi
o dorosłości

0,20

n.i.

3,24

p < ,01

3,48

p = ,001

kategoria: nie
nawiązujące do
dzieciństwa

0,06

n.i.

2,98

p < ,01

2,96

p < ,01

kategoria: nawiązujące
tematycznie do
dzieciństwa

0,34

n.i.

2,45

p < ,05

2,83

p = ,01

***
Znaczna

część

dorosłych

wplatała

wspomnienia

z

okresu

dorosłości

w wypowiedzi o dzieciństwie. Stanowiły one istotnym tematem przede wszystkim
wśród starszych dorosłych: były obecne w prawie wszystkich wywiadach z tej grupy
i stanowiły średnio aż jedną piątą przywoływanych wspomnień. Wśród nich
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przeważały wspomnienia nie powiązane treściowo z dzieciństwem, rzadziej
pojawiały się nawiązujące tematem do dzieciństwa, a najrzadziej powiązane
przyczynowo.

9.2 Objętość tekstu
Przyjęte wskaźniki rozbudowania narracji były liczone po wykluczeniu
wypowiedzi osoby przeprowadzającej wywiad oraz wypowiedzi osoby badanej
dotyczące jej dorosłości. W analizie brano pod uwagę całość wypowiedzi – wraz
z odpowiedziami na pierwszy bodziec narracyjny, który skłaniał do swobodnego
opowiadania (część pierwsza) oraz na pozostałe pytania wywiadu, które miały
stymulować do dalszej refleksji (część druga). Założono, że odpowiedzi na wszystkie
pytania stanowią ekspresję obrazu dzieciństwa, dlatego analizy przeprowadzono
zbiorczo dla całości tekstu (część pierwsza i druga). Jednocześnie osobnych obliczeń
dokonano dla części pierwszej wywiadu, aby zweryfikować przyjęte założenie
sprawdzając, czy badani odpowiadali inaczej na ogólne pytanie o całość dzieciństwa.
Dla precyzji warto wspomnieć, że po podziale na jednostki analizy, okazało
się,

że

w

tekście

znajdują

się

zwykle

niewielkie

fragmenty

w

trybie

argumentacyjnym, których nie udało się przyporządkować do żadnych epizodów.
Ponieważ dotyczyły dzieciństwa osoby badanej, brano je pod uwagę w obliczaniu
objętości. W związku z tym wskaźnik proporcji liczby słów do liczby jednostek
analizy nie jest w pełni tożsamy ze średnią długością tychże jednostek analizy.
9.2.1 Liczba słów
Charakterystyka

próby.

Swobodne

opowiadania

o

dzieciństwie

(część

pierwsza wywiadu) zawierały średnio 1473 słów, połowa z nich składała się z ponad
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889 słów (mediana). Objętość wypowiedzi osób badanych była bardzo zróżnicowana.
Odchylenie standardowe objętości swobodnych opowiadań wyniosło w próbie 1855.
Obraz grupy badanej dobrze charakteryzuje przedział ufności (przyjęty dla średniej
na poziomie 95%), który pokazał, że większość opowiadań mieściła się w przedziale
994-1953 słów. W dwóch przypadkach osoby praktycznie nie zbudowały narracji
w I części wywiadu, ich swobodne wypowiedzi miały 33 i 45 słów. Z kolei
najbardziej rozbudowane swobodne opowiadanie miało aż 12828 i też wyraźnie
odstawało od większości wypowiedzi. Rozkład wyników był wyraźnie prawoskośny,
co oznacza, że objętość większości wypowiedzi mieściła się poniżej średniej.
Z kolei w skład całości wypowiedzi wchodziło średnio 3449 słów, przy czym
mediana wyniosła 2640 słów, odchylenie standardowe 2427 słów, a przedział ufności:
2821-40756 słów. Test Shapiro-Wilka wykazał, że rozkład wyników odbiegał od
normalnego, dotyczyło to zarówno całości, jak i tylko pierwszej części wywiadu.
Rozkład był prawoskośny (skośność dla całości: 2,09, dla części 1: 4,18), czyli
szczególnie długie wypowiedzi były nieliczne, a większość była umiarkowanie
rozbudowana. Wykresy 4 i 5 przedstawiają graficznie te wyniki; widoczne na nim
przypadki wyraźnie odstające w prawo pokazują, że nieliczne osoby mówiły o swoim
dzieciństwie wyjątkowo obszernie.
W dalszej części zaprezentowano oprócz średnich, również mediany, które
stanowią dobrą miarę tendencji centralnej w sytuacji nierównomiernych rozkładów.
Obliczeń różnic między grupami dokonano testem analizy wariancji KruskallaWallisa, który dzięki bazowaniu na rangach jest również mniej wrażliwy na wyniki
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odstające 13 . W celu sprawdzenia, czy przypadki odstające zaburzają wyniki, różnice
między grupami policzono z ich wyłączeniem oraz razem z nimi. Obliczenia
statystyczne wykazały istnienie tych samych związków po wykluczeniu, jak i bez
wykluczenia wyników odstających.

13

Test rang Kruskalla Wallisa, podobnie jak, stosowana także w tej pracy, analiza wariancji ANOVA,
sprawdzał istnienie związku wielkości wybranego czynnika ze zmienną grupa. W tekście pracy dla jasności
obrazu mówiono o różnicach między grupami, gdyż w praktyce właśnie to pokazywał otrzymany wynik.
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Charakterystyka grup wiekowych. Mimo dużego zróżnicowania wyników
między poszczególnymi osobami badanymi, ujawniły się powiązane z wiekiem
prawidłowości

w objętości

budowanych

wypowiedzi.

Młodzi

dorośli

użyli

najmniejszej liczby słów w wywiadach – swobodne opowiadania o dzieciństwie
(część pierwsza wywiadu) składały się średnio z 779,5 słów, mediana wyniosła 556
słów, a całe wypowiedzi z 2188 słów, mediana to 2154 słów. Z kolei w środkowej
grupie użyto średnio 1870 słów (mediana 866) i 3929 słów (mediana 2718). Starsi
dorośli budowali średnio podobnie długie wypowiedzi o dzieciństwie: w pierwszej
części wywiadu użyli 1771 (mediana 1470), a w całości 4229 słów (mediana 3856).
Test

Kruskala-Wallisa

wykazał

istnienie

związku

liczby

słów

wypowiedzianych przez osobę badaną z grupą wiekową 14 (H=12,38; p<0,05).
Analogiczny związek ujawnił się także w odniesieniu do samego swobodnego
opowiadania (H=9,53; p<0,01). Testy post-hoc wykazały istnienie różnicy w liczbie
słów między grupą wczesnej i późnej dorosłości (poziom istotności różnicy w liczbie
epizodów w części pierwszej wyniósł p<0,01, a w całości wypowiedzi, p=0,001).
Analogiczny związek uzyskano, gdy wykluczono z analizy odstający przypadek
o wyjątkowo dużej liczbie słów (dla całości H=12,6, p<0,01; tylko dla części
pierwszej: H=9,99, p<0,05) i podobnie związek istniał, gdy wykluczono przypadek
krótki (H=13,0, p=0,02; H=9,9, p<,01).
Zróżnicowanie wskaźnika liczby słów było największe w średniej dorosłości.
W najmłodszej grupie odchylenie standardowe wyniosło 664 słowa w pierwszej
części wywiadu i 1017 w całym, co daje współczynnik zmienności na poziomie 0,85
i 0,47. W najstarszej grupie odchylenie standardowe wyniosło 1178,7 i 2034,
14

Odmienne wariancje wyników poszczególnych grup oraz rozkłady odbiegające od normalnego skłoniły do
użycia testów nieparametrycznych.
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a współczynnik zmienności 0,66 i 0,48. Tymczasem w grupie środkowej przy
odchyleniu standardowym 2845 i 3251, współczynnik zmienności wyniósł 1,52
i 0,83.
Zatem można powiedzieć, że seniorzy znacznie obszerniej mówili o swoim
dzieciństwie niż młodzi dorośli, wyniki grupy średniej dorosłości plasowały się
pomiędzy nimi i były najbardziej zróżnicowane.
9.2.2 Liczba jednostek analizy
Charakterystyka próby. Swobodne opowiadania o dzieciństwie zawierały
średnio 16 jednostek analizy (dalej oznaczanych „j.a.”), połowa z nich składała się
z co najmniej 11 j.a. (mediana). Objętość swobodnych opowiadań była bardzo
zróżnicowana: odchylenie standardowe równało się 14,5 j.a., natomiast 95%
przedział ufności dla średniej wyniósł 12-19 j.a. Całość wypowiedzi o dzieciństwie
zawierała średnio 29 j.a., przy czym mediana wyniosła 26 j.a., a odchylenie
standardowe 18. Podobnie, jak w przypadku wskaźnika liczby słów, test ShapiroWilka wykazał, że rozkład wyników odbiegał od normalnego, dotyczyło to zarówno
całości, jak i tylko pierwszej części wywiadu. Rozkład był także prawoskośny
(skośność dla całości: 1,71, dla części 1: 3,31), czyli szczególnie długie wypowiedzi
były nieliczne, a większość była umiarkowanie rozbudowana (patrz wykresy 6 i 7).
Trzy szczególnie wysokie wyniki przyczyniły się do odchylenia rozkładu w lewo
(prawoskośności).
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Charakterystyka grup wiekowych. Wywiady osób z wczesnej dorosłości
składały się z najmniejszej liczby jednostek analizy: w swobodnym opowiadaniu
średnio z 10,8 (mediana 8,5), a w całości średnio z 21,2 (mediana 19,5). Miary
tendencji centralnej były wyższe w dwóch pozostałych grupach. W średniej
dorosłości średnia wyniosła dla swobodnego opowiadania 18,8 jednostek, a mediana
11,5, dla całości 26,0, a mediana 22,3. W późnej dorosłości odpowiednio średnia
17,7, mediana 17,5 i 35,9, mediana 37,0.
Zróżnicowanie wskaźnika liczby jednostek analizy było największe w średniej
dorosłości. Podczas gdy dla najmłodszej grupy odchylenie standardowe wyniosło 8,6
w pierwszej części wywiadu i 10,7 w całym, co daje współczynnik zmienności na
poziomie 0,80 i 0,50. W najstarszej grupie odchylenie standardowe wyniosło 9,3
i 16,7, czyli współczynnik zmienności równał się 0,53 i 0,47, to w środkowej grupie
odchylenie standardowe osiągnęło poziom 21,2 i 22,3, a współczynnik zmienności aż
1,13 i 0,74. Zestawienie miar tendencji centralnej znajduje się w tabelach 6 i 7.
Podobnie jak przy wcześniej omawianym wskaźniku liczby słów, test
Kruskala-Wallisa ujawnił związek liczby jednostek analizy z grupą wiekową (dla
części I: H=6,65, dla całości: H=8,79, p<0,05). Test post-hoc pokazał analogiczny
układ wyników, jak przy wcześniejszej zmiennej - istotne były różnice między grupą
wczesnej i późnej dorosłości (p<,01 dla pierwszej części i całości wywiadu).
Wielkości wskaźników objętości w grupie średniej dorosłości (patrz tabela 7) były
wyższe od grupy młodszej i niższe od grupy starszej, jednak obliczenia testem rang
Kruskala-Wallisa nie dały tutaj istotnych statystycznie różnic. Wyniki obliczeń
statystycznych zamieszczono w tabelach 8 i 9.
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9.2.3 Liczba słów w proporcji do jednostek analizy
Charakterystyka próby. Wywiady zawierały średnio 121 słów na jedną
jednostkę analizy, mediana tego wskaźnika w odróżnieniu od pozostałych była
zbliżona do średniej, wyniosła 123 słowa na jednostkę analizy. Zróżnicowanie tej
miary objętości było relatywnie wysokie: odchylenie standardowe wyniosło 40. Test
Shapiro-Wilka, w odróżnieniu od pozostałych wskaźników objętości, tutaj wykazał
normalność rozkładu wyników (zarówno tylko dla części pierwszej, jak i dla całości
wywiadu). Skośność rozkładu wielkości wskaźników dla części pierwszej wywiadu
była

niemal

niezauważalna

(0,12),

wykres

rozrzutu

wskaźnika

dla

całości

wypowiedzi był lekko prawoskośny (skośność 1,04), do czego przyczyniały się dwa
skrajne przypadki z prawej strony (patrz wykresy 8 i 9).
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Charakterystyka grup wiekowych. Związek między wskaźnikiem liczby słów
w proporcji do liczby epizodów a grupą wiekową wykazał tendencję w kierunku
istotności statystycznej (dla całości: H=4,97, p=0,08, dla części pierwszej: H=5,57,
p=0,06). Testy post-hoc nie wykazały istotnego związku między poszczególnymi
grupami. Wskaźnik proporcji liczby słów do liczby jednostek analizy w wywiadzie
był mniej zróżnicowany zarówno interindywidualnie, jak i międzygrupowo i nie
wykazał istotnych różnic między grupami. Zróżnicowanie wyników było niewysokie
w tym wskaźniku: współczynnik zmienności w poszczególnych grupach był zbliżony
i mieścił się w granicach 0,30 – 0,34.
9.2.4 Wyniki odstające
Pewną trudnością okazały się wyniki odstające. W każdym ze wskaźników
znajdował się jeden albo dwa wyniki wyraźnie odbiegające objętością od
pozostałych. Dwa wyniki w grupie średniej dorosłości były szczególnie nietypowe:
najbardziej obszerny wywiad zawierał 105 j.a., czyli więcej od średniej o 6 odchyleń
standardowych i około czterokrotnie więcej niż mediana, wypowiedź osoby badanej
składała się z 14570 słów, czyli cztery i pół odchylenia standardowe więcej niż
średnia. Jednocześnie ten sam przypadek nie był wynikiem odstającym przy
wskaźniku liczby słów w proporcji do liczby epizodów – jego wielkość była zbliżona
do średniej (dwa widoczne odstające wyniki należały do innych przypadków).
Natomiast najkrótszy wywiad zawierał 6 epizodów, czyli z kolei cztery razy mniej
niż mediana i półtora odchylenia standardowego mniej niż średnia. Przypadek z małą
liczbą epizodów wyłączono jedynie z obliczeń odnoszących się do wskaźnika liczby
epizodów, pozostawiono go w analizie odnoszącej się do liczby słów, gdyż przy tym
wskaźniku nie był odstający – siedem wywiadów miało mniejszą liczbę słów.
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Również nie był przypadkiem odstającym w liczbie słów w proporcji do j.a., wręcz
przeciwnie, osiągnął tutaj trzeci z najwyższych wskaźników, jednak nadal mieścił się
w przedziale jednego odchylenia standardowego od średniej.
W celu sprawdzenia, czy wyniki odstające zaburzają uzyskany obraz grupy
i różnic między nimi, dokonano ponownie wyżej opisanych obliczeń, tym razem po
wykluczeniu tychże wyników. Po wyłączeniu z obliczeń skrajnie długiego tekstu
związek wskaźnika ze zmienną grupa liczby słów także okazał się istotny (dla
całości wypowiedzi H=12,38, p<0,01, dla części 1: H=9,53, p<0,05), a testy post-hoc
podobnie wykazały różnicę między grupą najstarszą i najmłodszą (dla całości
p=0,001, dla części 1: p<0,01). Po wyłączeniu z obliczeń skrajnie długiego tekstu
wywiadu z obliczeń dotyczących wskaźnika proporcji liczby słów do jednostek
analizy, nie uzyskano istotnego związku ze zmienną grupa. Powyższe pozwala uznać,
że odstające przypadki, jakkolwiek mogły wpłynąć na średnie wskaźników, jednak
nie zaburzyły znacząco różnic międzygrupowych.

6. Rozbudowanie wypowiedzi – swobodna wypowiedź. Statystyki opisowe: średnia,
mediana i odchylenie standardowe
liczba jednostek
analizy

liczba słów

liczba słów
/ jednostkę analizy

grupa
wiekowa

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

1. wczesna
dorosłość

779

556

664

10,8

8,5

8,6

71

68

30

2. średnia
dorosłość

1870

866

2845

18,8

11,5

21,2

83

95

34

3. późna
dorosłość

1771

1470

1178

17,7

17,5

9,3

98

92

32

Całość próby

1474

889

1856

15,7

11,0

14,48

84

81

34
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7. Rozbudowanie wypowiedzi – całość. Statystyki opisowe: średnia, mediana i odchylenie
standardowe
liczba słów

liczba jednostek analizy

liczba słów
/ jednostkę analizy

grupa wiekowa

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

1. wczesna
dorosłość

2188

2154

1017

21,2

19,5

10,7

109

103

36

2. średnia
dorosłość

3929

2718

3251

30,0

26,0

22,3

133

138

45

3. późna
dorosłość

4229

3856

2034

35,9

37,0

16,7

121

123

36

Całość próby

3449

2640

2428

29,0

26,0

18,0

121

123

40

8. Różnice między grupami wiekowymi w rozbudowaniu. Wyniki analizy testem
Anova rang Kruskala-Wallisa
Efekt grupy wiekowej dla:

H

df

p

liczba słów
- swobodna wypowiedź

9,53

2

<,01

liczba jednostek analizy
- swobodna wypowiedź

7,20

2

<,05

liczba słów/ jednostkę
analizy - swobodna
wypowiedź

5,57

2

=,06

liczba słów - całość

12,38

2

<,05

liczba jednostek analizy
- całość

8,79

2

=,01

liczba słów/ jednostkę
analizy - całość

4,97

2

=,08

Podkreślono istotność statystyczną poniżej progu 0,05
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9. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu wypowiedzi dotyczących
dorosłości. Wyniki testów post-hoc: wartość z, istotność dwustronna
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

p

z

p

z

p

liczba słów
- swobodna wypowiedź

1,50

n.i.

1,58

n.i.

3,08

<,01

liczba jednostek analizy
- swobodna wypowiedź

1,56

n.i.

0,99

n.i.

2,55

<,01

liczba słów/ jednostkę
analizy - swobodna
wypowiedź

1,33

n.i.

1,01

n.i.

2,35

n.i.

liczba słów - całość

2,13

n.i.

1,35

n.i.

3,49

=,001

liczba jednostek analizy
- całość

1,64

n.i.

1, 30

n.i.

2,95)

<,01

liczba słów/ jednostkę
analizy - całość

2,21

n.i.

1,31

n.i.

0,90

n.i.

Podkreślono istotność statystyczną poniżej progu 0,05.

****
Wskaźniki liczby słów oraz liczby jednostek analizy liczone dla całej
wypowiedzi i jedynie dla jej pierwszej części - swobodnego opowiadania, pokazały
zbliżony

obraz.

Rozbudowanie

wypowiedzi

o

dzieciństwie

było

wyraźnie

zróżnicowane między badanymi dorosłymi – także w obrębie grup. Większa część
osób wypowiadała się w sposób umiarkowanie rozbudowany, mniejsza część
natomiast dość obszernie (prawoskośne rozkłady wyników), zdarzały się jednostkowe
wypowiedzi nietypowo rozbudowane lub krótkie. Mimo dużego rozrzutu wyników,
można było zauważyć, że objętość otrzymanych narracji w grupie późnej dorosłości
była znacznie większa niż w grupie wczesnej dorosłości. Powyższe różnice wyrażały
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się zarówno w najprostszym wskaźniku liczby słów, jak i liczbie przytaczanych
wspomnień ujętych w jednostki analizy.

9.3 Poziom jednostek analizy – założone kryteria
W niniejszym podrozdziale podano wyniki analiz wypowiedzi osób badanych,
przeprowadzonych na wcześniej wyodrębnionych jednostkach analizy tekstu.
Przyjęte kryteria formalne i treściowe: wymiar temporalny, relacje logiczne oraz
ustosunkowanie emocjonalne były odnoszone do każdej z jednostek z osobna.
Poddane

analizie

wskaźniki

stanowiły

proporcję

liczby

jednostek

analizy

spełniających dane kryterium w pojedynczej narracji do całkowitej liczby jednostek
analizy w tej narracji.
9.3.1 Wymiar temporalny wspomnień
Do porównania grup zastosowano analizę wariancji. Jednorodność wariancji
i rozkład zbliżony do normalnego czynnika umiejscowienie w czasie umożliwiły
użycie do porównania grup wiekowych jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA.
Pozostałe wskaźniki wymiaru temporalnego nie spełniały tych warunków, dlatego
w ich przypadku zastosowano analizę wariancji rang Kruskalla-Wallisa. Statystyki
opisowe wskaźników wymiaru temporalnego zamieszczono w tabeli 10, wyniki
analiz statystycznych w tabelach 11 i 12; wykres nr 10 stanowi zestawienie wyników
grup w formie graficznej.
Umiejscowienie w czasie. W mniej niż jednej trzeciej jednostek analizy można
było odnaleźć wypowiedzi pokazujące, że badani umiejscawiali wspomnienia
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w czasie – średnia i mediana wskaźnika w próbie wyniosły 0,28. Odchylenie
standardowe wyniosło 0,14, a powiązany z nim współczynnik zmienności osiągnął
poziom 0,5, czyli na granicy umiarkowanego i wysokiego. Nie wykazano różnic
między grupami w częstości umiejscawiania wspomnień w czasie (miara związku
F była nieistotna).
Poniżej zamieszczono przykład z wywiadu przeprowadzonego z mężczyzną
z późnej dorosłości dorosłości; podkreślono fragmenty świadczące o spełnianiu przez
jednostki analizy kryterium umiejscowienia w czasie.
[..w czterdziestym czwartym roku partyzantka zabiła dwóch Niemców. Nie w tej
wiosce, tylko w sąsiedniej, w Turnaczu.]
[I po tym fakcie Niemcy przyjechali, cały oddział esesowski.(...)

I wtedy

zamordowali, jako rekompensatę za tych dwóch zabitych Niemców i za tą Republikę
Pińczowską coś stu sześćdziesięciu, prawie całą ludność tego miasteczka (…) ]
[ I groziło nam to samo (...) Ale jak już dojeżdżałem do młyn a, to widziałem tam, to
było niedaleko, droga prowadząca tam na Skalbmierz, 3 furmanki i na tych
furmankach

na

stojąco,

różni,

niektórzy

w mundurach,

niektórzy

w cywilu,

z pepeszami, z jakimiś tam karabinami, pędzili właśnie od Kosierzy właśnie w stronę
Skalbmierza. (...)]
[I potem pojechaliśmy w pole na teren rodzinnego rejonu. Nie wiem, cośmy tam
robili, mnie ojciec zabrał, a ja chyba grabiłem taką ręczną grabiarką, obrabiałem
tam to pole z tych luźnych takich kłosów.]
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[ Dopiero popołudniu (…) to już była siedemnasta po południu i widać było trzy
radzieckie czołgi, jak zasuwały od strony Wisły w stronę Skalbmierza. One nas
uratowały wtedy, bo wtedy one sobie dopiero poradziły. ]
Pierwsze trzy jednostki analizy oraz piąta tworzą wyraźne następstwo zdarzeń,
są również umiejscowione w czasie tworząc ciąg chronologiczny; występują
określenia

świadczące

o umiejscowieniu

w czasie.

Można

zaznaczyć,

że

te

wspomnienia spełniały też inne, niżej opisane kryteria – były spójne logiczne oraz
umiejscowione w kontekście historycznym. Czwarta jednostka analizy nie jest
powiązana przyczyno z pozostałymi, natomiast współwystępuje z nimi w czasie
i miejscu.
Odniesienie do kontekstu społeczno-historycznego. Przeciętnie odniesienia do
kontekstu społeczno-historycznego wystąpiły w mniej niż jednej dziesiątej jednostek
analizy – średnia wskaźnika tego kryterium dla całej próby wyniosła 0,07, mediana
0,04.

Wyniki

charakteryzowały

się

bardzo

dużą

zmiennością

(odchylenie

standardowe wyniosło 0,09, czyli współczynnik zmienności aż 1,28), ich rozkład był
silnie prawoskośny.
Analiza wariancji rang ujawniła istnienie związku między wysokością
wskaźnika odniesienie do kontekstu społecznego a badaną grupą wiekową (H=21,6,
p<0,001). Testy post-hoc porównań parami pokazały istotne różnice były między
grupą pierwszą i trzecią (p<0,001) oraz między drugą i trzecią (p<0,05), co w tym
przypadku oznacza, że badani seniorzy częściej umiejscawiali wspomnienia
w kontekście społeczno-historycznym niż osoby z wczesnej i średniej dorosłości.
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W poniższej narracji mężczyzny w wieku średniej dorosłości powojenne
warunki życia stanowiły istotny temat narracji.
Co prawda urodziłem się znacznie później niż po Wojnie, ale w świecie zupełnie
wcześniejszym, zupełnie w innych realiach [niż obecne] .
[ Małżeństwo rodziców to był przypadek, bo akurat kawalerów i panien za Niemców,
ale [niezrozumiałe] ich już wywożono. Mama uciekła z punktu zbornego, a ojciec
z transportu z pociągu. Bo byli w takim wieku dojrzałym, ojciec urodził się przed
Pierwszą Wojną Światową, pamiętał jeszcze Bolszewików idących na Warszawę,
wracających z Warszawy, jako dziecko. Jego ojciec nie wrócił z wyprawy za
Bolszewikami. Więc on był z matką jako małe dziecko i był już dosyć dorosłym
w czasie Drugiej Wojny i wtedy się pobrali, bo tak należało, bo była szansa, że nie
pojechałby na te roboty do Niemiec, więc małżeństwo przypadkowe zupełnie. To
oczywiście na całym życiu obiło się, bo byli niedobranymi ze sobą. Ale to była
głęboka wieś, bo to było pogranicze, bo to była Linia Mołotowa nasza wieś.
[ Więc piętnastego września dotarli tam Niemcy a siedemnastego Rosjanie i spalili
wieś pierwsze co zrobili. Więc takie reperkusje, że dalsza rodzina została gdzieś tam
na wschód wywieziona, to zawsze było gdzieś tam w tle w naszej rodzinie.
W pierwszym zdaniu badany zaczyna opowiadać o realiach społecznych
czasów dzieciństwa i potem się do nich regularnie odwołuje. W drugim zdaniu
zaczyna opowiadać historię rodziców przed jego urodzeniem (patrz kolejne
kryterium). Co ciekawe, mimo że badany nie przeżył sam wojny, to dostrzega jej
skutki dla jego rodziny i własnej historii.
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Odniesienie

do

historii

rodziny.

Najrzadziej

występowało

kryterium

odniesienia do historii rodziny – średnia wielkość wskaźnika w całej próbie wyniosła
0,02, rozrzut wyników był prawoskośny; wśród wywiadów nawiązujących do historii
rodziny, większość miała niskie wartości wskaźnika. Test Kruskala-Wallisa, podobnie
jak wcześniej, wykazał istnienie związku częstości występowania kryterium
(wskaźnika proporcji) z grupą badaną (H=15,7, p<0,001); różnice także ujawniły się
między pierwszą i trzecią (p<0,001) oraz drugą i trzecią (p<0,05).
W dalszej części przytoczonej wyżej narracji mężczyzny ze średniej dorosłości
ujawnił się też kontekst historii własnej rodziny.
[ Sytuacja ekonomiczna i mądrość tych naszych rodziców, ponieważ mama była
w rodzinie, gdzie w jej rodzinie w domu byłą szkoła, gdzie miała kontakt
z nauczycielami. Ma tyle była, skończyła cztery klasy, jak każdy w owym świecie, ale
była w Częstochowie i w Krakowie, to już wyróżniała się bardziej od reszty. Ojciec
skończył tam nie wiem, czy cztery klasy, bo musiał zasuwać na gospodarstwo.]
10. Wymiar temporalny wspomnień. Statystyki opisowe: średnia i odchylenie
standardowe wskaźnika
Umiejscowienie
wczasie

Odniesienie do
kontekstu społecznohistorycznego

Odniesienie do historii
rodziny

grupa
wiekowa

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

1. wczesna
dorosłość

,26

,23

,15

,01

,00

,03

,00

,00

,02

2. średnia
dorosłość

,32

,34

,13

,06

,04

,06

,01

,00

,03

3. późna
dorosłość

,26

,26

,13

,14

,11

,12

,05

,03

,05

Całość próby

,28

,28

,14

,07

,04

,09

,02

,00

,04
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11. Różnice między grupami wiekowymi w wymiarze temporalnym.
Wyniki testu jednoczynnikowej ANOVA (F) i ANOVA rang Kruskala-Wallisa (H)
Efekt grupy wiekowej dla:

wynik testu

df

p

Umiejscowienie wczasie

F = 1,47

2

n.i.

Odniesienie do kontekstu
społeczno-historycznego

H = 21,60

2

p < ,001

Odniesienie do historii
rodziny

H = 15,72

2

p < ,001

12. Różnice między grupami wiekowymi w wymiarze temporalnym. Wyniki testów
post-hoc: wartość z, istotność dwustronna
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

p

z

p

z

p

Odniesienie do kontekstu
społeczno-historycznego

2,29

p = ,06

2,13

n.i.

4,48

< ,001

Odniesienie do historii
rodziny

1,10

n.i.

2,09

n.i.

3,24

< ,01
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Wykres 10. Wymiar temporalny. Średnia, mediana, 0,95% przedział ufności

9.3.2 Relacje logiczne
Analiza relacji logicznych między poszczególnymi jednostkami analizy
pokazała, że przeciętnie mniej niż połowa tekstu była ze sobą powiązana: średnia
wskaźnika proporcji wyniosła 0,45 15 . Rozkład wskaźnika dla relacji logicznych był
normalny (test Lillieforsa: D = 0,09, p > 0,20). Wartość minimalna wskaźnika
wyniosła zero, a maksymalna jeden, co oznacza, że wywiady różniły się od
składających się z niepowiązanych logicznie jednostek, do takich, w których każda
z jednostek odnosiła się do jakiejś innej.
Średni wskaźnik proporcji relacji logicznych między jednostkami analizy był
najniższy w grupie wczesnej dorosłości – wyniósł 0,39, w grupie średniej dorosłości,
tak samo jak w później dorosłości, wyniósł 0,48. Analiza wariancji ANOVA nie
15

Nie raportowano median przy tym wskaźniku, gdyż były one bardzo zbliżone do średnich.
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wykazała tu różnic między grupami (F(2,57)=1,11; p>,05). Różnica ujawniła się
dopiero, gdy wzięto pod uwagę bezwzględną liczbę relacji w opowiadaniach – bez
proporcji do całkowitej liczby jednostek analizy. Liczba relacji logicznych wyniosła
w grupie wczesnej dorosłości średnio 8,2, w średniej 14,6, w późnej 16,6, a zatem
w całości próby 13,1. Podobnie jak w przypadku wskaźnika proporcji, tutaj wyniki
też przyjęły rozkład normalny (D=0,10, p>0,05). Analiza wariancji ANOVA wykazała
istotny związek między grupą a liczbą relacji logicznych (F(2,57) = 6,72; p < ,01).
Test post-hoc NIR wykazał istotne różnice między wczesną i średnią dorosłością
(p = ,01) oraz między wczesną i późną (p < ,001). Tabela 13 prezentuje statystyki
opisowe obu wskaźników relacji logicznych (proporcji i liczby bezwzględnej); dla
lepszego zobrazowania, wyniki te zamieszczono na wykresach 11 i 12. Wyniki
analizy wariancji zamieszczono w tabelach 14 i 15.
13. Relacje logiczne między jednostkami analizy.
Statystyki opisowe: średnia i odchylenie standardowe wskaźnika
Rodzaj wskaźnika

Wczesna
dorosłość

Średnia
dorosłość

Późna
dorosłość

Cała próba

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

proporcjonalna do
objętości
wypowiedzi

,39

,34

,28

,48

,49

,24

,48

,49

,18

,45

,44

,24

suma wystąpień w
wypowiedzi

8,2

6,0

6,1 14,3 12,0 9,4 16,6 18,0 6,7 13,0 12,0 8,2
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14. Relacje logiczne między jednostkami analizy. Wyniki testu jednoczynnikowej
ANOVA.
Efekt grupy wiekowej dla:

wynik testu

df

p

Proporcja relacji do objętości wywiadu

F(2,57) = 1,11

2

n.i.

Suma w wywiadzie

F(2,57) = 6,72

2

p < ,01

15. Różnice między grupami wiekowymi w sumie relacji logicznych. Wyniki testów
post-hoc: wartość testu, istotność dwustronna.
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

p = ,01

n.i.

p < ,001

Wykres 11. Relacje logiczne między jednostkami analizy: średnia liczba,
0,95% przedział ufności.
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Wykres 12. Relacje logiczne między jednostkami analizy: średnia wskaźnika
proporcji, 0,95% przedział ufności.
Poniżej podano przykład relacji przyczynowej (podkreślenia własne).
[W szkole, no w szkole podstawowej było dość, dość, dość ciężko, bo można
powiedzieć, że pochodziłam z patologicznej rodziny chyba i kiedy, kiedy jest taka
dość trudna sytuacja w rodzinie, to wtedy w tym czasie no, nauczyciele za bardzo się
nie przejmowali. Widzieli takie dziecko, no tak skreślali, że tak no pewnie niczego się
nie nauczy, nic nie będzie umieć, że nie ma co się przejmować. Więc więc ja miałam
taką dobrą koleżankę, która tak sama się nie uczyła, jak ja, więc zamiast, zamiast
zajmować się jakąkolwiek nauką bawiliśmy się całymi dniami lalkami, udawałyśmy
różne rzeczy. Tak samo na zajęciach w szkole, też zamiast uważać na cokolwiek
zajmowałyśmy się zabawą.]
[ powtarzanie siódmej klasy N o i w związku z tym musiałam powtórzyć siódmą klasę,
bo nic nie udało udało mi się poprawnie kilku przedmiotów zaliczyć, to wtedy dużo
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się zmieniło. Byłam w nowej klasie z nowymi ludźmi, którzy byli troszkę inni niż
poprzednia klasa i no i okazało się, że jestem bardzo zdolną osobą, bo faktycznie
miałam zaległości z matematyki, fizyki i z tych dwóch przedmiotów miałam tróje a z
reszty 4 i 5, wiem, że okazało się, że że jednak jestem w stanie się czegoś nauczyć.
No, niestety, nigdy nie udało mi się nadrobić zaległości z tych tych dwóch
przedmiotów i do tej pory matematykę omijam z daleka. Także to, to podstawówka
była raczej takim, takim ciężkim okresem bo początek był, był trudny. ]
[ Nie mogłam się zaadoptować, bo, bo też uważałam, że mama tak mnie wychowała,
żeby szanować innych ludzi, lubić innych ludzi. Nigdy nie było jakiegoś kłamstwa,
takich rzeczy. A w szkole podstawowej ludzie dobierają się parami przyjaciółeczki
itd., a ja mi się wydawało, że po prostu trzeba lubić wszystkich i wszyscy powinni
lubić wszystkich i w związku z tym zawsze byłam gdzieś tam sama. Ni e miałam tej
jednej koleżanki, z którą obgadywało się całą resztę więc, więc byłam taka. Gdzieś
tam z boku , no i oczywiście, oczywiście przeszłam etap dokuczania ze względu na
moje nazwisko. Cała klasa dokuczała mi włącznie z nauczycielem, co miałam ochotę
temu nauczycielowi po tylu latach powiedzieć, co o nim myślę, ale nie, zdążyłam bo
umarł, więc nie miałam okazji.]
Zaprezentowane epizody można by streścić w następujący sposób: „ponieważ
wychowawcy się mną za bardzo nie przejmowali i się nie uczyłam, dlatego musiałam
powtarzać klasę”; „ponieważ powtarzałam klasę i trafiłam do nowego towarzystwa,
dlatego nie mogłam się zaadoptować”.
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9.3.3 Ustosunkowanie emocjonalne do wspomnień
Przeciętnie

ponad

40%

jednostek

analizy

zawierało

jakiś

ustosunkowania emocjonalnego – średnia oraz mediana wskaźnika

rodzaj
stosunek

emocjonalny ogółem dla wszystkich przebadanych osób wyniosła 0,42. Wyniki były
w umiarkowanym stopniu zróżnicowane, odchylenie standardowe wyniosło 0,18,
czyli współczynnik zmienności 16 osiągnął 0,43, rozkład miał kształt zbliżony do
normalnego. Najczęściej wspomnienia oceniano pozytywnie, średnia oraz mediana
wskaźnika w grupie były takie same i wyniosły 0,22. Rzadziej odnoszono się
negatywnie do wspomnień – średnia dla opisującego ich wskaźnika przyjęła wartość
0,18, a mediana 0,16. Całkiem rzadko zdarzały się oceny ambiwalentne – średnia
i mediana były na poziomie 0,04.
Odchylenia standardowe wskaźników odnoszących się do poszczególnych
biegunów emocji (pozytywnego, negatywnego i ambiwalentnego) były wysokie
w stosunku do średnich (współczynnik zmienności mieścił się w granicach 0,59 - 1),
czyli

inaczej

niż

w

wymienionym

wyżej

zbiorczym

wskaźniku.

Rozkłady

wskaźników ustosunkowania emocjonalnego pozytywnego oraz negatywnego były
lekko odchylone od normalnego w lewą stronę, natomiast ambiwalentnego były
bardzo

nierównomiernie

rozłożone;

w

większości

narracji

ustosunkowanie

ambiwalentny do wspomnień pojawiało się rzadko lub w ogóle. Wybrane statystyki
opisowe

zamieszczono

w

tabeli

16;

wyniki

w

poszczególnych

grupach

zaprezentowano też w formie graficznej: wykres 13 prezentuje wyniki wskaźników
wyrażających poszczególne bieguny ustosunkowania się emocjonalnego, wykres 14

16 Współczynnik zmienności określa się poprzez stosunek odchylenia standardowego do średniej.
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prezentuje wynik zbiorczy dla poszczególnych grup, który opisuje obecność
ustosunkowania emocjonalnego nie precyzując biegunu.
16. Stosunek emocjonalny do wspomnień. Statystyki opisowe: średnia, mediana
i odchylenie standardowe wskaźnika frekwencji
Stosunek
pozytywny

Stosunek
negatywny

Stosunek
emocjonalny
ogółem

Stosunek
ambiwalentny

Grupa
wiekowa

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

1. wczesna
dorosłość

,19

,15

,12

,15

,14

,09

,03

,03

,03

,37

,34

,18

2. średnia
dorosłość

,25

,26

,14

,15

,12

,13

,03

,03

,04

,44

,48

,14

3. późna
dorosłość

,20

,20

,11

,18

,16

,13

,05

,05

,04

,44

,49

,19

Całość próby

,22

,22

,13

,16

,15

,12

,04

,04

,04

,42

,42

,17

rang

Kruskalla-Wallisa,

Analiza

wariancji

a

w

przypadku

wskaźnika

zbiorczego – jednoczynnikowa ANOVA, nie wykazały istotnego związku żadnego ze
wskaźników ustosunkowania emocjonalnego ze zmienną „grupa wiekowa”, co
oznacza, że nie wykryto różnic między badanymi grupami (tabela 17).
17. Różnice między grupami wiekowymi w stosunku emocjonalnym do wspomnień.
Wyniki testu jednoczynnikowej ANOVA (F) i ANOVA rang Kruskala-Wallisa (H)
Efekt grupy wiekowej dla:

wynik testu

df

p

Stosunek pozytywny

H = 1,74

2

n.i.

Stosunek negatywny

H = 2,55

2

n.i.

Stosunek ambiwalentny

H = 0,50

2

n.i.

Stosunek każdy

F = 0,96

2

n.i.
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Wykres 13. Stosunek emocjonalny – wskaźnik dla poszczególnych biegunów.
Średnia, mediana, 0,95% przedział ufności

Wykres 14. Stosunek emocjonalny – wskaźnik zbiorczy dla wszystkich biegunów.
Średnia, mediana, 0,95% przedział ufności
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***
Podsumowując

analizy

przeprowadzone

na

poziomie

poszczególnych

wspomnień, można powiedzieć, że opowiadania o dzieciństwie były jedynie
częściowo ustrukturyzowane w zakresie wyróżnionych kryteriów. W każdej z grup
wiekowych zwykle około 40% wspomnień o dzieciństwie umiejscawiano w czasie.
Badani rzadko odnosili się do wymiaru pozaosobowego: kontekstu społecznohistorycznego oraz historii członków rodziny, przy czym znacznie częściej robili to
starsi dorośli.
Średnio mniej niż połowa jednostek analizy tekstu była powiązana w logiczny
sposób. W grupie wczesnej dorosłości wykryto istotnie mniej relacji logicznych
między poszczególnymi jednostkami analizy niż w starszych grupach wiekowych,
natomiast proporcja objętości tekstu powiązanego logicznie do niepowiązanego nie
różniła się między grupami wiekowymi.
Badani opowiadając o dzieciństwie spontanicznie wyrażali swój stosunek
emocjonalny w około jednej trzeciej wspomnień. Wspomnienia o pozytywnej
konotacji przywoływano częściej niż te o negatywnej, rzadko występowały konotacje
ambiwalentne. Ustosunkowanie emocjonalne do wspomnień z dzieciństwa było
podobne u badanych z wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
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9.4 Poziom jednostek analizy – tematyka wspomnień
Poniżej przedstawiono wyniki analizy treści wypowiedzi przeprowadzonej na
podstawie kategoryzacji wyłonionych „oddolnie” tematów jednostek analizy tekstu
(pojedynczych epizodów i opisów). Najpierw zaprezentowano kategorie treściowe
powstałe w wyniku pogrupowania zbliżonych tematów w nadrzędne kategorie. Ze
względu na dużą liczbę (28) wyróżnionych kategorii, przedstawiono wyniki
dotyczące najczęściej występujących; kategorie te w sumie obejmowały większość
tekstu. W dalszej kolejności zaprezentowano wyniki pogrupowania wszystkich
kategorii w 7 klas zaczerpniętych z koncepcji Urie Bronfenbrennera. Tutaj znalazły
się wyniki pokazujące zarówno obraz całej badanej próby, jak i poszczególnych grup
wiekowych.
Podane wskaźniki, analogicznie jak inne z poziomu jednostek analizy,
stanowią proporcję liczby jednostek analizy tekstu, których temat kwalifikował się
do określonej kategorii treściowej, do liczby wszystkich jednostek. Podane niżej
miary tendencji centralnych (średnie i mediany) odnoszą się do wskaźników
proporcji liczonych osobno dla poszczególnych przypadków.
9.4.1 Kategorie tematyczne wyłonione na podstawie treści (etap I analizy)
Dominujące treści
Po pogrupowaniu tematów jednostek analizy wyłoniono listę 28 kategorii
treściowych. Najczęściej wspominaną kategorią tematów były sposoby spędzania
czasu wolnego – wskaźnik częstości wystąpień wyniósł 0,17, co oznacza, że średnio
17% jednostek w wywiadzie dotyczyła tego tematu. Mediana przyjęła wielkość
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dokładnie taką, co średnia. W skład kategorii sposoby spędzania czasu wolnego
wchodziły (a) zainteresowania, hobby, zajęcia pozalekcyjne (np. harcerstwo),
(b) zabawy, (c) wyjazdy, w tym wakacje i ferie.
Drugą najczęściej występującą kategorią tematyczną były relacje rodzinne.
Wskaźnik frekwencji wyniósł 0,15, a mediana 0,12. Kategoria ta zawierała opis
relacji

rodzinnych,

które

odnosiły

się

do

(a) rodziców,

(b) rodzeństwa,

(c) pozostałych krewnych oraz bliskich przyjaciół rodziny, ponadto pojawiały się
(d) opisy relacji między członkami rodziny (bez bohatera) oraz (e) z rodziną ogólnie
bez sprecyzowania osób. W odniesieniu do kategorii treściowej relacji rodzinnych
opowiadano o pozytywnych relacjach, trudnościach i negatywnych emocjach, ale
także opisywano je bez oceniania. Warto tutaj przypomnieć, że przyjęta procedura
preferowała czynności, a nie opisy.
Trzecią w kolejności pod względem częstości występowania kategorią była
edukacja, dla której wskaźnik frekwencji wyniósł średnio 0,09, a jego mediana 0,08.
Kategoria ta zawierała głównie tematy dotyczące doświadczeń szkolnych, przede
wszystkim trudności lub sukcesów w nauce, wychowania w szkole, ale także
doświadczeń z edukacji przedszkolnej.
Czwartą kategorią były tradycje i rytuały, średnia wskaźnika frekwencji
wyniosła 0,07, a mediana 0,06. Zawierała ona głównie tematy dotyczące regularnych
ważnych wydarzeń występujących w rodzinie, zwyczajów, świąt (na przykład
urodzin, Świąt Bożego Narodzenia), ale także rytuałów religijnych (głównie
kościelnych,

np.

pierwsza

komunia)

oraz

(np. studniówka).

150

innych

zwyczajowych

celebracji

WYNIKI

Piąta kategoria opisy przedmiotów występowała niemal tak samo licznie,
średnia wskaźnika wyniosła też 0,07, natomiast mediana 0,05. Zawierała ona głównie
(a) zabawki oraz (b) stare technologie. Tematy wspomnień mogły być zbliżone do
wymienionych wyżej zabaw i hobby, natomiast tutaj nie kładziono nacisku na proces
zabaw, ale na sam przedmiot.
Kolejną kategorię stanowiły miejsca wychowania, w tym rejonów, w których
spędzane

było

dzieciństwo,

opisy

domów,

podwórek,

mieszkań,

ale

też

przeprowadzek. Średnia wskaźnika dla tej kategorii wyniosła 0,06, a mediana 0,04.
Podobnie często występowały opisy kontaktów z rówieśnikami, średnia
osiągnęła poziom 0,06, a mediana 0,03. W ramach tej kategorii często pojawiały się
wypowiedzi,

w których

badany

wskazywał

na

jakość

tych

kontaktów,

tzn

o trudnościach lub pozytywnych doświadczeniach. Warto tutaj zaznaczyć, że
wspomnienia, których głównym tematem były aktywności, a nie charakterystyka
rodzajów kontaktów zawierały się w pierwszej kategorii.
Po zsumowaniu średnich wskaźników wymienionych siedmiu najczęstszych
kategorii tematycznych, otrzymano wielkość 0,77. Oznacza to, że treść ponad trzech
czwartych wspomnień dotyczyła wymienionych wyżej tematów. Wielkość odchylenia
standardowego w przypadku wymienionych dominujących wskaźników była zbliżona
do średniej, co świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników. Tabela 18 prezentuje
średnią, medianę i odchylenie standardowe dla poszczególnych wskaźników
reprezentujących częstość występowania kategorii tematycznych.
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18. Kategorie tematyczne wyłonione na podstawie treści: wskaźnik proporcji do całości
tekstu
1. wczesna
dorosłość

Cała próba

2. średnia
dorosłość

3. późna
dorosłość

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

Spędzanie wolnego czasu17

,17

,17

,10

,18

,19

,10

,19

,17

,10

,15

,14

,09

Relacje rodzinne

,15

,12

,12

,23

,20

,14

,13

,12

,09

,08

,05

,06

Edukacja

,09

,08

,07

,08

,06

,10

,06

,07

,05

,11

,10

,06

Tradycje i rytuały

,07

,05

,07

,05

,03

,08

,10

,09

,07

,06

,04

,06

Przedmioty

,07

,06

,06

,08

,07

,08

,06

,06

,05

,06

,05

,04

Miejsce wychowania

,06

,04

,07

,06

,04

,06

,05

,03

,09

,06

,04

,08

Kontakty z rówieśnikami

,06

,03

,07

,07

,06

,06

,08

,06

,09

,02

,03

,02

Historia członków rodziny

,04

,02

,06

,01

,00

,03

,03

,00

,05

,08

,06

,07

Niespodziewany wypadek

,04

,00

,05

,01

,00

,03

,05

,02

,07

,05

,04

,05

Zdobywanie niezależności

,04

,01

,07

,05

,02

,09

,04

,00

,08

,02

,00

,02

Wydarzenia historyczne

,03

,00

,06

,00

,00

,02

,02

,00

,04

,06

,04

,09

Autocharakterystyka

,02

,00

,03

,01

,00

,03

,03

,00

,04

,03

,03

,04

Rozliczanie dzieciństwa

,02

,00

,04

,04

,02

,05

,02

,00

,04

,01

,00

,02

Warunki materialne

,02

,00

,04

,01

,00

,03

,02

,00

,03

,04

,03

,04

Sposób wychowania

,02

,00

,03

,02

,00

,03

,02

,00

,03

,02

,00

,03

Zwierzęta domowe

,02

,00

,04

,01

,00

,03

,02

,00

,03

,02

,00

,05

Leczenie, problemy zdrowotne

,01

,00

,03

,01

,00

,03

,01

,00

,03

,02

,00

,03

Relacje ze społecznością

,01

,00

,02

,01

,00

,01

,01

,00

,03

,02

,00

,02

Obowiązki domowe

,01

,00

,03

,00

,00

,00

,02

,00

,03

,02

,00

,03

Jedzenie, posiłki

,01

,00

,02

,01

,00

,03

,00

,00

,01

,01

,00

,01

Narodziny

,01

,00

,02

,01

,00

,02

,01

,00

,03

,01

,00

,02

Praca i kariera zawodowa

,01

,00

,02 ,004 ,00

,01

,01

,00

,02

,02

,00

,03

Doznania estetyczne

,01

,00

,02

,00

,03 ,005 ,00

,02

,01

,00

,01

Śmierć

,01

,00

,01 ,003 ,00

,01 ,002 ,00

,01

,01

,00

,02

Relacje damsko-męskie

,01

,00

,02

,01

,00

,03 ,001 ,00

,00 ,003 ,00

,01

Dysfunkcje emocji
i zachowania

,005 ,00

,01

,00

,00

,01 ,003 ,00

,01 ,009 ,00

,02

17

,01

Podkreślono kategorie, które były związane z grupą badaną. Pogrubiono nazwy siedmiu najliczniejszych
kategorii; ich wskaźniki przyjęły średnią wartość w próbie conajmniej 0,05.
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18. Kategorie tematyczne wyłonione na podstawie treści: wskaźnik proporcji do całości
tekstu
1. wczesna
dorosłość

Cała próba
M

2. średnia
dorosłość
M

3. późna
dorosłość

Md

SD

M

Md

SD

Md

SD

M

Md

SD

Dostrzeżenie zmiany
w wyglądzie

,003 ,00

,01

,01

,00

,02 ,002 ,00

,01

,00

,00

,00

Marzenia senne

,001 ,00

,01

,00

,00

,00 ,003 ,00

,01 ,001 ,00

,01

Pozostałe

,002 ,00

,01

,00

,00

,00

,02 ,002 ,00

,01

,01

,00

Różnice międzygrupowe w treści
Test Kruskalla-Wallisa ujawnił istotne związki między okresem rozwojowym
a treścią przywoływanych wspomnień w następujących dominujących kategoriach
treściowych: relacje rodzinne (H=14,08; p<0,01), edukacja (H=7,18; p<0,05),
tradycje i rytuały (6,90; p<0,05) oraz kontakty z rówieśnikami (H=9,00; p=0,01).
Testy post-hoc porównań wielokrotnych pokazały, że relacje rodzinne były
opisywane ponad dwukrotnie częściej przez osoby we wczesnej dorosłości niż przez
osoby w późnej dorosłości. Wysokość przeciętnych wyników w średniej dorosłości
plasowała się pomiędzy dwoma pozostałymi grupami, jednak nie wykryto
statystycznej różnicy z żadną z nich.
Z kolei temat doświadczeń z procesu edukacji występował najczęściej
w opowiadaniach seniorów, wykryto istotne różnice w tej kategorii między najstarszą
grupą i dwoma pozostałymi. Tradycje i rytuały rodzinne występowały znacznie
częściej w średniej dorosłości niż we wczesnej, przy czym różnica ta była niemal
dwukrotna; nie wykazano różnic z najstarszą grupą.
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O kontaktach z rówieśnikami w grupie późnej dorosłości opowiadano znacznie
mniej niż w pozostałych. Różnica ta była trzyipółkrotna z grupą wczesnej dorosłości
oraz czterokrotna z grupą średniej dorosłości. Tabela 19 i 20 prezentuje wyniki analiz
testem rang Kruskalla-Wallisa i testów post-hoc, które miały wykryć różnice między
grupami wiekowymi w występowaniu określonych treści wspomnień.
19. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu kategorii tematycznych.
Wyniki analizy testem Anova rang Kruskala-Wallisa
Efekt grupy wiekowej dla:

H

df

p

Sposoby spędzania czasu
wolnego

1,91

2

n.i.

Relacje rodzinne18

14,08

2

p < ,001

Edukacja

7,18

2

p < ,05

Tradycje irytuały

6,90

2

p < ,05

Przedmioty

0,80

2

n.i.

Miejsce wychowania

1,52

2

n.i.

Kontakty zrówieśnikami

9,00

2

p = ,01

18 Pokreślono związki istotne statystycznie.
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20. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu kategorii tematycznych.
Wyniki testów post-hoc: wartość z, istotność dwustronna
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

p

z

p

z

p

Relacje rodzinne

2,11

n.i.

1,58

n.i.

3,73

< ,001

Edukacja

0,23

n.i.

2,40

< ,05

2,20

n.i.

Tradycje irytuały

2,53

< ,05

1,74

n.i.

0,80

n.i.

Kontakty zrówieśnikami

0,12

n.i.

2,45

< ,05

2,61

< ,05

9.4.2 Klasy kategorii tematycznych (etap II analizy)
Przydatność ekologicznego rozumienia rozwoju w analizie jakościowej
Opisane wyżej kategorie treściowe pogrupowano w odniesieniu do elementów
ekosystemu opisanych w bioekologicznej teorii Uri Bronfenbrennera oraz jej nowszej
wersji stworzonej przy współpracy z Pamelą Morris (Bronfenbrenner, 1979;
Bronfenbrenner, Morris, 2006). Integracyjny charakter teorii przy uwzględnianiu
różnych

kontekstów

funkcjonowania

człowieka

stanowi

użyteczną

ramę

do

przeprowadzania badań jakościowych i ilościowych (Onwuegbuzie, 2013). Podejście
ekologiczne, określając szeroko kontekst rozwoju, uwzględnia w sposób całościowy
obszary codziennych doświadczeń, co może być szczególnie użyteczne przy
kategoryzacji

swobodnie

przywoływanych

wspomnień.

Ponadto

teoria

bioekologiczna służy do rozumienia rozwoju człowieka w perspektywie biegu życia;
mimo że najczęściej jest przywoływana w kontekście rozwoju dziecka, jej autorzy
odnieśli się wprost do założeń psychologii life-span sformułowanych przez Paula
Baltesa (Baltes, Schaie, 1976).
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Co więcej, nowsza wersja teorii określa nie tylko różne konteksty rozwoju, ale
stara się ująć bardziej całościowo proces zmiany, zwracając uwagę na osobę, proces,
kontekst oraz czas, w tym czas historyczny. Wydaje się, że dzięki temu wychodzi ona
na przeciw praktycznemu problemowi adekwatnego grupowania bardzo różnorodnych
treści epizodów, który wyłonił się w trakcie analizy. Mianowicie, osoba badana
relacjonując wspomnienie mogła skupiać się bardziej na osobie, na tym, co ona robi,
czy w końcu na tym, w jakich warunkach działa, a nawet na zmianach zachodzących
w kontekście czasowym. Przykładowo przywołując wspomnienie z wakacji mogła
wysuwać

na

pierwszy

z subsystemem

grupy

plan

proces

rówieśniczej

zabawy

(kontekst),

(proces),
własne

charakter

interakcji

charakterystyki,

które

ujawniały się w tym czasie (osoba), czy różnice w charakterze zabaw między
kolejnymi

pokoleniami

(czas).

Podczas

pierwszego

etapu

kategoryzacji

nie

rozróżniano tych elementów.
Próba zastosowania modelu Uri Bronfenbrennera do kategoryzacji treści
Teoria Uri Bronfenbrennera bazuje na założeniu, że rozwój człowieka
przebiega w procesie interakcji pomiędzy cechami indywidualnymi osoby a jej
otoczeniem. We wczesnej wersji teorii (1979) wyróżniono systemy zagnieżdżone
stanowiące elementy tego otoczenia: mikrosystem, mezosystem, egzosystem,
makrosystem. Elementem bezpośrednio oddziałującym na osobę jest mikrosystem:
rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko szkolne. Mezosystem obejmuje interakcje
między elementami różnych mikrosystemów, w których uczestniczy jednostka,
na przykład

związek

między

rodziną

danej

osoby

a

jej

nauczycielami.

W mezosystemie interakcje zachodzą bezpośrednio między dwoma elementami
mikrosystemów wpływających na rozwój jednostki. Elementy mikrosystemu nie
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wpływające bezpośrednio na jednostkę, ale mogące to robić pośrednio tworzą
egzosystem. Przykładem może być praca zarobkowa rodzica. Makrosystem obejmuje
przekonania społeczne, kulturę, programy, które wpływają na rozwój jednostki takie
jak rola płciowa, religia.
Niespełna trzy dekady później Uri Bronfenbrenner i Pamela Moris (2006)
rozbudowali klasyczną już teorię tworząc model proces - osoba - kontekst - czas
(Process - Person - Context - Time PPCT). Pierwszym elementem modelu są procesy
proksymalne

(proces)

będące

interakcjami

osoby

ze

środowiskiem,

czyli

z elementami wymienionych subsystemów. Zachodzą w czasie i są podstawowym
mechanizmem rozwoju. Kolejny element – osoba – zawiera charakterystyki jednostki
oraz

jej

zasoby psychologiczne

i

materialne.

Kontekst

stanowią

wcześniej

wyróżnione systemy, z jednym wyjątkiem, a mianowicie chronosystem, który tworzy
kolejny element, jakim jest czas. Czas wpływa na systemowe interakcje w ciągu
życia jednostki i na przestrzeni pokoleń; uwzględnia się też czas historyczny.
Wyróżnione kategorie wspomnień pogrupowano w klasy odpowiadające
wymienionym w teorii elementom ekosystemu: osoba, proces, czas oraz kontekst –
w tym mikrosystem, mezosystem, egzosystem i makrosystem. Klasa kategorii proces
zawierała następujące treści: kontakty z rówieśnikami, relacje rodzinne, relacje
damsko-męskie. Klasa osoba zawierała: autocharakterystykę, dostrzeżenie zmiany
w wyglądzie, doznania estetyczne, dysfunkcje emocji i zachowania, leczenie,
problemy zdrowotne, narodziny, rozliczanie dzieciństwa, sposoby spędzania czasu
wolnego, zdobywanie niezależności, marzenia senne. Klasa kategorii mikrosystem
zawierała: jedzenie, posiłki, przedmioty, warunki materialne, obowiązki domowe,
śmierć, zwierzęta domowe. Klasa kategorii mezosystem zawierała: edukację, tradycje
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i rytuały. Klasa kategorii czas zawierała: historię członków rodziny, niespodziewany
wypadek, wydarzenia historyczne.
Analiza ilościowa treści wspomnień
Kontekst. Analizując frekwencję występowania tematów w poszczególnych
klasach kategorii posłużono się wskaźnikiem proporcji liczby jednostek analizy,
w których wystąpiła dana kategoria tematyczna do liczby wszystkich jednostek
analizy w wywiadzie. Najczęściej przywoływane były wspomnienia dotyczące
zbiorczo ujętego kontekstu rozwoju, wskaźnik proporcji dla klasy kategorii kontekst
wyniósł 0,39, co oznaczało, że ponad jedna trzecia wspomnień dotyczyła wszystkich
systemów zagnieżdżonych. Wskaźnik był podobnie wysoki u badanych z wczesnej
i średniej dorosłości – wyniósł średnio 19 0,35 i 0,37, natomiast w późnej dorosłości
był wyższy, bo wyniósł średnio 0,44. Do wykrycia różnic między grupami
wiekowymi użyto nieparametrycznego testu Kruskalla-Wallisa. Wykazano związek
na

pograniczu

istotności

między

grupą

wiekową

a

wielkością

wskaźnika

określającego częstość występowania klasy kategorii kontekst w proporcji do wieku
(H=5,80(2), p=,05). Porównania wielostronne między grupami ujawniły jedynie
różnicę na pograniczu istotności między wczesną i późną dorosłością (p=0,05).
Na

powyższą

z poszczególnymi

zbiorczą

systemami

klasę

kontekst

(mikrosystemem,

składały

się

mezosystemem,

klasy

związane

egzosystemem,

makrosystemem); wskaźniki frekwencji policzone dla każdego z nich osobno przyjęły
wielkości niższe od wskaźników frekwencji klas kategorii związanych z osobą
i procesem. Nie wykazano istotnego związku grupy wiekowej z częstością
19

Omawiano średnią jako miarę tendencji centralnej, gdyż liczność poszczególnych kategorii była wyższa niż
w poprzednich wskaźnikach, a mediany w większości były zbliżone do średnich; jedynie w przypadku
rzadziej występujących klas kategorii mediany były niższe od średnich. Odchylenia standardowe
wskazywały raczej na niskie lub umiarkowane zróżnicowanie.
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występowania poszczególnych elementów kontekstu. Najczęściej osoby badane
wspominając dzieciństwo skupiały się na mikrosystemie i mezosystemie, średni
wskaźnik proporcji przyjął wielkość 0,14 (0,12-0,16 w poszczególnych grupach)
i 0,15 (0,14-0,17). Kolejny, co do częstości występowania treści był egzosystem;
średnia wskaźnika proporcji frekwencji występowania tej klasy kategorii wyniósł dla
niej: 0,08 (w grupach 0,07-0,08), najrzadszą był makrosystem ze wskaźnikiem
przyjmującym jednie 0,02 (w grupach: 0,02-0,03).
Osoba.

Poza

zbiorczą

klasą

kategorii

kontekst,

badani

najczęściej

przywoływali wspomnienia, których głównym tematem była własna osoba. Wskaźnik
proporcji dla klasy kategorii osoba wyniósł aż 0,29, co oznaczało, że obejmowała
ona niemal jedną trzecią wszystkich jednostek analizy. Warto zauważyć, że ta klasa
kategorii zajmowała czołową pozycję w każdej z grup wiekowych, kolejno: 0,30,
0,32 i 0,26. Różnice pomiędzy tymi wielkościami nie były istotne statycznie.
Proces. Zbliżoną objętością część narracji stanowiły wspomnienia skupiające
się na relacjach interpersonalnych: wskaźnik
a w poszczególnych

grupach

odpowiednio

0,32,

proces wyniósł średnio 0,17,
0,29

i 0,15.

Grupa

istotnie

różnicowała wysokość wskaźnika (H=18,21(2), p<0,001); porównania parami
wykazały różnice pomiędzy grupą średniej i późnej dorosłości (p<0,01) oraz między
grupą wczesnej i późnej dorosłości (p<0,001). Czyli, innymi słowy, seniorzy
znacznie rzadziej skupiali się na procesie interakcji osoby ze środowiskiem.
Czas. Najrzadziej występowały wspomnienia związane z czasem, średni
wskaźnik dla tej klasy wyniósł 0,10, czyli na wymiarze temporalnym koncentrowała
się średnio jedna dziesiąta wspomnień. Mimo relatywnie niskiej frekwencji tej klasy
kategorii treściowej, poszczególne grupy znacząco się różniły tym, jak często się do
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niej odnoszono (H=25,81(2), p<,001). Aspekt czasowy wzrastał wraz z wiekiem:
w grupie wczesnej dorosłości wskaźnik wyniósł 0,03, w średniej dorosłości 0,08,
w późnej dorosłości 0,18. Czyli osoby w średniej dorosłości odnosiły się do aspektu
czasowego dwa i pół razy częściej niż młodzi dorośli, jednak różnica ta nie była
istotna statystycznie. Istotne różnice ujawniły się między grupą późnej dorosłości
a dwiema pozostałymi: znacznie więcej wspomnień seniorów zawierało się w klasie
kategorii czas; testy post-hoc porównań wielokrotnych ujawniły różnice pomiędzy
grupą średniej i późnej dorosłości (p<0,05) oraz między grupą wczesnej i późnej
dorosłości (p<0,001) w częstości występowania tej klasy kategorii.
Tabela 21 pokazuje częstość występowania klas kategorii tematycznych;
przedstawione statystyki opisowe dotyczą wskaźnika proporcji do całego tekstu.
W celu lepszego zobrazowania wyników poszczególnych grup wiekowych, wielkości
wskaźników zaprezentowano w formie graficznej na wykresach 15 i 16. Z kolei
w tabelach 22 i 23 zawarto opisane wyżej wyniki analizy wariancji rang KruskalaWallisa i testów post-hoc opisujących różnice międzygrupowe w odniesieniu do klas
kategorii.
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21. Klasy kategorii tematycznych – frekwencja występowania.
Statystyki opisowe: średnia, mediana i odchylenie standardowe wskaźnika proporcji
do całości tekstu
grupa
wiekowa

Gr.1 wczesna
dorosłość

Gr.2 średnia
dorosłość

Gr.3. późna
dorosłość

Całość próby

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

Proces

,32

,33

,15

,29

,25

,12

,15

,15

,06

,24

,23

,13

Osoba

,30

,28

,16

,32

,31

13

,26

,22

,09

,29

,26

,13

Kontekst
(zbiorczo)

,35

,31

,04

,37

,37

,15

,44

,43

,09

,39

,39

,14

- mikrosystem ,13

,09

,11

,12

,13

,08

,16

,17

,07

,14

,13

,09

- mezosystem

,14

,10

,09

,16

,18

,09

,17

,15

,08

,15

,13

,25

- egzosystem

,07

,06

,07

,07

,04

,10

,09

,08

,08

,07

,07

,08

- makrosystem ,02

,00

,03

,02

,00

,03

,02

,00

,03

,02

,00

,03

Czas

,00

,04

,09

,08

,08

,18

,18

,10

,10

,09

,10

,03

22. Różnice w częstości występowania klas kategorii treściowych między grupami
wiekowymi. Wyniki analizy testem Anova rang Kruskala-Wallisa
Efekt grupy dla:

H

df

p

Proces

18,21

2

<,001

Osoba

2,63

2

n.i.

Kontekst (zbiorczo)

5,80

2

= ,05

- mikrosystem

4,14

2

n.i.

- mezosystem

2,70

2

n.i.

- egzosystem

2,95

2

n.i.

- makrosystem

0,00

2

n.i.

Czas

25,81

2

<,001
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23. Różnice między grupami wiekowymi w występowaniu wypowiedzi dotyczących
dorosłości. Wyniki testów post-hoc: wartość z, istotność dwustronna
gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

z

z

p

p

p

Proces

1,12

n.i.

2,96

< ,01

4,13

< ,001

Kontekst (zbiorczo)

0,84

n.i.

1,51

n.i.

2,38

= ,05

Czas

2,26

n.i.

2,69

< ,05

5,02

< ,001

Wykres 15. Klasy kategorii treściowych. Średnia, mediana, 95% przedział
ufności
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Wykres 16. Klasy kategorii treściowych odnoszących się do kontekstu rozwoju.
Średnia, mediana, 95% przedział ufności

***
Ponad trzy czwarte wspomnień koncentrowało się wokół spędzania czasu
wolnego, relacji rodzinnych, edukacji, tradycji i rytuałów, przedmiotów, miejsc
wychowania oraz kontaktów z rówieśnikami, przy czym dwie pierwsze kategorie
tematyczne zdecydowanie dominowały, obejmując aż jedną trzecią tekstu. Pozostałe
wspomnienia były bardzo zróżnicowane pod względem treści.
Pogrupowanie wszystkich wyłonionych kategorii w klasy odpowiadające
elementom

modelu

ekologicznego

Bronfenbrennera

(op.cit.)

pokazało,

że

w opowiadaniach dominowały wspomnienia dotyczące procesu interakcji jednostki
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z najbliższym otoczeniem społecznym, własnej osoby oraz kontekstu funkcjonowania
– każda z tych klas kategorii obejmowała około jedną czwartą do jednej trzeciej
tekstu, a jedynie około jedna dziesiąta wspomnień traktowała o wymiarze czasowym.
Tylko w odniesieniu do niektórych klas kategorii wykryto różnice grupowe.
Wypowiedzi seniorów znacznie rzadziej dotyczyły procesu, natomiast nieznacznie
częściej kontekstu i znacznie częściej aspektu czasowego.

9.5 Poziom całości wypowiedzi
W poniższym podrozdziale podano wyniki analizy tekstu wypowiedzi osób
badanych za pomocą kategorii, które odnosiły się do ogółu narracji, bez
uwzględniania podziału na jednostki analizy. W przypadku kategorii „główny wątek”
i „całościowa ocena dzieciństwa” sprawdzano, czy kryterium odnosi się do tekstu,
zatem wynik dla jednej narracji mógł wynieść 0 albo 1. W przypadku kategorii
„wpływ dzieciństwa” sprawdzano, ile razy to kryterium zostało rozpoznane w tekście
każdego z wywiadów (0, 1, 2 albo więcej razy).
9.5.1 Główny wątek
Główny wątek udało się rozpoznać w 21 narracjach na 60. Wystąpił w każdej
z grup w zbliżonej liczbie wywiadów: od 5 – 9. Test Chi2 nie wykrył istotnych różnic
między grupami w liczbie wywiadów zawierających główny wątek. Podjęto próbę
scharakteryzowania sposobów organizacji całości wypowiedzi zarówno wśród
narracji, w których rozpoznano, jak i nie rozpoznano głównego wątku.
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Wykres 17. Główny wątek: ilość wystąpień w grupie

Organizacja narracji wokół głównego wątku
Badani w różny sposób organizowali wypowiedzi wokół głównego wątku, w
toku analizy zwrócono uwagę na cztery charakterystyczne sposoby globalnego
ułożenia treści.
Narracja o problemie osobistym. Część narracji koncentrowała się na
trudności lub sytuacji problemowej z dzieciństwa dotyczącej bliskiej relacji,
ewentualnie też własnej osoby. W tego typu narracjach poszczególne wspomnienia
stanowiły ilustrację tego problemu, jego konsekwencji i sposobów radzenia sobie.
Opowiadanie skoncentrowane na problemie mogło mieć pozytywne zakończenie –
problem zmniejszał się lub zostawał rozwiązany; zakończenie mogło nie zawierać
żadnego rozwiązania, bądź mogło zawierać opis odczuwanych negatywnych
konsekwencji tegoż problemu. Pozytywne rozwiązanie nadawało progresywny bieg
narracji zgodny ze skonceptualizowaną przez Dana McAdamsa i współpracowników
(1997) tzw. „sekwencją odkupienia”, która polega na nadawaniu opowiadaniu
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o sytuacjach ocenianych negatywne pozytywnego zakończenia. Poniżej podano
przykłady fragmentów z dwóch wywiadów. W pierwszym przypadku tematem
przewijającym się przez znaczną część narracji było chorowanie i nadopiekuńczość
rodziców.
5. 20 To moje dzieciństwo nie było takie złe, z tymże dużo chorowałam (...)
8. A jak ktoś mnie by się tak spytał, ja mówię, nie, najpiękniejszy mój okres, to był,
jak przyszłam tu na studia. (śmiech). Jak uwolniłam się od rodziców i od tego,
że mogę się zaziębić zaraz. (...)
10. No a potem była ze dwa razy [w Krakowie] chyba ze szkoły tego, ślicznie (…) .
No ale to było jakieś takie. Ponieważ ja ciągle chorowałam i ciągle coś było, jeszcze
potem zatoki miałam, więc nigdy nie jechałam na kolonie, tylko najwyżej do
krewnych do Krosna.
W drugim przypadku, opowiadanie było zorganizowane wokół częściowo
podobnego problemu, mianowicie badana trzydziestopięcioletnia kobieta, opowiadała
o nadopiekuńczości

matki,

wychowaniu

bez

ojca

i

rzadkich

kontaktach

z rówieśnikami. Jednak opracowała problem odmienne. Po pierwsze wydaje się, że
poddała większej refleksji główny wątek, rozpoczęła od nadania ram całemu
dzieciństwu koncentrując je wokół wydarzenia kluczowego, jakim była choroba
i śmierć ojca. Po drugie pozytywnie zakończyła opowiadanie. Poniżej podano
fragmenty swobodnego opowiadania.
1. „Większość mojego dzieciństwa, które pamiętam, to dzieciństwo spędzone z mamą.
Dlatego, że z rodzicami nie spędziłam dużo czasu ze względu na chorobę taty,...”

20 Cyfra na początku akapitu oznacza kolejny numer jednostki analizy w tekście spisanego wywiadu.
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„Y dzieciństwo było.. jakie było dzieciństwo? Mogę je podzielić na pół właściwie. Ta
pierwsza połowa, to dzieciństwo w pełnej rodzinie, no które pod koniec tego okresu
było naznaczone chorobą taty, ale w miarę, w miarę nie sądzę, żeby się różniło jakoś
od dzieciństw innych osób. ...”
2. „Byłam jedynakiem, więc spędzałam więcej czasu z dorosłymi relatywnie niż
z dziećmi. Nie bawiłam się raczej na podwórku, bo mnie rodzice nie wypuszczali,
sporo czasu spędzałam sama. No i w tym drugim okresie dzieciństwa po śmierci taty
zdecydowanie właśnie już się przesunął akcent w stronę spędzania samotnego
czasu...”
3. „Y, na pewno po śmierci taty było ono już dosyć obciążone y no poczuciem straty.
Przede wszystkim taką.. relacja między mną a mamą była dosyć trudna. To znaczy,
mm ponieważ ojciec był silną osobowością i mama była w tym wszystkim osobą
ustępującą i po śmierci taty to wszystko się otworzyło. Ja pamiętam, mama
wspomina, że próbowałam ją jakoś dominować. I ten okres dzieciństwa drugi myślę,
że nie mogę nazwać do końca, nie wiem, szczęśliwym? Y no bo właśnie jakoś się to
wszystko tak poplątało.
7. „Może jeszcze mogłabym dodać, że mniej więcej do ósmej klasy szkoły
podstawowej nie dobrze.. miałam trudności w nawiązywaniu relacji rówieśnikami.
Zawsze tam jakaś jedna przyjaciółka była, ale też jedynak, który dużo przebywa sam
nie ma te takiej silnej potrzeby nawiązywania relacji. ...”
8 „Może jeszcze mogę dodać, że ze względu na to, że mieszkałam tylko i wyłącznie
z mamą i ze względu na usposobienie mamy, pewne sprawy takie jak samodzielność,
w takim znaczeniu praktycznym, myślę, że były trochę opóźnione. Były takie rzeczy,
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które robiły inne dzieci, a których mi nie wolno było robić. Chociażby jazda na
rowerze gdzieś tam. (...) ta kuratela rodzicielska matczyna, no może była trochę
dusząca. …”
„W pewnych sprawach mam wrażenie, tak z obserwacji z porównania tak z moimi
przyjaciółmi, kuzynami i innymi rówieśnikami, że do pewnych spraw, do pewnych
wniosków doszłam późno. Na przykład to kim jestem, jak chcę spędzać wolny czas. y,
to było troszkę pod tym względem, wydaje mi się, tak, jakby spojrzeć na relacje
między mną a mamą, w pewnym sensie zbyt silny związek, taki, taki, ja oczywiście
próbowałam się izolować też dla zdrowia, jak dzisiaj myślę, ale to nie do końca się
udawało. Takie oto dzieciństwo.
Pod sam koniec wywiadu badana na pytanie o zmianę w sposobie postrzegania
dzieciństwa

sformułowała

odpowiedź,

która

opisującą

przekształcenie

w postrzeganiu własnej osoby i kierunku swojego życia. „Zdecydowanie się zmieniło
[postrzeganie dzieciństwa]. Dlatego że doszłam do wniosku, że jest rzeczą
destruktywną postrzeganie siebie, jako osoby dramatycznie naznaczonej i sądzę, że
jakoś w pewnym sensie, yy ta świadomość na jakiś tam pułapie myślenia ustąpiła. To
nie jest tak, że jestem skazana na to, żeby być smutnym osiołkiem, który siedzi
w kącie, wiesz, i zajmuję się tylko sobą. Więc na pewno się to zmieniło. Pamiętam, że
to mnie, że doznałam iluminacji, że to, że nie było ojca, że się tak potoczyło, jak
potoczyło, wcale nie musi znaczyć, że w dalszym toku życia też będzie tak
nieprzyjemnie. I że na przykład różnię się od innych na tyle, że nie będę w stanie
w ogóle się z nikim porozumieć. Na pewno to się zmieniło, przynajmniej na takim
pułapie, na jakim mogę myśleć”.
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Narracja o zmieniającej się sytuacji życiowej. Bardzo zbliżone do opisanych
wyżej narracji o problemie osobistym, były opowiadania o radzeniu sobie ze
zmianami w sytuacji życiowej. Podstawową różnicę stanowiła koncentracja na opisie
zewnętrznych wyzwań i podejmowanych wobec nich działań, a nie na kłopotach
w bliskich relacjach i refleksji o własnej osobie. Charakterystyczne dla tego typu
opowiadań były wyraźne zmiany w świecie przedstawionym. Jako przykład narracji
o zmieniającej się sytuacji życiowej przytoczono historię opowiedzianą przez
siedemdziesięcioletniego mężczyznę dotyczącą dzieciństwa przeżytego podczas
II Wojny Światowej i tuż po niej. Akurat ta narracja koncentruje się na szczególnie
trudnych wojennych wypadkach, jednak były też opowiadania, które dotyczyły mniej
drastycznych zmian w świecie przedstawionym, takich, jak przeprowadzka.
1. [miejsce urodzenia] „Urodziłem się na wsi, parę miesięcy po rozpoczęciu Drugiej
Wojny Światowej. (…)
2. Mój los zaczął się właściwie, jak miałem 2 i pół roku życia. Wtedy w nocy
wkroczyli Niemcy i wywieźli nas do obozu koncentracyjnego, koło Raciborza. (…)”
3. No i tam byliśmy właśnie w obozie 4 lata. Warunki były tam fatalne, (...)
4. No, po pobycie tam ojca brali do prac takich ciężkich robót do rozładunku
wagonów z kamieniami. (…)
5. No, ale po czterech miesiącach załadowali nas w wagony i zawieziono do
miejscowości Morąg w Prusach Wschodnich. (…) No i tam ojciec został skierowany
do pracy. (...)”. Dalej badany opowiadał o losach swoich i rodziny w Morągu.
11. „No, to później przyszła Armia Czerwona. (…)
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12. No i co później? Później tam kilkoma rodzinami zgadaliśmy się, że wracamy
z powrotem tutaj do okolic Krakowa. No i zaczęła się cała historia.(…)”
Dalej badany opowiadał o próbach wyjścia z miejscowości, w której rodzice
wykonywali roboty przymusowe, pieszej drodze przez całą Polskę do ich dawnego
domu, dotarcie tam i odbudowanie gospodarstwa. Następnie kontekst wojenny
przestał być obecny i na plan pierwszy wysunął się opis warunków wychowania na
wsi i podejmowanych aktywności: obowiązków i zabaw. Na końcu wywiadu
w odpowiedzi na pytanie, czy zmienił się jego sposób postrzegania dzieciństwa,
wrócił do tematu marszu przez Polskę, przez co zostało zaznaczone centralne miejsce
tego wątku.
Narracja o doskonaleniu się. Główny wątek w niektórych narracjach dotyczył
wartościowanej pozytywnie zmiany we własnej osobie lub trajektorii życia, takiej jak
podjęcie dojrzalszej roli społecznej, zyskanie korzystnych cech osobowych, ale też
dążenie do rozwoju zawodowego. Jakkolwiek tutaj zdarzało się, że osoba badana też
wspominała o trudnościach w dokonaniu tej zmiany, jednak, w odróżnieniu od
wcześniej wymienionego typu, nie dominowały one opowieści. Jako przykład niech
posłuży

narracja

dwudziestodziewięcioletniego

mężczyzny,

w której

niemal

wszystkie jednostki analizy tekstu były zespolone przez temat zwiększania
niezależności oraz odpowiedzialności. Badany zaczął od zarysowania koncepcji
opowiadania, a następnie opisał różne wydarzenia, które mieszczą się w ułożonych
chronologicznie etapach, aż wreszcie doszedł do aktualnego momentu, kiedy jest
w związku i od niedawna ma dziecko.
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1. „...Można by powiedzieć, że należałoby podzielić to moje dzieciństwo na kilka
jakiś etapów. W jakimś tam uproszczeniu, pierwszy etap to byłby ten, w którym
jeszcze byłem takim bardzo zależnym od rodziców istnieniem”.
2. „Potem kolejny etap (...) Jak gdyby, byłem nadal pod wpływem rodziców, byłem
związany, mieszkałem w domu, ale jak gdyby miałem dużo większy wpływ na to, co
robię sobie poza domem….”
3. „Tak samo czułem, że mam większy wpływ na takie podstawowe rzeczy jak
szkoła….”
4. „I też ten okres wiązał się dla mnie pod koniec szkoły podstawowej wiązał się
z tym, że korzystałem z tej mojej wolności i jakoś tam dorabiałem roznosząc
ulotki….”
5. „W zasadzie też no można powiedzieć, że też, jak gdyby zakres rzeczy, które
robiłem, był coraz większy poza wiedzą rodziców...”
6. „A kolejny okres dzieciństwa to okres taki pomieszanych studiów, kiedy to raz
byłem studentem, raz nie. Generalnie cały czas nie podejmowałem żadnych działań
w kierunku usamodzielnienia. Jak gdyby skupiałem się w tym czasie na zabawie.
W pewnym sensie byłem też zależny od rodziców.” „..A teraz w pewnym momencie to
się zmieniło, no i jak gdyby mogę uznać, że ten taki koniec dzieciństwa nastąpił,
kiedy trzeba podjąć pewne zobowiązania za siebie, za drugiego człowieka, teraz
jeszcze za dziecko....”
Narracja o wartościach. Kolejnym sposobem organizacji opowiadania było
prezentowanie wspomnień ilustrujących pewną wartość, którą badany uznawał za
istotną lub wręcz definiującą osobę. Ten sposób prezentowania siebie w opowiadaniu
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jest bardziej statyczny niż poprzedni. Jakkolwiek osoba badana mogła wskazywać, że
jakieś wydarzenie ją ukształtowało, ale poza tym nie relacjonowała znaczącej
przemiany osobowej lub zwrotu w życiu, zmiana bardziej była tu rozumiana, jako
nabywanie wartości lub pożądanych cech osobowych.
W opowiadaniu jednej z osób badanych z grupy średniej dorosłości,
mężczyzny w wieku 55 lat, obecny był wątek ciężkich warunków życia i kultu pracy.
3. „Sytuacja ekonomiczna i mądrość tych naszych rodziców, ponieważ mama była
w rodzinie, gdzie w jej rodzinie w domu była szkoła, gdzie miała kontakt
z nauczycielami. Na tyle była, skończyła cztery klasy, jak każdy w owym świecie,
ale była w Częstochowie i w Krakowie, to już wyróżniała się bardziej od reszty.
Ojciec

skończył

tam

nie

wiem,

czy

cztery

klasy,

bo

musiał

zasuwać

na gospodarstwo.”
5. „A w rodzinie, było nas siedmiu braci się wychowało, to kult pracy. Kult pracy,
który był nieodzowny do przeżycia po prostu. To nie był jak kult nauki i nauczania,
tylko kult pracy i zdobywania jedzenia i takich podstawowych środków do przeżycia.
(...)
6. I tu mądrość naszych rodziców polegała na tym, że każdy, kto miał czternaście lat
to był wysyłany do jakiejkolwiek szkoły, do jakiegokolwiek internatu, czy gdzieś do
rodziny, w bardziej światłe miejsce niż tam. No bo tak się kończyło niczym, albo tam
pracą na roli, albo nie daj boże w pegeerze sąsiednim, czy gdzieś tak.
7. Praca była, tak jak mówię, pierwsze moje wspomnienie z dzieciństwa, takie
świadome, to u mnie było pędzenie gęsi w wieku dwóch lat (...)
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8. Potem następne lanie w wieku czterech lat, bo jak się krowy pasło, to w szkody
wlazły tam komuś i on zajął te krowy. (...)
10. Ta szkoła była dla nas w pewnym sensie takim wybawieniem, (...)
11. Ja w wieku dwunastu lat byłem silniejszy niż teraz. Mogłem udźwignąć worek
żyta, worek, który jak teraz oceniam, ważył ponad sto kilo. Każdy z nas zasuwał, żeby
przeżyć.
Organizacja narracji bez głównego wątku
W toku analiz zauważono, że wśród narracji bez głównego wątku też można
odnaleźć charakterystyczne sposoby organizacji treści.
Wyraziste wspomnienia. Wypowiedzi mogły być zorganizowane zgodnie z
zasadą, którą można nazwać „to, co sobie przypominam” lub „to, co wyraźnie
pamiętam”. W takim wypadku przywoływano zwykle niepowiązane wspomnienia,
bez eksplikowania jasnej zasady doboru poza wypowiedziami, świadczącymi
o przywoływaniu narzucających się wspomnień, typu „pamiętam, że”, „nic mi się
więcej nie przypomina”. Poniżej przytoczono fragmenty takiego opowiadania
o swoim dzieciństwie, w której to wypowiedzi badanego wskazują, że przywołuje
wspomnienia, które są szczególnie wyraziste, czy mocno zapadły mu w pamięć.
5. „Kiedyś właśnie znajomi, koledzy pokazali, że jak się przyłoży do szyny uszy, to się
już wcześniej słyszy że tramwaj jedzie. (…) To z dzieciństwa mocno pamiętam, bo to
było przeżycie. Po prostu takie mocne, drastyczniejsze sprawy się pamięta”
6. „Też mocno pamiętam z dzieciństwa, że była, była brak akceptacji ze strony taty
mojej leworęczności. (…) I to też pamiętam dobrze.”
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7. „Pamiętam, że były bardzo trudne czasy, to przyjaźń między sąsiadami rodziców
była niepowtarzalna, to było bardzo mocne.”
Wspomnienia związane z nastrojem. Kolejnym kryterium doboru wspomnień
z dzieciństwa było przywoływanie sytuacji i wydarzeń zorganizowanych wokół
dominującego nastroju. Kryterium spajającym poszczególne fragmenty wywiadów
była ocena dzieciństwa, ogólny nastrój wspomnień, np. beztroska. Poniżej
zamieszczono

fragment

swobodnego

opowiadania

o

dzieciństwie

pięćdziesięciojednoletniego mężczyzny, które to składa się w większości z luźno
powiązanych

wspomnień.

Na

początku

wypowiedzi

badany

stwierdził,

że

wspomnienia można pamiętać bardziej lub mniej miło, a następnie, co do części
z przytaczanych wspomnień, dokonał następującej ewaluacji.
Wiesz, no można o tym książkę napisać na 300 stron, ale nie wiem, jak głęboko mam
w to wnikać, no.
3. „Znaczy wiesz, co, taki w miarę, wiesz, wiesz, byłem dzieckiem, na pewno są takie
wydarzenia, że pamiętam milej, nie milej. Są wydarzenia jakieś wspólne wigilie,
kiedy było fajnie, duża rodzina babci.
4. Wakacje też na Prądniku Czerwonym, co teraz jest dzielnicą Krakowa, jak ja tam
byłem mały, to była to praktycznie wieś.
5. Pamiętam też taki momenty niesympatyczne, jak, ponieważ dużo chorowałem, to
jak miałem cztery lata, to byłem w sanatorium chory na drogi oddechowe i to do tej
pory wspominam w jakiś taki sposób nieprzyjemny, bo byłem bez rodziców. (...)
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6. Z drugiej strony też, no w szkole, poszedłem wcześniej do szkoły o rok, yy, wiesz to
też jest już szkoła. Nigdy nie lubiłem prowadzić zeszytów, miałem też problem, duże
problemy często w szkole.
7. Z drugiej strony coś tam się sportem zajmowałem, na co głównie może też była
trochę taka sytuacja, że tata był trenerem, trenował trochę sport, pływanie judo i tak
dalej. (...)”
9. „No ale są też takie sytuacje niemiłe, wiesz no. Ponieważ rodzice się rozwiedli
w końcu, to byłem świadkiem wielu niemiłych zdarzeń w moim domu, jak się rodzice
kłócili i tak dalej. To niesympatyczne, znaczy..
10. No pamiętam babcię jedną, drugą babcię. Jedna była taka dość bardzo
nadopiekuńcza nad swoim najmłodszym, czy najstarszym raczej wnuczkiem.
No i tak, no. Nie wiem, nie wiem, jeszcze coś?”
Wspomnienia

związane

z

ogólnym

tematem.

Zbliżonym

sposobem

opowiadania była organizacja wokół bardzo ogólnej tematyki, która była na tyle
szeroka, że nie mogła zostać uznana za wspólny temat, tym bardziej nie było
obecnego ciągu przyczynowo skutkowego. W niżej przedstawionych fragmentach
wywiadu osoba badana poruszyła tematy związane z relacjami rodzinnymi. W dalszej
części opowiadania w podobny sposób mówiła o relacji przyjacielskiej, jednak poza
tym, poszczególne jednostki były w niewielkim stopniu uporządkowane.
3. „Mm, miałam i mam wspaniałych i kochających rodziców i brata, także, no nasze
stosunki do tej pory się super utrzymują.
Noo, no i co z tego dzieciństwa? (śmiech)
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4. Chodziłam do (…) przedszkola przez pewien czas, ale nie długo, bo miałam jakieś
tam problemy zdrowotne, jakieś mnie choroby wirusowe dopadały. Przez to też moja
mama musiała zrezygnować z pracy, (...)
5. To trwało.., później wróciła do pracy, (...)
6. Moi rodzice byli za tym, żeby wyjeżdżać jak najwięcej. (...)
7 Mój tata miał pięciu braci, (...), jakoś.. fajnie, fajne kontakty oni też mieli ze sobą,
bracia taty. Mama miała z kolei jednego brata, który zmarł mm zmarł niestety na
raka, ja miałam jakoś jedenaście lat chyba, no. Ale też utrzymywaliśmy stosunki tam
z ciotką też bardzo dobre, mój tata był chrzestnym jej córki.
Nieuporządkowane wspomnienia. W części wypowiedzi nie rozpoznano
żadnego konsekwentnego porządku doboru scen, sprawiały wrażenie przypadkowych.
Wyróżnione

sposoby

organizacji

treści

mogły

współwystępować

w

jednym

wywiadzie.
Oczywiście wśród wywiadów bez głównego wątku znajdowały się też takie,
w których niektóre wspomnienia były logicznie powiązane wspólnym tematem,
jednak trudno było wyróżnić wątek przewijający się przez większość narracji.
Poniżej przytoczono fragmenty wywiadu z kobietą w wieku sześćdziesięciu
dziewięciu lat, w którym większość wspomnień była skupiona wokół różnych
tematów, wychowywania w mieście rodzinnym, przygód z okresu szkolnego, przygód
z czasów okupacji, zamiłowania do nauki. W zaprezentowanych fragmentach
niektóre z jednostek analizy tworzą pewną tematyczną i logiczną całość,
przykładowo pierwsze trzy jednostki dotyczą sposobów wychowania, następne
spędzania czasu wolnego, ostatnie zamiłowania do książek. Natomiast te wspólne
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tematy nie łączą się wyraźnie ze sobą i większość opowiadania trudno uznać za
skoncentrowane wokół jakiegoś ciągu wydarzeń, czy problemu.
17. „ No co? No, nianiusia. Dzieci dawniej, nawet te bardzo kochane, to muszę
powiedzieć, że były z lekka tresowane. To nie tak, jak teraz, że dzieciom wszystko
wolno. Ja jedynaczka ukochana musiałam oczywiście jadać ze wszystkimi, co było
nudziarstwem sakramenckim i poza tym nie wolno mi było od stołu odejść, ani nic.
A jak próbowałam się włączyć do rozmowy, to zaraz słyszałam „dzieci i ryby nie
mają głosu”.
18. Nigdy nie byłam bita, zresztą nawet nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mnie uderzył.
Jak czasem jakieś dziecko, czy coś, to ja się ze słodkiego kocurka w tygrysa
zamieniałam. Tego nie wolno mi było robić i na szczęście nikt mi nie robił. I wiem, że
byłam karcona w ten sposób i zamiast się cieszyć, bo jak się źle zachowałam, bo na
pewno dawałam w tyłek, to słyszałam, będziesz jadła w swoim pokoju. Zamiast się
cieszyć, bo nianiusia przy mnie stała i mogłam grymasić i wyprawiać coś, to ja
w lament straszliwy uderzałam. To dla mnie było okropny dyshonor i to była dla mnie
duża kara. I takie kary pamiętam.
19. Właściwie byłam dosyć grzeczna. Jedyne co, to było tak. O, stroje, bo ja byłam
ślicznie ubrana, zresztą mam zdjęcia z dzieciństwa, których za cholerę nie chciałam
ubrać. No a dziecko ma słuchać, a nie, że tego nie chce, a to chce. Takie było
dawniej wychowanie.
20. Poza tym, tak jak moja mama szła tam ze swoimi psiapsiółkami do kawiarni,
pamiętam, do Bizanca, tam gdzie jest teraz Elephant, była bardzo elegancka
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kawiarnia, ja z nianiusią oczywiście na Planty, bo wtedy dzieci na Plantach się
bawiły. Zresztą mieszkałam w Rynku, to niby gdzie miałam chodzić?
21. Do Parku Krakowskiego to była wyprawa i jeździło się dorożką. A ponieważ
dorożkarze stali na Brackiej zaraz pod moim domem, to ja wychodziłam
i dostawałam zawsze kostki cukru i mogłam te konie karmić. A jak jechałam, to
mogłam jechać na koźle. A wiesz, jaka to była frajda?
22. No i wiesz, tak jakoś ta moja niania jakoś odprowadzała mnie do mojej mamy
i tamtej przyjaciółki i musiałam się grzecznie przywitać, a nie chciałam, bo mi się,
nie podobała (...)
23. No nie wolno mi było ruszać, o, tamtej patery (pokazuje na paterę), która stała,
taki był chiński salon złoty, taka miśnieńska jest, to ja ją obchodziłam szerokim
łukiem.
24. I spacery z tą nianiusią z wózkiem, z lalką, z hulajnogą, bo tak się dzieci bawiły,
w serso. ...”
33. „No i jak żeśmy szły z moją kuzynką koło Parku Krakowskiego i rozmawiałyśmy
oczywiście po polsku i szedł taki szczeniak z Hitlerjugend i splunął nam pod nogi.
A ta Irena się nie namyślała, tylko odwinęła mu w pysk. Jezus, jak żeśmy potem
uciekały. No niedaleko. No szczęście, że to był chłopak. Takie młode chłopaki
należały.
34. I jak nas wzięli na Montelupich całą rodzinę. Ja też przesiedziałam. Sama.
A moja nianiusia opowiadała mi bajki o duchach. Największe miałam zmartwienie,
że mnie duchy tam porwą.
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35. Jak się zabrałam za Mickiewicza i się budziłam z wrzaskiem później. Mówię ci,
czytałam, co mi pod rękę wpadło, a u nas biblioteka była w ogóle wspaniała, w domu
to samo. (...)
36. Wprawdzie ja sobie zdaję sprawę, bo pewnie, że no ja zawsze lektury to ja
miałam dużo wcześniej wyczytane, ale jak sobie przypomnę tego nieszczęsnego
ślimaka z Placówki Prusa, to do dzisiaj tego nie mogę strawić. (…) Ale i tak mi to
wszystko na sucho uszło, bo wiedziała moja profesorka, że ja na ogół wszystko znam
i czytam, to mi się nawet nie pytała. Także też szkoła była bezboleśnie.
9.5.2 Ocena całości dzieciństwa
W toku analizy okazało się, że w większości wywiadów obecne były
wypowiedzi świadczące o ogólnej ewaluacji okresu dzieciństwa. Wypowiedzi takie
znalazły się aż w 47 wywiadach na 60. Przeważająca część ocen, czyli 34 z 47 była
pozytywna jedynie cztery były jednoznacznie negatywne, natomiast w dziewięciu
wywiadach znaleziono ambiwalentne oceny.
Oceny dzieciństwa wiązały się z ogólną spontaniczną ewaluacją nie popartą
bardziej rozbudowanym uzasadnieniem lub bazowały na refleksji nad swoim życiem.
Przykładowo w pierwszym z przytoczonych niżej przypadków, ocena pozytywna była
spójna z ogólnym nastrojem wywiadu, jedyną formą uzasadnienia lub refleksji nad
oceną, jest zdanie mówiące, że osoba lepiej pamięta te dobre zdarzenia. Natomiast
w kolejnym przykładzie oceny ambiwalentnej badany więcej wypowiedzi poświęcił
uzasadnieniu, starając się pokazać, dlaczego mimo trudnych doświadczeń wojennych
ogólnie pozytywnie ocenia dzieciństwo. Z kolei, w ostatniej z przytoczonych ocen
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dzieciństwa badana, dokonując oceny własnych doświadczeń, podejmuje refleksję
o charakterze abstrakcyjnym.
Oceny pozytywne. Poniżej znajduje się przykład wypowiedzi świadczącej
o pozytywnej ocenie dzieciństwa. Warto nadmienić, że w tekście tego wywiadu
pojawiały się ogólne tematy beztroski i bycia kochanym „… ja wspominam bardzo
tak mile [dzieciństwo], taki piękny okres. (…) No nie wiem, co tam jeszcze. Pewnie
też pamiętam, to znaczy chce się pamiętać te dobre rzeczy, a tych gorszych nie.
Właściwie nie pamiętam nic takiego strasznego z dzieciństwa”
Oceny ambiwalentne. Za narracje oceniane ambiwalentnie uznawane takie,
w których znajdowały się zarówno pozytywne i negatywne ewaluacje. W tej kategorii
również zawarto zmiany postrzegania dzieciństwa, które układały się w sekwencję
progresywną lub regresywną, tzn od problemów do pozytywnego zakończenia lub
odwrotnie,

czyli

zgodnie

z nomenklaturą

McAdmasa

(1997)

w

„sekwencję

odkupienia” i „kontaminacji”. Kończyły się one ogólną oceną okresu dzieciństwa o
przeciwnym biegunie niż opisywana sytuacja wyjściiowa. Przykładowo przytoczona
w poprzednim podrozdziale narracja o dzieciństwie podczas wojny, w której badany
relacjonował tak trudne momenty, jak pobyt w obozie koncentracyjnym, w miejscu,
roboty przymusowe rodziców, marsz przez Polskę do rodzinnych stron, czy ciężkie
warunki materialne po wojnie, kończy się w zaskakujący sposób, przez nadanie
dzieciństwu pozytywnego wydźwięku. „To znaczy, generalnie rzecz biorąc, powiem
tak. Jestem szczęśliwy, że miałem w pewnym momencie złe, ale bardzo ciekawe
dzieciństwo, którego ludzie nie mieli. Że przeżyłem jako dziecko wielką przygodę,
negatywną przygodę. Później, że miałem bardo dobre dzieciństwo, bo miałem bardzo
dobrych rodziców. Że byłem w towarzystwie rówieśników na pełnej swobodzie
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i wolności pasąc krowy jako pastuch. To jest ogromna radość. I to mi się podoba.
Także generalnie nie miałem problemów tam specjalnie z nauką, jakoś mi tam to
składnie szło. I powiedziałbym, że życzyłbym, żeby ludzie mieli takie dzieciństwo jak
ja miałem. Oczywiście tę drugą część [po wojnie 21 ]”. W tym przykładzie, mimo że
badany określał opisane sytuacje jako trudne i nadal ocenia je negatywnie, to na
końcu nadaje pozytywne znaczenie swojemu dzieciństwu.
Ciekawy przykład niejednoznacznej oceny dzieciństwa stanowią wypowiedzi
sześćdziesięciopięcioletniej kobiety, która pod koniec swobodnego opowiadania
oceniła lata dziecięce jako bardzo dobre, natomiast pod koniec całego wywiadu na
pytanie o zmianę postrzegania dzieciństwa stwierdza, że jednak nie chciałaby być
dzieckiem z tą świadomością, którą ma teraz. W wypowiedzi tej ujawnia się głębsza
refleksja nad dzieciństwem z punktu widzenia aktualnej perspektywy. Szczególnie
znaczące jest tu stwierdzenie, że zaletą dzieciństwa jest wolność od dorosłości.
„I uważam, że to były lata bardzo dobre ogólnie, dla nas wszystkich . Może
potem to się gdzieś zaczęło psuć po latach sześćdziesiątych, jak się zaczęły te różne
protesty i wtedy bliżej ta polityka przyszła do ludzi. Ale to już nie jest dzieciństwo, to
już jest młodość. Ale było to dzieciństwo bezpieczne, blisko. To co było daleko, było
zawsze groźne i starałam się to zawsze wypierać w miarę możliwości.” Pod koniec
wywiadu stwierdza „Czy zmienia się optyka mojego dzieciństwa? Myślę, że z wiekiem
wygląda to dzieciństwo coraz lepiej, bo człowiek jednak nie jest w pełni szczęśliwy,
jak jest dzieckiem. Ciągle coś ktoś od niego chce, ciągle coś musi, ciągle jakaś tam
szkoła, obowiązki, właściwie mało jest sytuacji, kiedy robi się to, co się chce. No
może z wyjątkiem sytuacji wakacji. A i tak trzeba być grzecznym i przyzwoicie się
21 Komentarz autora dysertacji.
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zachowywać. Więc nie jest się szczęśliwym cały czas jako dziecko, ale po latach to
ten okres, kiedy zaczyna się doceniać wolność od pewnych spraw w dzieciństwie,
choćby od spraw ekonomicznych, które mi rodzice do końca studiów rozwiązywali,
wolność od decydowania o jakiś ważnych rzeczach. Po prostu wolność od dorosłości,
to jest zaleta dzieciństwa , ale to się docenia dopiero, jak się jest dorosłym. Bo ta
dorosłość też nie jest lepsza wiele. Ale w tej świadomości, jaką mam nie chciałabym
być dzieckiem , drugi raz być po prostu tą istotą, która jest ciągle kierowana,
manewrowana, przymuszana. Może dlatego, że mam tą świadomość, którą mam. Bo
wtedy, to było dla mnie oczywiste.”
Specyfika grup wiekowych. W każdej z grup wiekowych większość osób
spontanicznie oceniała całość okresu dzieciństwa: dokonało tego 14 osób w grupie
najmłodszej i tyle samo w najstarszej, natomiast 19 osób w grupie środkowej. Test
Chi2 N-W 22 wykazał istnienie związku na granicy istotności między grupą wiekową
a obecnością

oceny

całości

dzieciństwa

(Chi2=5,91,

p=0,05).

Liczności

poszczególnych rodzajów ocen w grupach nie różniły się znacząco, w grupie
wczesnej dorosłości pozytywnie oceniało swoje dzieciństwo 9 osób, w średniej
dorosłości 14, a w późnej 11. Negatywnie oceniały w tych grupach, kolejno, dwie lub
jedna

osoba,

ambiwalentnie

w występowaniu

oceny

od

dwóch

pozytywnej

do

czterech.

(Chi2=2,62,

Nie

p>,05).

wykryto

Oceny

różnic

negatywne

i ambiwalentne były za mało liczne, aby przeprowadzać obliczenia statystyczne.

22 Tradycyjnie stosowany Chi2 Pearsona wykazał trend w kierunku istotności (Chi2=4,91, p=0,08).
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Wykres 18. Ocena całości dzieciństwa:
rozkład liczby osób w grupach dokonujących poszczególnych ocen

9.5.3 Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na dalszy ciąg biografii
Częstość dostrzegania wpływu
Przyjętym wskaźnikiem dostrzegania wpływu dzieciństwa na późniejszą
biografię była bezwzględna liczba wystąpień tej kategorii w wypowiedzi osoby
badanej. Warto przypomnieć, że liczbę wystąpień w wywiadzie kryterium wpływu
dzieciństwa stwierdzano na podstawie wypowiedzi o jakościowo odrębnych
związkach przyczynowo skutkowych, a nie na podstawie prostej liczby stwierdzeń.
Oznacza to, że mogła zaistnieć sytuacja, w której osoba badana parokrotnie mówiła
o tym samym wpływie w różnych momentach wywiadu i stwierdzano jednokrotne
wystąpienie kryterium wpływu. Z tego też powodu liczba wystąpień tego kryterium
w całości wywiadu nie zawsze jest prostą sumą liczby wystąpień przed pytaniem
o wpływ i po takim pytaniu.
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Ponieważ w wywiadzie znajdowało się pytanie kierunkowe wprost o wpływ
dzieciństwa, obliczono, ile razy wystąpiła ta kategoria spontanicznie, czyli zanim
zadano pytanie o wpływ, a także ile razy pojawia się w całym wywiadzie (w tym w
odpowiedzi na pytanie o dostrzeganie wpływu). Podano też, w ilu wywiadach
stwierdzono występowanie tego kryterium oraz średnio ile razy wystąpiło ono
w wywiadzie.
Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie było dość powszechne:
55 badanych wskazywało na jakiś rodzaj związku przyczynowego co najmniej
jednokrotnie w całości wypowiedzi. Średnio kategoria ta pojawiała się 2,3 23 razy na
wywiad. Natomiast spontanicznie o wpływie dzieciństwa mówiło jedynie 19 osób,
czyli

mniej

niż

jedna

trzecia

badanych,

średnio

prawie

raz

na

wywiad

(dokładnie 0,9). Statystyki opisujące, jak często dostrzegano wpływ dzieciństwa na
późniejsze życie zawarto w tabelach 24 i 25.
Powyższe wyniki były zbliżone w poszczególnych grupach wiekowych.
Kategoria wpływu była stwierdzana średnio: w grupie wczesnej dorosłości 2,2 razy
na wywiad, w grupie średniej dorosłości 2,55, a w późnej dorosłości 2. Te same
wskaźniki w odniesieniu do pierwszej części wywiadu (spontanicznej wypowiedzi)
wyniosły w grupie wczesnej dorosłości 0,7 razy w wywiadzie, a w dwóch
pozostałych grupach jednokrotnie w wywiadzie. Test Kruskala-Wallisa nie wykazał
różnic między grupami w częstości występowania kategorii wpływu ani w obrębie
pierwszej części wywiadu, polegającej na swobodnym opowiadaniu o dzieciństwie,
ani w całości wywiadu wraz z odpowiedziami na pytania kierunkowe.

23

Przy tak niskich wielkościach zdecydowano się zaokrąglać wyniki do jednego miejsca po przecinku, a nie
zwyczajowo do dwóch, co miało poprawić ich czytelność.
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Tendencję w kierunku istotności związku zmiennej z wiekiem wykryto
dopiero, gdy użyto nieparametrycznego testu różnic międzygrupowych U-Manna
Whitney’a

i przyjęto

w wywiadzie.

jako

Zamiast,

jak

punkt

podziału

dotychczas,

dwukrotne

porównywać

stwierdzenie
dane

między

wpływu
grupami

wiekowymi, wzięto pod uwagę wiek w latach i porównano go między dwoma
grupami: osób z jednokrotnym i co najmniej dwukrotnym wystąpieniem kryterium
związku (U=161,5, p=,08). Innymi słowy, starsi badani częściej zauważali więcej niż
jedno połączenie przyczynowo-skutkowe w swojej historii życia.
24. Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie – liczba wywiadów, mediana i
średnia w wywiadzie oraz odchylenie standardowe od średniej
wypowiedzi spontaniczne
grupa wiekowa

liczba
wywiadów

mediana

średnia

odch.st.

1. wczesna dorosłość

9

0

0,8

0,97

2. średnia dorosłość

10

0,5

1,0

1,17

3. późna dorosłość

10

0,5

1,1

1,35

Całość próby

29

0

0,9

1,16

całość wypowiedzi
grupa wiekowa

liczba
wywiadów

mediana

średnia

odch.st.

1. wczesna dorosłość

17

2

2,2

1,70

2. średnia dorosłość

19

0,5

2,5

1,82

3. późna dorosłość

19

1

2,0

1,02

Całość próby

55

2

2,3

1,59
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2,6
2,2
2,0

Spontanicznie
Całość

1,1

1,0
0,8

1. wczesna dorosłość

2. średnia dorosłość

3. późna dorosłość

Wykres 19. Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie:
średnia liczba wystąpień w wywiadzie
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Wykres 20. Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie:
suma wystąpień w grupie
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Przedmiot wpływu
W celu uporządkowania elementów dorosłego życia, które badani wiązali
z dzieciństwem

dokonano

analizy

treści

występujących

kategorii

wpływu.

W pierwszym etapie aspekty, na które według badanych wpłynęło dzieciństwo,
pogrupowano w kategorie zbliżone znaczeniowo: (a) nawyki oraz cechy charakteru,
(b) postawy i wartości, (c) kariera i dalsze losy, (d) zainteresowania, (e) relacje
interpersonalne, (f) wiedza i myśli. Następnie wykorzystano analizę czynnikową,
która pozwoliła na połączenie ich w trzy czynniki (analiza głównych składowych,
metoda

rotacji

Oblimin

z normalizacją

Kaisera):

(1) kariera,

dalsze

losy

i zainteresowania oraz wiedza stworzyły czynnik, który nazwano roboczo dążenia
i wiedza, (2) nawyki i cechy charakteru oraz wartości połączono w kolejny czynnik,
nazwany tutaj osobowość (3) relacje interpersonalne pozostały osobnym czynnikiem.
Czynnik pierwszy wyjaśniał 26% wariancji wyników, czynnik drugi 21%, a czynnik
trzeci 17%.
Przykładem dostrzegania wpływu na osobowość, a dokładniej na wartości
i postawy może być wypowiedź z wywiadu przytaczanego wyżej, przeprowadzonego
z pięćdziesięcio-pięcioletnim mężczyzną, którego wypowiedź łączył wątek ciężkich
warunków życia na wsi i trudów pracy: „Także to dzieciństwo, ta praca.. ale kult
pracy pozostał.”; „ludzie wychowani w niedostatku, czy to materialnym, czy nawet
duchowym, czy takim w ogóle światopoglądzie, są bardziej ambitni, bo bardziej dążą
do zdobywania czegoś. Ktoś, kto już ma, jeżeli nie ma kultu nauki, czy pracy, to nie
musi zdobywać.”
W innym z przytoczonych wcześniej wywiadów, trzydziestopięcioletniej
kobiety, gdzie oś narracji stanowiła sytuacja rodzinna, a szczególnie bycie
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wychowaną jako jedynaczka tylko przez matkę, badana dostrzegała wpływ na inne
rodzaje sytuacji. W sytuacji wychowawczej upatruje czynnika późniejszych relacje
społecznych oraz na dalszą karierę: „na pewno to, że nie miałam rodzeństwa
wpłynęło na to, że mm, no nie wiem, mogę siebie określić jako samotnika”; „Mama
bardzo wcześnie odkryła moje zdolności muzyczne i dbała o ich rozwój, co
prowadziło mnie w stronę różnych muzycznych działalności”.
Mimo że większość badanych w jakimś momencie narracji potrafiła wskazać
określony czynnik dzieciństwa, który na nich wpłynął, to nadal niektóre z osób nie
dostrzegały takowego. W narracji przytoczonej jako przykład zorganizowanej wokół
głównego wątku o zmieniającej się sytuacji życiowej, badany nie potrafił dostrzec,
w jaki sposób wpłynęło na niego dzieciństwo. Przykład jest ten szczególnie
wyrazisty, gdyż badany uzasadniając odpowiedź na pytanie o wpływ, odwołał się do
kluczowego w całej narracji wspomnienia powrotu po wojnie do rodzinnych stron.
„Na pewno. Ale nie wiem, w jaki sposób. W jakim kierunku. Tego nie wiem, bo skąd
mam wiedzieć? No na pewno, tak ostre wrażenia. No i jednak moc tych wrażeń. No
bo się tak mówi, myśmy szli na nogach miesiąc. Po 30-40 km dziennie. To jest.
W zimie. To musi zrobić wrażenie, prawda? Nie wiem jakie. Tak to wygląda.”
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Wykres 21. Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie: przedmiot
wpływu
Test Kruskala-Wallisa podobnie, jak w przypadku wskaźnika ogólnego
postrzegania wpływu dzieciństwa, nie wykazał różnic w częstości wystąpienia żadnej
z trzech podkategorii (dla osobowości H=2,92, p>,05; dla potencjału H=,46, p>,05;
dla relacji H=3,87; p>,05). Przy czym oczywiście frekwencja wystąpienia tych
podkategorii wpływu była na tyle niska, że ewentualne różnice były trudne do
wykrycia.
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25. Dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie: liczba wystąpień
w wywiadzie. Statystyki opisowe: średnia, mediana i odchylenie standardowe od
średniej
osobowość

potencjał

relacje

grupa
wiekowa

M

Md

SD

M

Md

SD

M

Md

SD

1. wczesna
dorosłość

21

1,1

1,1

10

0,5

0,9

8

0,4

0,6

2. średnia
dorosłość

37

1,9

1,6

7

0,4

0,7

4

0,2

0,4

3. późna
dorosłość

28

1,4

1,1

7

0,4

0,7

4

0,2

0,4

Całość próby

86

1,4

1,3

24

0,4

0,8

14

0,2

0,5

***
Niezależnie od wieku, jedynie mniej niż połowa badanych formułowała
wyraźny temat spajający większość wspomnień. Narracje były zorganizowane wokół
osobistych problemów, zmieniających się sytuacji zewnętrznych, osobistego wzrostu,
czy wartości życiowych. W narracjach bez głównego wątku część wspomnień była
przywoływana bez widocznego porządku, niektóre były przywoływane ze względu na
swoją wyrazistość, dominujący nastrój lub bardzo ogólną tematykę. Większość osób
dokonywała spontanicznej ewaluacji całości okresu dzieciństwa, w przeważającej
części jednoznacznie pozytywnie. Niemal wszystkie osoby badane z każdego etapu
dorosłości dostrzegały jakiegoś rodzaju wpływ wydarzeń i sytuacji z dzieciństwa na
dorosłość, przy czym około połowa badanych mówiła o takim wpływie spontanicznie
podczas opowiadania o dzieciństwie. Mimo powszechności dostrzegania takich
związków, jedna osoba zauważała jedynie średnio nieco ponad dwa rodzaje powiązań
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przyczynowo-skutkowych (a spontanicznie jedno), wraz z wiekiem wzrastało
prawdopodobieństwo dostrzeżenia większej liczby powiązań.

9.6 Odpowiedzi na pytanie kierunkowe o ramy dzieciństwa
Poddano analizie treści odpowiedzi na zadane w wywiadzie pytania
kierunkowe (patrz podrozdział 8.6.1), dotyczące postrzeganego przez badanych
początku i końca dzieciństwa oraz wpływu dzieciństwa na późniejsze życie. Analiza
miała na celu wyłonienie kategorii treściowych odpowiedzi. Określanie ram
dzieciństwa przez badanych było traktowane jako wyraz ich prywatnego sposobu
postrzegania tego okresu. Ze względu na zróżnicowanie czasu, w którym badani
umiejscawiali ramy dzieciństwa, postanowiono także wziąć pod uwagę ten aspekt.
Pewnym zaskoczeniem było, że również przy analizie odpowiedzi na pytanie
o początek większość osób umiejscawiało swoje dzieciństwo w czasie innym niż
narodziny.

Kategoryzując

czas

postrzeganego

początku

i końca

dzieciństwa

posłużono się podziałem na okresy ogólnie przyjęte w psychologii. Podczas analizy
odpowiedzi na pytanie o ramy dzieciństwa, zwrócono uwagę, że badani mówiąc,
czym zaczęło się ich dzieciństwo, przytaczają bądź konkretne wspomnienie albo
ogólne pojęcie, czy ideę. Powyższy podział uwzględniono w analizach treści i
zilustrowano niżej przykładami.
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9.6.1 Postrzegany początek dzieciństwa
W związku z powyższym kategoryzowano: (1) okres życia, w którym był
sytuowany początek dzieciństwa 24 , (2) rodzaj odpowiedzi (konkretne wspomnienie,
ogólne pojęcie), (3) treść odpowiedzi (czego dotyczyło wspomnienie, bądź pojęcie).
Czas początku dzieciństwa
W trzydziestu trzech, czyli w ponad połowie wypowiedzi został jasno
określony czas wspomnienia lub wspomnień, które według osób badanych stanowiły
o początku dzieciństwa. W pozostałych albo kategoryzacja była niemożliwa, gdyż
początek określany był ogólnym pojęciem, a nie konkretną sytuacją (patrz niżej
wyjaśniony podział) albo wspomnienie nie zostało umiejscowione w czasie. W trzech
przypadkach jako początek zostały przyjęte narodziny, w ośmiu wczesne dzieciństwo
– okres poniemowlęcy; najwięcej, bo aż siedemnastu badanych umiejscowiło
początek w średnim dzieciństwie, a pięciu – w późnym dzieciństwie (zwykle w jego
początkowym okresie). Przeprowadzono korelację rang Spearmana mającą na celu
sprawdzenie, czy umiejscowianie w czasie początku dzieciństwa wiąże się
z bieżącym okresem rozwojowym, w którym znajdowały się osoby badane (grupa
badanych została ujęta jako ranga zgodnie z wiekiem 1-3, podobnie okres
umiejscowienia początku 1-4). Ujawnił się istotny pozytywny związek grupy
wiekowej z umiejscowieniem w czasie początku dzieciństwa; to znaczy im starsze
były osoby badane, tym później umiejscawiały początek dzieciństwa (r = 0,46;
p < ,05) 25 . Jak pokazuje tabela 26, różnice w liczności nie były wielkie.

24

Zdecydowano się sprawdzić czas, w którym umiejscawiany był początek dzieciństwa z dwóch względów.
Po pierwsze w toku analiz zauważono, że badani przywoływali wspomnienia stanowiące według nich
początek dzieciństwa, w niektórych umiejscawiali je spontanicznie w czasie. Drugim powodem było
zachowanie konsekwencji względem analizy końca dzieciństwa.
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26. Kategorie odpowiedzi na pytanie o początek dzieciństwa (bezwzględna
liczba wystąpień26)
Grupa wiekowa
Czas postrzeganego
początku dzieciństwa

1. wczesna
dorosłość

2. średnia
dorosłość

3. późna
dorosłość

Cała próba

narodziny

1

2

0

3

wczesne dzieciństwo

5

3

0

8

średnie dzieciństwo

5

6

6

17

późne dzieciństwo

0

3

2

5

Rodzaj odpowiedzi
W toku analizy zauważono powtarzalność w rodzajach odpowiedzi na pytanie
o początek dzieciństwa. Najczęściej badani przywoływali konkretną sytuację
(46 przypadków). Zwykle było nią najwcześniejsze wspomnienie, rozpoczynające
pamiętaną obecnie historię życia (36 przypadków), rzadziej badani przytaczali
wspomnienie

wyraźne

lub

po

prostu

nie

podawali

powodu

jego

wyboru

(10 przypadków) 27 . Prawie jedna piąta badanych (13 przypadków) odpowiadała
przytaczając ogólne pojęcie. W poszczególnych grupach liczba odpowiedzi była
zbliżona: 5, 4 i 4.
Dla ilustracji przytoczono odpowiedź kobiety w wieku 69 lat, która wyraźne
zastanawia się nad tym, czym zaczyna się jej dzieciństwo i jednocześnie, w jaki
25

Prawdopodobnie ze względu na małą liczność próby porównanie trzech grup wiekowych nie dało jasnego
wyniku; przeprowadzony test ANOVA rang Kruskalla-Wallisa wykrył istotny związek grupy wiekowej
z umiejscowieniem początku dzieciństwa (H=6,55, p<,05), jednak testy post-hoc porównań wielokrotnych
nie ujawniły istotności p poniżej przyjętego poziomu 0,05 (ujawniła się jedynie tendencja w kierunku
istotności między grupą pierwszą, a drugą na poziomie p=,08).
26 W dwóch przypadkach odpowiedź zaliczono do dwóch kategorii treści jednocześnie.
27 Jakkolwiek ten rodzaj wspomnień nie był wprost określany jako najwcześniejszy, to często można go było
chronologicznie umieścić na początku opowiadanej historii, co sugeruje, że w zamyśle mógł być
najwcześniejszym wspomnieniem. Z powyższego powodu ta kategoria może być uznana jako bliska do
poprzedniej.
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sposób można je definiować. Formułując jednoznaczną odpowiedź, jej autorka
odwołała się do osobistej, subiektywnej perspektywy. „Raczej nie wiem, kiedy się
zaczyna. Bo dzieciństwo się zaczyna, kiedy ja jeszcze nie za bardzo wiem, co to jest,
prawda? Bo człowiek nie wie, co to jest dzieciństwo, prawda? Bo w którym
momencie się kończy raczej? Bo co? Bo dzieciństwo to nie jest okres taki, w którym
człowiek nie ma żadnych obowiązków. Te obowiązki jakieś tam są. Małe, bo małe,
„posprzątaj swoje zabawki, czy chcesz, żeby się ktoś na tym przewrócił?”.
Natomiast, gdyby mnie ktoś zapytał, co to jest dzieciństwo, to właściwie nie bardzo
bym wiedziała, co powiedzieć. (...) Także to jest trudno powiedzieć, bo z tamtego
okresu człowiek ma różne takie, ale to są takie fragmenty wspomnień. Że jak byłam
chora, to (…)

rodzice wtedy tylko koło mnie chodzili i przynosili różne rzeczy,

których na ogół człowiek nie dostawał.”
Przykładem odpowiedzi w formie ogólnego pojęcia mogą być stwierdzenia 32letniej kobiety. „No, miłością generalnie zaczyna się.” „Miłością do mnie moich
rodziców.” „No zaczęło się moje dzieciństwo naprawdę bardzo fajnie i tak było przez
cały czas. To jest fantastyczne, że mogłam mieć tak wspaniałych rodziców i do tej
pory mam i że mogłam mieć tak wspaniałe dzieciństwo.”
Zaobserwowano zarówno podobieństwa, jak i różnice między grupami
wiekowymi w sposobie odpowiadania na pytanie o początek dzieciństwa. W
poszczególnych

grupach

podobnie

często

udzielano

odpowiedzi

na

pytanie

o początek dzieciństwa w formie ogólnych pojęć lub konkretnych sytuacji. Różnica
ujawniła się natomiast w treści odpowiedzi: badani z wczesnej i średniej dorosłości
zwykle przytaczali pierwsze wspomnienia, natomiast starsi dorośli najczęściej
przywoływali luźne wspomnienia bez wyraźnego określenia ich jako najwcześniejsze
194

WYNIKI

(niemal wszystkie tego typu odpowiedzi pojawiły się właśnie w najstarszej grupie
wiekowej).
Kryterium początku dzieciństwa
Oprócz powyższego ogólnego podziału, odpowiedzi na pytanie o początek
dzieciństwa poddano bardziej szczegółowej analizie polegającej na grupowaniu
zbliżonych tematów w nadrzędne kategorie treściowe. Niżej wymieniono je według
częstości występowania. 13 osób mówiąc o początku dzieciństwa przywołało bliskie
relacje przywiązania z rodziną, zwykle do matki, ojca, zdarzyło się, że do dziadków,
czy wujostwa. Równie często badani przytaczali opis miejsca, w którym się urodzili
lub zamieszkiwali po raz pierwszy. Kolejną – podobnie częstą kategorię określono
jako scenki z wczesnego dzieciństwa. Kategoria ta jest szczególna, gdyż składały się
na nią osobne spostrzeżenia, a ich opisy były tak mało rozbudowane, że właściwie
nie przyjmowały formy epizodu. Następną kategorię stanowiły sceny z edukacji
przedszkolnej lub szkolnej, a kolejną zabawy i beztroska. Trzy odpowiedzi
wyróżniały się spośród pozostałych, badani twierdzili w nich, że początkiem ich
dzieciństwa był rozwój samoświadomości i poczucia tożsamości.
Jedynie dwie osoby uznały narodziny za początek dzieciństwa. Warto zwrócić
uwagę, że było to kryterium najbardziej obiektywne, odnoszące się do ogólnie
przyjętej wiedzy, a nie własnych doświadczeń. W trzech przypadkach nie udało się
zakwalifikować odpowiedzi badanych do wyszczególnionych kategorii, ich tematy
były następujące: ciężka praca, scena z wojny, obowiązki. Należy dodać, że każda
z tych trzech niezakwalifikowanych odpowiedzi nawiązywała do istotnego wątku
pojawiającego się w narracji osoby badanej. W dwóch wywiadach odpowiedź
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musiano zakwalifikować do dwóch kategorii, gdyż badani podali więcej niż jedną
odpowiedź.
Przytoczona wyżej odpowiedź w formie ogólnego pojęcia odnosiła się do
bliskich relacji, czyli jednego z trzech najczęściej ujawniających się tematów.
Poniżej przedstawiono fragment wypowiedzi zakwalifikowany do równie licznego
tematu miejsca wychowania. „Na początku mojego dzieciństwa był ogród, w którym.
I ten dom, który widzę z zewnątrz, o tak. To było na początku mojego dzieciństwa.
I ulica przed domem. To jest takie to, stały odnośnik wszystkiego. I, no to było od
zawsze,

dane.”

Przykład

kolejnego

z najczęstszych

tematów,

nazwanego

„przypadkowe obrazki” jest o tyle ciekawy, że osoba badana podjęła refleksję nad
formą tego, co stanowi dla niej początek dzieciństwa. Właściwie badany
spontanicznie nawiązał do postrzeganego początku już na samym początku wywiadu.
Pierwsza rzecz, to jest pamiętam nagrania na wielkim szpulowym magnetofonie
z czasów, kiedy byłem strasznie, strasznie mały. (…) Kolejne pamiętam, mam
migawki. Mieszkaliśmy wtedy w jednym pokoju. (…) Pamiętam też, kolejne migawki
(...)” Następnie w odpowiedzi na pytanie o początek dzieciństwa mówi „Tak, jak ci
mówiłem, impresjami, migawkami. Mama, która, to już takie scenki kantorowskie
można powiedzieć, gdyż Kantor leżał w łóżku całymi latami i układał sobie sceny
z dzieciństwa i ludzi, którzy się na nich złożyli w typowych sytuacjach. Dokładnie to
samo, mama, która siedzi i maluje obrazki małe, szykuje coś, robi, ja, który wołam
mamę, dlatego że pielucha, rozumiesz, matką jedną mam impresję. Ja układający
swoje zabawki, ja dostający swoje pierwsze biurko w zerówce, ja, który dostałem
magnetofon, rozumiesz, nagrywacz Kasprzak, który był marzeniem wszystkich dzieci
w tamtych czasach. Ja z dziadkiem, który był bardzo ważną postacią dla mnie.”
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Ilość kategorii odpowiedzi była zbyt mała do przeprowadzenia obliczeń
statystycznych

różnic

między

grupami,

w związku

z tym,

dla

lepszego

zaprezentowania obrazu badanej grupy, podano najliczniej występujące kategorie
w poszczególnych grupach wiekowych (dominanty). Bliskie relacje były ukazywane
jako początek dzieciństwa głównie wśród młodych dorosłych; występowały niemal
w połowie opowiadań. W średniej dorosłości najliczniejszą kategorię stanowiły opisy
miejsca zamieszkania. Z kolei w najstarszej grupie trudno było znaleźć wyraźnie
dominującą kategorię, nieznacznie częstszą kategorią były przypadkowe obrazki.
W tabeli 27 zamieszczono liczbę wystąpień poszczególnych kategorii odpowiedzi na
pytanie o początek dzieciństwa.
Warto zaznaczyć, że w toku analizy tekstu zauważono, że część osób wprost
rozważała różne rodzaje kryteriów lub kategorie początku dzieciństwa. Tego typu
sytuacje miały miejsce w siedmiu przypadkach. W podanym przykładzie badany
zaznaczył, że chodzi o jego prywatne rozumienie dzieciństwa słowami „w moich
konstrukcjach”, „według mnie”, z kolei o przyjęciu perspektywy pamiętanej przez
siebie historii życia świadczą słowa „to co pamiętam”, „świadomy początek”.
Badany nie przywołał konkretnego wspomnienia, którym zaczyna się dzieciństwo,
określając początek jako „okres przedszkolny”. „No właśnie, sam się teraz
zastanawiałem, czy się nie pogubiłem w tych moich konstrukcjach. W zasadzie moje
dzieciństwo według mnie zaczyna się tam, gdzie moja pamięć sięga. To, co było
wcześniej, każdy ma jakieś tam przed, ale to raczej.. no po prostu dla mnie to jest to,
co pamiętam. A kiedy to było, trudno to wyczuć tak naprawdę, w którym momencie to
już są wspomnienia jakieś bardziej skomasowane, większa ilość z jednego czasu,
a kiedy to są jakieś tam urywki. Ale no nie wiem, mogę powiedzieć, że tak naprawdę
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gdzieś okolice przedszkolnych lat, to są dla mnie taki czas, który pamiętam dosyć
dobrze, jakieś wrażenia, więc wydaje mi się, że to można uznać za taki początek
świadomy.”

27. Kategorie odpowiedzi na pytanie o początek dzieciństwa (bezwzględna
liczba wystąpień28)
Grupa wiekowa
Rodzaj odpowiedzi
konkretna
sytuacja

gr.1

gr.2

gr.3

Suma

pierwsze wspomnienie

17

16

3

36

nieumiejscowione
wspomnienie

1

0

9

10

5

4

4

13

abstrakcyjne pojęcie

Grupa wiekowa
Treść postrzeganego początku
dzieciństwa
bliskie relacje

gr.1

gr.2

gr.3

Suma

9

1

3

13

7

4

13

5

12

(dominanta)

miejsce wychowania

2

przypadkowe obrazki

3

4

edukacja

5

0

4

9

zabawy, beztroska

2

4

0

6

samoświadomość

0

1

2

3

narodziny

0

1

1

2

inne

0

1

2

3

(dominanta)

28 W dwóch przypadkach odpowiedź zaliczono do dwóch kategorii treści.
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***
Pytanie o początek dzieciństwa skłoniło badanych dorosłych do odpowiedzi
odbiegających od ogólnie przyjętej cezury i ujawnienia perspektywy własnej
pamięci. Co zaskakujące, niemal żadna z osób nie uznała narodzin za początek
dzieciństwa, natomiast przeważająca większość odwoływała się do zapamiętanych
elementów własnej biografii. Jako odpowiedzi zwykle podawano konkretne
wspomnienia – przeważnie najwcześniejsze. Niektóre osoby zamiast o konkretnych
sytuacjach, mówiły ogólnie o rodzaju osobistych doświadczeń z wczesnych lat.
Zarówno konkretne wspomnienia, jak i ogólne sformułowania odwoływały się
do typowych 29 doświadczeń dziecka, takich jak relacje z bliskimi, czy miejsce
wychowania. Część badanych przywoływała specyficzny rodzaj wspomnień –
stanowiący niepowiązane „obrazki” z dzieciństwa. Nietypowym i rzadkim kryterium
było zyskanie świadomości odrębności własnej osoby. W starszych grupach
wiekowych później umiejscawiano początek dzieciństwa. Wśród odpowiedzi we
wczesnej dorosłości dominowały tematy bliskich relacji, w średniej dorosłości –
miejsca wychowania, w późnej nie było wyraźnie dominującej odpowiedzi,
w niewielkim stopniu częstsze od innych były przypadkowe obrazki.

29

Sytuacje i aktywności uznano za typowe, gdyż odnoszą się do opisywanych w nauce najistotniejszych sfer
rozwoju dziecka.
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9.6.2 Postrzegany koniec dzieciństwa
Kategoryzując wypowiedzi dotyczące postrzeganego końca zwrócono uwagę
na: (1) okres życia, w którym był on sytuowany oraz (2) treść odpowiedzi (czym się
zakończyło). W przeciwieństwie do analizy odpowiedzi na poprzednie pytanie, nie
wyróżniono rodzajów odpowiedzi: konkretnego wspomnienia i ogólnego pojęcia,
gdyż niemal wszystkie wypowiedzi badanych zawierały konkretne wspomnienia;
jednocześnie znaczna część odwoływała się na przykładzie tego wspomnienia do
ogólnego pojęcia. Jedynie, co do dwóch odpowiedzi („zaprzestanie idealizacji
dzieciństwa” i „samopoznanie”) pojawiły się wątpliwości, czy odnoszą się do
konkretnych sytuacji.
Postrzegany czas końca dzieciństwa
Najczęstszym okresem, w którym osoby badane umiejscawiały koniec
dzieciństwa była adolescencja, tak było w 28-u, czyli niemal w połowie wywiadów.
W ramach tego okresu odwoływano się do wspomnień z początku dojrzewania
(11 osób) oraz z trwającego już okresu adolescencji (17 osób). Co ciekawe, aż
22 osoby, umiejscawiały koniec swojego dzieciństwa po adolescencji. Wskazywali
oni na okres wchodzenia w dorosłość (13 osób) bądź jeszcze późniejszy (9 osób).
6 osób podało dość zaskakujące stwierdzenia, że ich dzieciństwo w pewnym sensie
nadal trwa. Jedynie 4 osoby uznały, że dzieciństwo faktycznie skończyło się jeszcze
przed rozpoczęciem okresu dorastania.
W pierwszej – najmłodszej z grup, aż 14 na 20 osób badanych wyznaczyło
adolescencję, jako okres, w którym zakończyło się dzieciństwo. Z kolei w drugiej
grupie koniec dzieciństwa podobnie często umiejscawiano w okresie adolescencji
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i dorosłości (9 i 8 osób). Natomiast w trzeciej – najstarszej grupie najczęściej jako
wskazywano na dorosłość (aż dziesięciokrotnie, czyli dwukrotnie częściej niż
adolescencja). W każdej z grup badanych dwie osoby stwierdziły, że dzieciństwo
trwa nadal. Trzy z czterech opowiadanych historii, w których dzieciństwo zakończyło
się jeszcze przed adolescencją pochodziły od osób w późnej dorosłości. Warto
zauważyć, że w tych przypadkach badani mówili o skończeniu dzieciństwa ze
względu na konieczność przystosowania się do trudnej sytuacji społecznej – wojny
lub ciężkich warunków życia. Zatem w starszych grupach wiekowych dorosłość była
częściej wskazywana jako kończąca dzieciństwo kosztem adolescencji. Tabela 28
prezentuje statystyki opisowe kategorii odpowiedzi na pytanie o koniec dzieciństwa.
W celu potwierdzenia istotności statystycznej różnic przeprowadzono test
ANOVA rang Kruskalla-Wallisa, jego wyniki zamieszczono w tabelach 29 i 30. Gdy
okres postrzeganego końca dzieciństwa zakodowano jako rangę, test nie wykazał
związku ze zmienną grupa (H = 2,59; p > ,05). Dopiero po potraktowaniu każdego
okresu

jako

osobnych

zmiennych,

ujawnił

się

związek

grupy

wiekowej

z lokalizowaniem końca dzieciństwa w adolescencji (H = 8,03; p < ,05). Testy posthoc wykryły istotną różnicę między grupą najmłodszą i najstarszą (z = 2,44; p = ,05),
pozostałe różnice międzygrupowe były nieistotne. Test korelacji rang Spearmana
(patrz

tabela

31)

a umiejscawianiem

potwierdził
końca

isntienie

dzieciństwa

związku

w adolescencji

między

grupą

(r= -0,36;

wiekową

p < ,01).

Co

ciekawe, ujawnił się też związek na granicy istotności między grupą wiekową
a lokalizowaniem końca dzieciństwa w dorosłości (r = 0,25; p = ,05) i w późnym
dzieciństwie (r = 0,25; p = ,06).
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20
18
16

2

2

2

4
8

14

10

12

Nadal trwa
W dorosłości
W adolescencji
W późnym dzieciństwie

10
8
6

14
9

5

4
2
0

3

1

0
1. wczesna dorosłość

2. średnia dorosłość

3. późna dorosłość

Wykres 22. Czas postrzeganego końca dzieciństwa (bezwzględna liczba
wystąpień)

28. Kategorie odpowiedzi na pytanie o koniec dzieciństwa (bezwzględna liczba
wystąpień)
Czas postrzeganego końca dzieciństwa
gr.1 wczesna gr.2 średnia
dorosłość
dorosłość

gr.3 późna
dorosłość

SUMA

W późnym dzieciństwie

0

1

3

4

W adolescencji

14

9

5

28

W dorosłości

4

8

10

22

Nadal trwa

2

2

2

6

Podkreślone wielkości stanowią dominantę w grupie.
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29. Różnice między grupami wiekowymi w umiejscawianiu końca dzieciństwa
w czasie. Wyniki analizy testem Anova rang Kruskala-Wallisa
Efekt grupy dla:

H

df

p

W późnym dzieciństwie

3,75

2

n.i.

W adolescencji

8,03

2

< ,05

W dorosłości

3,95

2

n.i.

Nadal trwa

0,00

2

n.i.

30. Różnice między grupami wiekowymi w umiejscawianiu końca dzieciństwa
w czasie. Wyniki testów post-hoc: wartość z, istotność dwustronna

W adolescencji

gr.1 vs gr.2

gr.2 vs gr.3

gr.1 vs gr.3

z

z

z

1,35

p
n.i.

p

1,09

n.i.

31. Związek między grupą wiekową w umiejscawianiem końca
dzieciństwa w czasie. Korelacja rang Spearmana
Związek zmiennej Grupa z:

R

p

W późnym dzieciństwie

0,25

= ,06

W adolescencji

-0,37

< ,01

W dorosłości

0,25

=,05

Nadal trwa

0,00

n.i.
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Kryterium końca dzieciństwa
Na podstawie treści odpowiedzi na pytanie dotyczących końca dzieciństwa
odpowiedzi wyłoniono następujące kategorie. Najczęściej osoby badane twierdziły,
że ich dzieciństwo skończyło się wraz z podjęciem odpowiedzialności, tę kategorię
wskazywała jedna trzecia badanych (20 osób). Poczucie odpowiedzialności odnosiło
się do innych osób (zwykle rodziny), podjętych zobowiązań, np. szkolnych lub
zawodowych lub konsekwencji za własne decyzje. W poniższym przykładzie osoba
badana, jakkolwiek wychodzi od kwestii założenia rodziny, to jednak ostatecznie
wskazuje na umiejętność wzięcia odpowiedzialności za siebie rozumianej tutaj, jako
zdolność do samodzielnego utrzymania się. „Prawdopodobnie, być może dzieciństwo
się kończy dopiero wtedy, gdy człowiek tworzy własną rodzinę. Chyba że może nie
stworzyć jej nigdy, to, to może jak zaczyna się sam utrzymywać w życiu. Także to
wbrew pozorom, teraz jak się nad tym zastanawiam, to dzieciństwo trwa dużo dłużej
niż człowiekowi się w pierwszej chwili wydaje. No bo, wiesz, w zasadzie, pierwsze
pieniądze zacząłem już zarabiać co prawda w liceum, ale tak żeby mieć stałe,
regularne dochody, to dopiero po studiach, czyli dwadzieścia parę lat. Jeżeli tak
długo trwa dzieciństwo, no to w przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i uczą
się w Krakowie, to strasznie długi czas...”
W przytoczonej niżej odpowiedzi dla osoby badanej koniec dzieciństwa
wyznaczało też założenie rodziny, jednak, w odróżnieniu od poprzedniego przykładu,
istotne było wzięcie odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci. Badana
wyraźne podkreśliła prywatny charakter przyjętego kryterium końca

„Moje

dzieciństwo skończyło się w momencie, kiedy zaczęłam odpowiadać za inne życie,
czyli kiedy urodziłam pierwsze dziecko. Ale to na dzień dzisiejszy to tak oceniam, ale
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gdy przyglądam się moim córkom, to wydaje mi się, że dopiero można powiedzieć, że
się dojrzało, dorosło w momencie, kiedy się odpowiada za życie drugiego człowieka.
A odpowiadamy oczywiście, kiedy zaczynamy się kimś opiekować. Tak dzisiaj mi się
wydaje. Czyli miałam 21 lat. Wtedy skończyło się moje dzieciństwo. Można by
powiedzieć, że skończyło się wtedy, gdy wyszłam za mąż, postanowiłam rozpocząć
samodzielne życie, bo przecież niektórzy nie mają dzieci, trudno też podejrzewać, że
nie dorośli nigdy, czy nie skończyło się ich dzieciństwo, ale mnie to jakoś tak
w momencie urodzenia dzieci.”
Niemal równie częstą kategorię odpowiedzi (18 osób) stanowiło przywołanie
zmiany w relacjach społecznych: pozycji wśród rówieśników, bycia postrzeganym
jako bardziej dorosła osoba, zainteresowania płcią przeciwną. Typowym przykładem
jest następująca wypowiedź 33 letniej kobiety. „Mm, bardzo mi jest trudno taką
granicę przeprowadzić. Ale myślę, że takie ostatnie klasy podstawówki to ja bym
potraktowała właśnie już jako już bardzo, bardzo silny zmierzch dzieciństwa,
ponieważ mm, wtedy zaczęłam już, zaczęłam już przyjaźnić się z takimi poważnymi,
mi się wydawało, dziewczynami, one były w takim samym wieku, co ja, ale wydawało
mi się, że są takie troszeczkę poważniejsze ode mnie. I mm zaczęłyśmy się zajmować
takimi sprawami dorosłymi, nam się wydawało, czyli chłopcy i tak dalej. Myślę, że to
jest taki moment.”
Chcąc dla jasności uporządkować otrzymany materiał w mniejszą liczbę
kategorii, do powyższej kategorii zaliczono też śmierć rodzica, gdyż rozumiano ją,
jako zmianę w bliskiej relacji społecznej. Na to zdarzenie jako kończące dzieciństwo
wskazały ogólem cztery osoby. „Skończyło się śmiercią mamy, która nastąpiła dość
wcześniej. Jak byłam w klasie, to byłam, tak jak teraz widzę, przed maturą rok. No
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i nagle po takim ciepłym domu, takiej bliskości tej matki, zostałam sama.” (kobieta
66 lat).
Sześcioro badanych osób stwierdziło, że trudno jest im określić koniec
dzieciństwa. Poniższa wypowiedź dwudziestodziewięcioletniej kobiety stanowi
przykład wyraźnego zaznaczenia, że dzieciństwo – tak, jak je definiuje badana, nadal
trwa. „Ono się w ogóle nie skończyło (śmiech). Takie mam wrażenie (śmiech). A teraz
mam powrót do tego, bo ja się zachowuję jak dziecko, dosłownie. I to jest fajne
w byciu mamą, że możesz robić naprawdę, co chcesz, śpiewać jakieś piosenki, bawić
się różnymi rzeczami i nikt ci nie powie, że robisz to dla siebie, tylko wszyscy myślą
„o, jaka fajna mama, robi to dla dziecka” (śmiech). Ja teraz mam mega fan (śmiech).
Więc moje dzieciństwo się nigdy nie skończyło. Nie chcę, żeby się skończyło. ” Inna
wypowiedź mężczyzny w wieku 75 lat wskazuje z kolei na brak wyraźnej cezury
kończącej dzieciństwo. Tym, co łączy obie odpowiedzi jest przypisywanie
dzieciństwu definicyjnej cechy przeżywania radości, zabaw i wskazywanie na
zdolność do przeżywania dziecięcej radości nadal.
Trzech odpowiedzi nie udało się zakwalifikować do żadnej z wymienionych
kategorii uzasadnień (kategoria „inne”), stanowiły je: sny o lataniu, samopoznanie,
zaprzestanie

idealizacji

dzieciństwa.

Przytoczono

przykład

ostatniej

z nich

(mężczyzny w wieku 44 lat), gdyż pokazuje ona, że dzieciństwo stanowi bardzo
osobisty konstrukt. Tutaj zakończenie dzieciństwa, czyli dla badanego zyskanie
jakiejś

formy

dojrzałości

oznaczało

pozbycie

się

obrazu

wyidealizowanego

dzieciństwa. „A, ono się dopiero teraz kończy, bo dopiero teraz niedawno doszedłem
do takiego wniosku, że, zrozumiałem że życie przeszłością, czy rozpamiętywanie
przeszłości, wracanie do niej, w jakikolwiek sposób odnoszenie się do przeszłości,
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jest troszeczkę marnotrawieniem swojego czasu, możliwości i energii i to do niczego
nie prowadzi. Pamięć jest o tyle dobra, o ile się konfrontuje z teraźniejszością na
zasadzie odnoszenia się do jakiś sytuacji, do jakiś relacji, wyciągania wniosków, nie
popełniania błędów, czy czegoś w tym sensie. A jeśli wspomina się dzieciństwo, czy
przeszłość w taki sposób troszkę je uświęcając, nadając tym wspomnieniom taką
rangę większą niż …, nie chcę powiedzieć, większą niż teraźniejszość, troszkę
większą niż na zasadzie przelotnego wspomnienia, to sądzę, że to jest cały czas
tkwienie w dzieciństwie mi się wydaje. To jest jeszcze dzieciństwo, jeszcze tęsknota
za tym, nie wiem, poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem beztroski, za poczuciem
braku frustracji, czy problemów życia dorosłego. Tak mi się wydaje, że jeżeli
przestaniemy myśleć, tak idealizować te wspomnienia, to swoje dzieciństwo, a przede
wszystkim wracać do nich, odnosić swoją teraźniejszość, to to jest koniec
dzieciństwa. A póki to robimy, jedną nogą, jedną ręką, jednym paluszkiem, albo
jednym obszarem mózgu, jeszcze w nas tkwi to dziecko. Co prawda, jest powiedzenie,
że małym dzieckiem jest się do końca życia, więc to małe dziecko jest gdzieś w nas
do końca życia, ale to takie ludowe powiedzenia nie zawsze muszą być zgodne
z prawdą. Myślę, że to wszystko jest kwestia dojrzałości, oczywiście nie wieku. Bo
teoretycznie powinno się dzieciństwo skończyć w wieku tam powiedzmy dojrzałości,
no ale u mnie tak nie było.”
W 11 wywiadach, podobnie, jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie
o początek dzieciństwa, obecne były rozważania różnych wyznaczników końca
dzieciństwa. Badani zestawiali własne kryteria z powszechnie przyjętymi lub też
zastanawiali się nad odmiennymi subiektywnymi kryteriami. Takie zastanawianie się
było

obecne

w części

z przytoczonych
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mężczyzny z średniej dorosłości badany wskazuje, że narzucająca się odpowiedź
końca dzieciństwa nie jest właściwa i rozważa dwa główne kryteria: samodzielności
i założenia rodziny. Tryb bezosobowy, a potem mówienie w pierwszej osobie może
sugerować odnoszenie się do wiedzy o okresach życia w ogóle, a następnie do
osobistych

doświadczeń.

„Wiesz

co,

no,

to

jest

pytanie

filozoficzne,

no.

Prawdopodobnie, być może dzieciństwo się kończy dopiero wtedy, gdy człowiek
tworzy własną rodzinę . Chyba że może nie stworzyć jej nigdy, to, to może jak zaczyna
się sam utrzymywać w życi u. Także to wbrew pozorom, teraz jak się nad tym
zastanawiam, to dzieciństwo trwa dużo dłużej niż człowiekowi się w pierwszej chwili
wydaje. No bo wiesz, w zasadzie, pierwsze pieniądze zacząłem już zarabiać co
prawda w liceum, ale tak żeby mieć stałe, regularne dochody, to dopiero po studiach,
czyli dwadzieścia parę lat. Jeżeli tak długo trwa dzieciństwo, no to w przypadku
osób, które mieszkają w Krakowie i uczą się w Krakowie, to strasznie długi czas.”
Porównanie grup. Postrzeganie końca dzieciństwa w poszczególnych grupach
wiekowych było zróżnicowane, natomiast, ze względu na małą liczbę wyników
zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii, trudno było sprawdzić istotność
tych różnic za pomocą testów statystycznych. W celu pokazania ogólnych tendencji
posłużono się wskaźnikiem dominanty. Liczby wystąpień poszczególnych rodzajów
odpowiedzi na pytanie o koniec dzieciństwa podano w tabeli 32. Osoby z wczesnej
i późnej dorosłości najczęściej wskazywały, że dzieciństwo kończyły zmiany
w rolach i relacjach społecznych. Dla precyzji warto dodać, że wchodząca w jej skład
podkategoria śmierci rodzica występowała jedynie w tych grupach (została wskazana
we wczesnej dorosłości przez dwie osoby, a w późnej dorosłości przez trzy).
Po odjęciu podkategorii śmierci rodzica, relacje społeczne nadal były najczęstsze
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w pierwszej i trzeciej grupie, przy czym w trzeciej podjęcie odpowiedzialności stało
się drugą dominantą. Badani w średniej dorosłości z kolei najczęściej wskazywali na
podejmowanie odpowiedzialności jako koniec dzieciństwa.
32. Kategorie odpowiedzi na pytanie o koniec dzieciństwa (bezwzględna liczba
wystąpień)
Treść postrzeganego końca dzieciństwa
gr.1 wczesna
dorosłość

gr.2 średnia
dorosłość

gr.3 późna
dorosłość

SUMA

brak

2

1

2

5

swoboda/niezależność,
koniec zabaw

4

5

5

14

odpowiedzialność za
innych

5

11

4

20

role i relacje społeczne

9

1

8

18

inne

0

2

1

3

Podkreślone wielkości stanowią dominantę w grupie.

***
Koniec dzieciństwa był umiejscawiany w dość szerokim spektrum czasowym:
od późnego dzieciństwa, poprzez adolescencję, aż do dorosłości, część osób uznała,
że

ich

dzieciństwo

umiejscawiano

go

się
w

jeszcze

nie

adolescencji,

skończyło. W całej
co

jest

zgodne

próbie

najczęściej

z powszechną

wiedzą.

Jednocześnie, co wydaje się mniej oczywiste, koniec dzieciństwa niewiele rzadziej
umiejscawiano w dorosłości. Można było zauważyć, że zakończenie dzieciństwa było
lokalizowane później w starszych grupach wiekowych, jednak obserwacja ta
odnalazła jedynie częściowe odzwierciedlenie w analizach statystycznych. Dla osób
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w średniej

dorosłości

o końcu

dzieciństwa

najczęściej

decydowały

kryteria

odpowiedzialności i obowiązków, podczas gdy w pozostałych grupach zmiany
w relacjach

z innymi

ludźmi.

Specyficznym

rodzajem

zmiany

relacji,

która

decydowała o końcu dzieciństwa, była śmierć rodzica. W części wywiadów pojawiły
się wypowiedzi świadczące o rozważaniu postrzeganego końca dzieciństwa z różnych
perspektyw.

9.7 Związki między charakterystykami osobowymi a wskaźnikami
narracji
9.7.1 Skala generatywności LGS
W kwestionariuszu generatywności Loyola Generativity Scale z założenia
zakres mógł wynieść od 0 do 60 (wyniki surowe), wyższa liczba punktów świadczyła
o większej generatywności. Średni wynik w badanej próbie wynosił 35,7, czyli
niewiele powyżej środka skali, a odchylenie standardowe 7,0. W poszczególnych
grupach średnia wyników była bardzo zbliżona (35,2-36,5).
W celu wykrycia związków między wynikami kwestionariusza a wskaźnikami
narracji o dzieciństwie użyto analizy regresji: – liniową względem wskaźników
wyrażonych na skali ilorazowej, czyli relacji między jednostkami, walencji
emocjonalnej wspomnień, a także dostrzegania wpływu, natomiast – logistyczną
względem wskaźników wyrażonych na skali nominalnej, czyli oceny dzieciństwa
i głównego wątku.
Wyniki kwestionariusza LGS były istotnym predyktorem występowania
w wywiadzie

wypowiedzi

świadczących
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(F(1, 58)=6,52), p<0,05, R 2 popraw. =0,08), związek ten przyjął wartość β=0,31,
SD=0,12, p=0,01.
Wynik kwestionariusza LGS był prawie istotnym predyktorem rozbudowania
wypowiedzi – liczby jednostek analizy (F=(1, 58)=4,83, p<0,05, R 2 popraw. =0,06), przy
czym związek ten miał charakter negatywny, tzn im kwestionariusz LGS wykazał
niższą generatywność, tym wypowiedź była bogatsza (β= -0,27, SD=0,13, p< 0,05).
Jednocześnie liczba słów, czyli prosty wskaźnik rozbudowania nie uwzględniający
jednostek znaczeniowych, nie był powiązany z LGS. Nie wykazano związku
wyników LGS z żadnym ze wskaźników walencji wspomnień, ani relacji między
jednostkami analizy; nie wykazano też związku LGS z występowaniem głównego
wątku, ani z oceną dzieciństwa.
9.7.2 Kwestionariusz przywiązania RQ
W celu wykrycia związków między stylami przywiązania a wskaźnikami
narracji

o dzieciństwie,

użyto

analizy

regresji,

tak

samo

jak

w przypadku

kwestionariusza LGS. Podobnie, względem większości wskaźników wywiadu
zastosowano regresję liniową, natomiast analizę regresji logistycznej względem
wskaźników wyrażonych na skali nominalnej: oceny dzieciństwa i głównego wątku.
Poddano analizie wskaźniki objętości: liczbę słów i liczbę jednostek analizy,
wskaźniki spójności: relacji między jednostkami, głównego wątku oraz wskaźniki
komponentu afektywnego treści: walencji poszczególnych jednostek i oceny całości.
Jedna z osób nieprawidłowo wypełniła kwestionariusz (ominęła część pozycji),
zatem wykluczono go z analizy.
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Nasilenie poszczególnych stylów nie wiązało się istotnie z poddanymi analizie
wskaźnikami narracji. Pewne związki otrzymano dopiero po wyodrębnieniu
wskaźników pozytywnego versus negatywnego obraz siebie w relacji i pozytywnego
versus negatywnego obrazu partnera bliskiej relacji. Taki sposób interpretacji został
opisany przez autorów narzędzia jako alternatywny do liczenia każdego z wymiarów
osobno (patrz rozdział Metoda).
Otrzymano związek na granicy istotności statystycznej między przywiązaniem
a formułowaniem całościowej oceny dzieciństwa (niezależnie jaki biegun miała ta
ocena); Chi 2 (2)=4,98, p=0,08. Wynik kwestionariusza RQ świadczący o pozytywnym
obrazie

siebie

w

relacjach

był

predyktorem

obecności

oceny

dzieciństwa

(Chi 2 Walda=3,70, p=0,05), obraz partnera nie był istotny w tym modelu. Analiza
regresji ujawniła również związek między postrzegania siebie i innych w bliskich
relacjach

a

całościową

oceną

okresu

dzieciństwa.

Mianowicie

negatywne

postrzeganie siebie w bliskich związkach było predyktorem negatywnej oceny
dzieciństwa (Chi 2 Walda=5,16, p<0,05), obraz innych nie miał znaczenia dla oceny
dzieciństwa.

***
Postawy generatywne wiązały się z występowaniem w wywiadzie wypowiedzi
świadczących o postrzeganiu wpływu dzieciństwa na późniejsze życie, ponadto były
prawie istotnym predyktorem rozbudowania wypowiedzi wyrażonej w liczbie
jednostek analizy. Nie ujawniły się relacje między pojedynczym stylem przywiązania
a sposobem budowania narracji, natomiast istotny okazał się sposób postrzegania
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własnej osoby w bliskich relacjach. Badani, którzy postrzegali siebie pozytywnie
w relacjach przywiązania częściej dokonywali spontanicznej oceny całości swojego
dzieciństwa (związek na granicy istotności). Jednocześnie, niekorzystne oceny
dzieciństwa (które były nieliczne) należały do osób negatywie oceniających siebie
w bliskich związkach. Nie znaleziono podstaw do stwierdzenia istnienia relacji
między sposobem postrzegania siebie i innych w bliskich związkach z wielkością,
czy spójnością kreowanego obrazu dzieciństwa, ani z komponentem emocjonalnym
wspomnień wchodzących w jego skład.
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Rozdział 10
DYSKUSJA WYNIKÓW
W

dotychczasowej

literaturze

psychologicznej

relatywnie

mało

uwagi

poświęcano badaniu postrzegania poszczególnych okresów życia, podczas gdy
założenia

koncepcji

pamięci

autobiograficznej

(Conway i in., 2004;

Maruszewski, 2005) i tożsamości narracyjnej (McAdams, 2001) pozwalają sądzić, że
ludzie posiadają schematy większych części ich biografii. Efektem podjętych badań
było ukazanie sposobu postrzegania przez osoby dorosłe szczególnego okresu
rozwoju człowieka, jakim jest dzieciństwo, przy czym uwzględniono bieżący okres
rozwojowy

oraz

wybrane

charakterystyki

związane

z

celami

rozwojowymi

(przywiązanie i generatywność). Autorska technika wywiadu narracyjnego pozwoliła
na ukazanie postrzegania okresu dzieciństwa jako całości i tym samym wykroczyła
poza klasyczne badania pamięci autobiograficznej, polegające na przywoływaniu
poszczególnych wspomnień.
Otrzymane dane pozostają po części w zgodzie z dotychczasową wiedzą
z zakresu

pamięci

autobiograficznej

(Conway i in., 2004)

oraz

tożsamości

narracyjnej (McAdams, McLean, 2013), potwierdzają część płynących z teorii
przewidywań, a jednocześnie wykraczają poza nie, wskazując kierunki dalszych
poszukiwań. W niniejszej części dyskutuje się wyniki w odniesieniu do zagadnień
kolejno:
(1) rozbudowania konstruowanego w wywiadzie obrazu dzieciństwa rozumianego
jako wyraz wagi przypisywanej temu okresowi,
(2) poziomu globalnej spójności obrazu dzieciństwa,
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(3) postrzeganego związku dzieciństwa i dorosłości,
(4) treści obrazu dzieciństwa i ich związku z zadaniami bieżącymi rozwojowymi,
(5) postrzeganych ram dzieciństwa jako wyrazu osobistego definiowania tego
okresu
(6) związku

między

stylem

przywiązania

i

generatywnością

a

obrazem

dzieciństwa;
(7) na końcu wskazuje się ograniczenia otrzymanych wyników, ocenia się
przydatność zastosowanej metody wywiadu i formułuje się wnioski do
dalszych badań.

10.1 Rozbudowanie obrazu dzieciństwa
Otrzymane wyniki częściowo potwierdziły hipotezy dotyczące większego
rozbudowania obrazu dzieciństwa u starszych dorosłych. Różnice były istotne
statystycznie jedynie między grupą z wczesnej dorosłości (25-36 lat) i późnej
dorosłości (65-80 lat), natomiast grupa średniej dorosłości (45-55 lat) nie różniła się
znacząco od pozostałych. Różnice te ujawniły się zarówno w najprostszym
wskaźniku liczby słów, jak i w bardziej zaawansowanym – liczby jednostek analizy.
Pierwszy z nich pokazywał, jak wiele osoba powiedziała o dzieciństwie, drugi zaś
informował o ilości wspomnień ułożonych w spójne epizody i opisy. Założono, że im
więcej osoba badana mówiła o dzieciństwie, tym bardziej jej wspomnienia były dla
niej dostępne i większą wagę im przypisywała. Co więcej, założono że ważność
przypisywana różnym doświadczeniom z dzieciństwa i stopień ich opracowania
w historii życia zależny jest od sposobu budowania aktualnej tożsamości narracyjnej.
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10.1.1 Różnice międzygrupowe w objętości wypowiedzi
Zanotowano wyraźnie większe bogactwo narracji w starości niż we wczesnej
dorosłości, różnice miar tendencji centralnej między tymi grupami w obu
`wskaźnikach były aż dwukrotne. Wśród badanych ze średniej dorosłości średnia
i mediana były wyższe od tych w grupie najmłodszej i niższe od tych w najstarszej,
jednak między nimi nie wykryto istotnych różnic. Brak statystycznie istotnych różnic
między średnią dorosłością a pozostałymi grupami wiekowymi należałoby wiązać
ze szczególnie

wysokim

zróżnicowaniem

wyników

w

średniej

dorosłości.

Zróżnicowanie to może odzwierciedlać dużą różnorodność sposobów budowania
tożsamości narracyjnej w tym wieku. Piotr Oleś (2000) twierdzi, że właśnie
w średniej dorosłości ujawnia się potrzeba dokonania rewizji postrzegania własnego
życia i pokazuje zróżnicowane ścieżki przechodzenia przez ten przełomowy czas:
dokonując wewnętrznej przebudowy wizji siebie i swojego życia, impulsywnej
zmiany w otoczeniu lub bezrefleksyjnego pozostania w dotychczasowych schematach
zachowań. Można zastanawiać się, czy osoby w sposób refleksyjny konfrontujące się
z „przełomem połowy życia” budują bardziej rozbudowane autobiografie, a te, które
nie podejmują refleksji nad przełomem – bardziej skąpe. Być może dla niektórych
osób prośba o opowiedzenie o swoim dzieciństwie była oderwanym od codzienności
niezbyt istotnym zadaniem, zaś dla innych ujawniała już podjętą refleksję nad ich
życiem.
W późnej dorosłości zachodzi, wspomniany w części teoretycznej pracy
(rozdział 4.2.1), efekt reminiscencji (Conway, Haque, 1999), wtedy też zadaniem
rozwojowym staje się podsumowanie dotychczasowej linii życia, a dzieciństwo
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będące

jej

nieodłącznym

elementem,

zaczyna

w naturalny

sposób

wracać

w przemyśleniach na temat swojej biografii.
Wskaźnik liczby słów w proporcji do liczby jednostek analizy pokazywał, jak
obszernie ludzie opisywali wspomnienia, a nie jak wiele doświadczeń przywoływali.
Istotność różnic między grupami była nieznaczna, plasowała się na poziomie
tendencji statystycznej i właściwie jedynie wskaźniki grupy wczesnej dorosłości były
o około jedną czwartą do jednej trzeciej niższe od pozostałych wskaźników
w pozostałych dwóch grupach. Zatem w większości przypadków przedstawiane
doświadczenia były opisywane podobnie obszernie, jedynie w najmłodszej grupie
opisywano doświadczenia nieco bardziej skąpo. Można na tej podstawie uznać, że
indywidualna skłonność do bardziej lub mniej obszernego opisywania zjawisk nie
była aż tak istotna, aby wymagała uwzględnienia w wynikach.
Wskazane związki między wskaźnikami objętości narracji a wiekiem wykryto
zarówno w odniesieniu do całego wywiadu wraz z pytaniami kierunkowymi, jak
i jedynie do jego pierwszej części, polegającej na swobodnym opowiadaniu
o dzieciństwie. W związku z tym, przyjęto, że zarówno swobodne opowiadanie, jak
i odpowiedzi na pytania szczegółowe ujawniają ten sam sposób postrzegania
dzieciństwa i uzasadnione jest zbiorcze traktowanie odpowiedzi w obliczaniu
poszczególnych wskaźników.
***
Wyniki sugerują, że pamiętane dzieciństwo wraz z wiekiem staje się coraz
ważniejszym elementem autobiografii. W średniej dorosłości dochodzi do dużego
zróżnicowania

wagi

przypisywanej

temu
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zróżnicowanym przebiegiem przełomu połowy życia. W późnej dorosłości pamięć
własnego dzieciństwa staje się istotna dla większości osób, co wynikać może z
nasilającego się efektu reminiscencji i konieczności podsumowania życia.

10.2 Globalna spójność
10.2.1 Umiejscowienie wspomnień w czasie
Jednym

z wyrazów

globalnej

koherencji

tekstu

historii

życia

jest

umiejscowienie wspomnień na osi czasu (Habermas, de Silveira, 2008). Otrzymane
wyniki

nie

potwierdziły

hipotezy

dotyczącej

związanych

z wiekiem

różnic

w spójności temporalnej opowiadań o dzieciństwie, będącej wyrazem podstawowego
uporządkowania temporalnego. W każdej z badanych grup średnio około 40%
wspomnień

miało

podany

czas

zdarzenia

w

formie

przywołania

daty

lub

umiejscowienia w czasie przed albo po innym wydarzeniu, czy innej sytuacji. Warto
zaznaczyć, że wyniki dotyczące spójności temporalnej układały się w próbie inaczej
niż wyniki objętości wypowiedzi, a mianowicie ich rozkład był normalny,
a zróżnicowanie wysokości wskaźników w poszczególnych wywiadach raczej
umiarkowane.
Próbując

wyjaśnić

otrzymane

rezultaty

należałoby

odnieść

się

do

przytoczonego we wprowadzeniu modelu rozwoju globalnej spójności autobiografii
(Habermas, Bluck, 2000). Założono w nim, że umiejętność temporalnego ułożenia
wspomnień z przeszłości w wymiarze całego życia jest elementem przyswajanego
w kulturze modelu biografii, który po uformowaniu staje się podstawą dla spójności
tematycznej

i przyczynowej.

Christin

Köber

ze

współpracownikami

(Köber

i in., 2015) zaobserwowała, że częstość stosowania wskaźników czasowego ułożenia
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wspomnień wzrastała w adolescencji i pozostawała stabilna w dorosłości. Zatem być
może temporalne ułożenie epizodów z dzieciństwa stanowi wyraz konwencjonalnego
ułożenia, niezależnego tak bardzo od pogłębiającej się refleksji nad życiem, w tym
nad dzieciństwem.
Jeżeli

założy

się,

że

budowanie

spójności

autobiografii

w wymiarze

temporalnym znajduje się w przeciętnych możliwościach osób dorosłych myślących
na poziomie formalnym (Habermas, de Silveira, 2008), znacznie większą trudność
sprawia wyjaśnienie dlaczego w przeprowadzonych wywiadach ponad połowa
wspomnień nie była w żadnym stopniu umiejscowiona na osi czasu. Obraz
dzieciństwa, który wyłaniał się z wypowiedzi badanych składał się w znaczącej
części z obrazów w pewien sposób zawieszonych w czasie. Nasuwa się tutaj
przypuszczenie, że większość wspomnień nie była traktowana przez osoby badane
jako składowa przemyślanego schematu historii życia. Tożsamość może wyrażać się
także w inny sposób niż ułożenie poszczególnych wspomnień w większą historię.
Można opowiadać o różnorodnych wspomnieniach ze swojej autobiografii, które były
szczególnie znaczące z powodów emocjonalnych, takich jak relacja z ważną osobą,
czy istotne zaangażowanie, a jednocześnie nie stanowiły fragment przemyślanej
logicznie historii. Wydaje się, że doświadczenia, które są łatwo dostępne w pamięci,
nadal mogą definiować osobę pokazując to, co jest kluczowe w jej autobiografii,
a niekoniecznie wpisując się w jednolitą historię.
10.2.2 Pozaosobowa perspektywa temporalna
Częściowo potwierdziła się hipoteza dotycząca częstszego odnoszenia się do
wymiaru pozaosobowego w późniejszych okresach rozwojowych dorosłości. Ogólnie
rzecz biorąc, starsi badani w większym stopniu uwzględniali we wspomnieniach
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kontekst społeczno-historyczny, podobnie więcej razy odnosili się do historii
członków rodziny. Ujawniły się różnice istotne statystycznie między grupą najstarszą
i najmłodszą. Z kolei średnie wartości wskaźników środkowej grupy znajdowały się
pomiędzy średnimi wartościami wskaźników grupy młodszej i starszej, przy analizy
nie wykazały systematycznych różnic z tymi grupami. Prawdopodobnie zbyt niskie
wartości wskaźników nie pozwoliły na rzetelną weryfikację statystyczną bardziej
subtelnych różnic międzygrupowych.
Znacznie wyższe wyniki uzyskane przez seniorów sugerują, że w okresie
starości dochodzi do poszerzenia perspektywy temporalnej. Próbując wyjaśnić
otrzymany wynik, należałoby wyjść poza koncepcję rozwoju tożsamości narracyjnej
autorstwa McAdamsa, gdyż skupia się ona bardzo na perspektywie jednostkowej.
Zresztą Erikson, do którego tak mocno odwołuje się McAdams, podkreślał rolę
społeczeństwa

w

rozwoju.

Paul

Baltes,

Ulman

Lindenberger

i Ursula

Staudinger (2006) dokonali typologii czynników kierujących przebiegiem rozwoju
w skali całego życia na: związane z wiekiem (powszechne, wynikające z wymagań
społeczno-kulturowych lub dojrzewania biologicznego), z historią i nienormatywne.
Rudolf Schaffer (2010) zauważa, że psychologowie rozwojowi najbardziej interesują
się czynnikami związanymi z wiekiem, jednak kontekst historyczny oraz unikatowe
zdarzenia przyczyniają się do tego, że przebieg rozwoju nie jest ujednolicony.
Oczywiście kontekst społeczny, jak twierdzi Bronfenbrenner (2006), może odgrywać
istotną rolę na każdym z etapów, jednak otrzymane wyniki skłaniają do postawienia
pytania, dlaczego był ważniejszy w późnej dorosłości.
Według teorii Self Memory System (Conway i in. 2004) wspomnienia
autobiograficzne konstruowane są tak, aby z jednej strony odzwierciedlały
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rzeczywistość, a z drugiej strony były spójne z obrazem samego siebie. Odnosząc
powyższe do otrzymanych wyników należałoby zwrócić uwagę na dwie sprawy:
realne doświadczenia kohorty oraz specyfikę postrzegania siebie w tym okresie
rozwojowym. Przede wszystkim wraz z upływającym czasem jednostka ma szansę
być świadkiem zachodzących zmian historycznych. W najstarszej grupie wiekowej
osoby badane jako dzieci były uczestnikami szczególnie wyrazistych wydarzeń
i sytuacji z Drugiej Wojny Światowej oraz okresu powojennego, co wyraźnie
ilustrowały fragmenty wywiadów przytoczone w części Wyniki.
Jednak oprócz powyższej interpretacji odnoszącej się do doświadczeń kohorty,
możliwe jest inna, nie wykluczająca się interpretacja wskazująca na czynniki
związane z osobą. Przyjęta w niniejszej pracy perspektywa konstruktywistyczna
podkreśla wagę osobistych znaczeń nadawanych powszechnym doświadczeniom.
Ilustracją potrzeby uwzględnienia poziomu jednostkowego rozumienia sytuacji
historycznej może być wypowiedź jednego z badanych, czterdziestopięcioletniego
mężczyzny, który jakkolwiek dostrzegł tło społeczne własnych przeżyć, jednak nie
uznał go za istotne dla swojej biografii. „Historycznie to się tam działo. Jak miałem
11 lat, to wprowadzili stan wojenny. Ale to.. czy tam papieża wybrali, jak miałem
8 lat, nie? To też, wiadomo, ale to wszystko się tak działo obok i wiadomo, że miało
jakieś tam znaczenie, ale dla dziecka, co to mogło mieć za znaczenie. ”
Jednym z czynników pomagającym dostrzec szerszy kontekst własnego życia
może być poszerzająca się w dorosłości perspektywa poznawcza. Giselle LabouvieVief (2006) pokazała, że osiągnięciem myślenia postformalnego jest większy
kontekstualizm w postrzeganiu własnej osoby oraz koncentracja na zmianie.
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Poza różnicami związanymi z okresem rozwojowym, warto przyjrzeć się
wynikom w całej próbie. Może to wskazać, jak powszechnie przyjmowana jest
perspektywa

pozaosobowa

podczas

wspominania

własnego

dzieciństwa.

W przeprowadzonych badaniach wskaźniki odnoszenia się do kontekstu społecznohistorycznego oraz do historii rodziny przyjmowały zwykle niskie wartości. Rozkład
wyników pokazuje, że mało osób nawiązywało do kontekstu historycznego, a te,
które nawiązywały, robiły to relatywnie rzadko. Jednocześnie, była niewielka liczba
wyjątkowych pod tym względem historii, w których znaczna część wspomnień
odnosiła się do kontekstu społeczno-historycznego. Przy interpretacji należy
uwzględnić, że przyjęte kryteria były raczej restrykcyjne – rozpoznawano je jedynie,
gdy były wyrażone jasno i wprost. Być może istniały takie wspomnienia, które w
przekonaniu osób badanych były umiejscowione w kontekście historycznym, ale tego
nie eksplikowały. Taki rodzaj błędu jest trudny do uniknięcia w badaniach opartych
na samoopisie. Jednak wydaje się, że nawet uwzględniając sposób kodowania
podatny na błędy ominięcia, nadal pozostaje istotna część wspomnień, których osoba
badana prawdopodobne nie zamierzała odnieść do kontekstu.
Wyniki analiz spontanicznego odnoszenia się do perspektywy pozaosobowej
sugerują, że umiejętność dostrzegania szerokiego kontekstu nie musi iść w parze
z jego uwzględnianiem w autobiografii; umiejętność ta może, ale nie musi być
wykorzystana. Jedno z wyjaśnień rzadkiego odnoszenia się do perspektywy
pozaosobowej odnosiłoby się do oszczędzania zasobów poznawczych; świadoma
analiza

zjawisk

stanowi

wysiłek

kosztowny

dla

systemu

poznawczego

i podejmowany dopiero, gdy staje się niezbędny (Kahneman, 2012). Uwzględnienie
szerszej perspektywy własnej historii wydaje się zadaniem szczególnie angażującym
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zasoby, gdyż sam proces tworzenia własnej autobiografii wymaga dokonania wyboru
i ułożenia historii spośród ogromnej ilości angażujących emocjonalnie wspomnień.
Inne wyjaśnienie odnosiłoby się do perspektywy poznawczej przyjmowanej w czasie
zapamiętywania zjawisk; być może egocentryczne spojrzenie dziecka pozostaje
w pewnej mierze obecne we wspomnieniach z tamtego okresu.
Podsumowując, wyniki sugerują, że sposób postrzegania dzieciństwa mocno
odwołuje się do osobistej perspektywy i do tego, co indywidualne.
10.2.3 Relacje logiczne
Wyniki częściowo potwierdziły hipotezę dotyczącą pozytywnego związku
globalnej koherencji tematycznej z wiekiem. Nie zaobserwowano oczekiwanych
związków, gdy liczono wskaźnik koherencji tematycznej, który wskazywał jaka część
wypowiedzi była spójna. Wskaźnik ten wyrażony był jako proporcja liczby spójnych
wspomnień w wywiadzie do liczby wszystkich wspomnień w wywiadzie (podobnie,
w proporcji do objętości tekstu, wyrażone były też inne wskaźniki z poziomu
jednostek analizy: umiejscowienia wspomnień w czasie, wartościowania wspomnień
i treści wspomnień). Różnice między grupami wiekowymi ujawniły się, gdy
policzono bezwzględną liczbę relacji logicznych. Najwyraźniejsza była różnica
między najmłodszą i najstarszą grupą badanych. Innymi słowy, wskaźnik ilości
relacji logicznych pokazał, że młodzi dorośli budowali mniej spójne wypowiedzi niż
osoby w średniej i w późnej dorosłości.
Wyjaśniając powyższą różnicę, można odwołać się do przełomu połowy życia
zachodzącego w średniej dorosłości (Oleś, 2000) oraz do podsumowania życia
w starości (Erikson, 1982). Przełom połowy życia rozumiany jest jako proces proces
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intensywnych i subiektywnie trudnych przemian osobowości, które dotyczą
koncepcji siebie, świata i wartości oraz zadań życiowych, a mogą wynikać z
konfrontacji z faktem czasowej

ograniczoności życia,

reewaluacji

realizowanych dążeń życiowych i adaptacji do zadań i ról typowych

dotychczas
dla

wieku

średniego. Konieczność ponownej refleksji nad kierunkiem własnej biografii
prawdopodobnie skłania do odnajdywania w niej wątków łączących poszczególne
wspomnienia z dzieciństwa. Piotr Oleś (op.cit.) wyróżnił bardziej i mniej refleksyjne
drogi przechodzenia przez przełom połowy życia. Być może zróżnicowanie pod
względem spójności opowiadań osób w średniej dorosłości wiąże się właśnie
z różnymi drogami rozwoju tożsamości w wieku średnim.
Według Bühler (1964) refleksja nad życiem w starości, w odróżnieniu od
poprzednich okresów rozwojowych, nie jest już jedynie możliwością, ale stanowi
konieczność w obliczu ostatecznego bilansu życia. Zdaniem Eriksona (1982)
zbliżająca się perspektywa śmierci skłania do przemyśliwania własnej przeszłości,
człowiek zwraca się wstecz, starając się nadać pozytywne zakończenie swojej
egzystencji.
Podczas próby zrozumienia wyników otrzymanych w badaniu, pojawiają się
dwa ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego wśród osób w późnej dorosłości
opowiadania o dzieciństwie nie były bardziej spójne niż u osób w średniej
dorosłości? Po drugie, dlaczego aż połowa wspomnień była nie powiązana logicznie
z resztą tekstu, skoro podsumowanie życia jest tak istotne? W najprostszy sposób
można odpowiedzieć, że nie wszystkim osobom, mimo starań, udało się dokonać
takiego podsumowania i stąd wiele opowiadań o dzieciństwie nie jest wewnętrznie
spójna. Takie wyjaśnienie posiada pewną wadę, mianowicie wiele narracji, mimo
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niespójności, zawierało całościową pozytywną ocenę i składało się ze wspomnień
ocenianych pozytywnie.
Możliwa jest też inna interpretacja. Formułując hipotezy, kierowano się
koncepcją McAdamsa (2015) i zgodnie z nią założono, że człowiek podsumowuje
swoje życie dzięki zrozumieniu autobiografii jako mającej sens i tym samym nadanie
jej pewnego logicznego wzorca. Natomiast prawdopodobnie można pozytywnie
podsumowywać

swoje

życie

regulując

emocje

związane

z

poszczególnymi

wspomnieniami. Ludzie mogą być w zgodzie z własną przeszłością i postrzegać ją
jako korzystną dla nich dzięki temu, że częściej przywołują pozytywne wspomnienia
lub też podkreślają ich pozytywny aspekt. Możliwe są tutaj dwa rodzaje
mechanizmów regulacyjnych: osoby w późnej dorosłości opowiadając o dzieciństwie
mogły redukować negatywne emocje w poszczególnych wspomnieniach lub
maksymalizować

pozytywne

(por. Jasielska,

Szczygieł,

2007),

przy

czym

niekoniecznie musieli przemyśliwać całe życie lub cały okres dzieciństwa. Powyższa
kwestia stanowi ciekawy obszar dalszych rozważań.
Warto zwrócić uwagę także na trzecie możliwe wyjaśnienie. Założono,
że globalna

spójność

historii

życia

jest

wyrazem

tożsamości

narracyjnej

(McAdams, 2001), a także że pamięć autobiograficzna pozostaje w zgodzie
z obrazem samego siebie oraz celami jednostki (Conway, Holmes, 2004). Być może
zachodzący w późnej dorosłości spadek potrzeby umacniania siebie i autonomii idzie
w parze z przypisywaniem mniejszej wagi spójności historii życia. Równie ważne
może

stawać

się

eksplorowanie

wydarzeń

koncentrujących się wokół konkretnego celu.
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Łatwiej będzie zrozumieć otrzymane wyniki, jeżeli uzna się, że utrzymanie
spójności historii życia wiąże się z wysiłkiem poznawczym i emocjonalnym.
Wprowadzanie

nowych

doświadczeń

w

istniejący

schemat

autobiografii

i redefiniowanie w nim istotnych wątków angażuje zasoby (por. Freeman, 1991).
Jeżeli, jak założono, dzieciństwo rozpatrywane jest jako integralna część tożsamości
narracyjnej (Conway, Singer, Tagini, 2004), to być może utrzymanie tego samego
stopnia spójności historii dzieciństwa wymaga ciągłego wysiłku reorganizowania jej
wraz ze zmieniającą się wizją siebie. Brak systematycznych różnic między grupami
wiekowymi

we

wskaźniku

relacji

logicznych

między

wspomnieniami

może

świadczyć o tym, że koszty utrzymania spójności historii życia ponoszone są na
każdym etapie rozwoju w dorosłości.
Należy zaznaczyć, że przyjęty wskaźnik był dość prosty. Opierał się na liczbie
wspomnień połączonych we wspólne wątki, ale nie uwzględniał, jak wiele wątków
łączyło te wspomnienia. Innymi słowy, nie różnicowano opowiadań wielowątkowych
od jednowątkowych. Wartościowe byłoby podjęcie próby

stworzenia wskaźnika,

który uwzględniałby nie tylko prostą spójność narracji o sobie, ale jednocześnie jej
złożoność. Odzwierciedlałby on lepiej stopień opracowania poznawczego własnych
doświadczeń. Niektórzy z przedstawicieli podejścia narracyjnego w badaniach nad
rozwojem (Tsoukas, Hatch, 2001; Randall, 2012) wskazują na potrzebę analizowania
opowiadań o sobie nie tyle pod kątem ich uporządkowania zgodnie z przyjętym
z góry

schematem,

co

z

punktu

widzenia

kompleksowości

( ang. narrative

complexity), która wyrażać się może wielością wątków, reewaluacją wydarzeń,
brakiem określonego zakończenia, czy zmianą w rozumieniu własnej historii.
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Zastanawia także fakt, że omawiana różnica w spójności logicznej wypowiedzi
między wczesną dorosłością a starszymi grupami ujawniła się we wskaźniku
wyrażonym w bezwzględnej liczbie relacji między jednostkami analizy tekstu, a nie
w proporcji tej liczby do objętości opowiadania. Oznacza to, że w historiach osób
w średniej i późnej dorosłości odnaleziono więcej połączeń między wspomnieniami
niż

w

historiach

z wczesnej

dorosłości,

ale

jednocześnie także i

więcej

niepowiązanych wspomnień. Powyższa różnica może wynikać z tego, że wraz ze
zdobywanym doświadczeń w kolejnych latach życia, podmiot odnajduje nowe wątki
z przeszłości łączące poszczególne wspomnienia. Być może właśnie okres średniej
dorosłości jest pod tym względem przełomowy. Wraz z przemyśliwaniem własnej
przeszłości, człowiek niejako otwiera się na nowe wspomnienia z dzieciństwa, które
do tej pory nie były jeszcze zintegrowane z tożsamością narracyjną. Być może
własna przeszłość wraz z wiekiem staje się coraz ważniejsza dla rozumienia
późniejszego życia. Zgodnie z przedstawioną interpretacją obraz dzieciństwa
podlegałby

ponownemu

opracowaniu

na

wyższym

poziomie

złożoności

i w odniesieniu do nowych tematów przewodnich historii życia.
10.2.4 Główny wątek historii dzieciństwa
Hipoteza dotycząca związanych z wiekiem różnic w tworzeniu głównego
tematu opowiadania nie uzyskała wystarczającego poparcia w danych. Jakkolwiek,
zgodnie z oczekiwaniami, liczba opowiadań z głównym wątkiem była wyższa
w kolejnych grupach wiekowych (wczesnej, średniej i późnej dorosłości), to różnice
między grupami nie były istotne statystycznie. Być może otrzymane różnice były
przypadkowe, ale nie da się też wykluczyć, że przy niezbyt licznej grupie nie
wykryto istniejących tendencji.
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Analizy pokazały, że budowanie historii dzieciństwa z głównym wątkiem, nie
jest powszechne, jednocześnie ujawniły, że w każdym okresie rozwojowym istnieje
pewna liczba dorosłych, którzy tworzą obraz dzieciństwa posiadający taki wątek
spajający poszczególne wspomnienia. Bluck i Habermas (2000) w koncepcji
globalnej koherencji tekstu zakładają, że już we wczesnej dorosłości obecna jest
umiejętność

nadawania

głównego

wątku

autobiografii.

Otrzymane

wyniki

pokazywałyby zatem, że nadawanie wewnętrznej integralności własnej historii
dzieciństwa stanowi możliwość wykorzystywaną tylko przez część osób.
Badania nie ujawniły systematycznych różnic w częstości występowania
głównego wątku, dlatego w niniejszej dysertacji postanowiono opisać jakościowo
różne sposoby nadawania znaczeń dzieciństwu jako całości. W przyszłości mogłyby
być weryfikowane także ilościowo z udziałem większej liczby osób. Analiza treści
głównego

wątku

pozwoliła

na

wyodrębnienie

różnych

strategii

organizacji

wspomnień. Elementy pamięci autobiograficznej mogły być uporządkowane wokół
wątku dotyczącego: (1) problemu osobistego, (2) zmieniającej się sytuacji życiowej,
(3) wzrostu osobistego, (4) wartości. Wyróżniono też typy autonarracji bez głównego
wątku; elementy pamięci autobiograficznej dobrane były zgodnie z: (5) wyrazistością
wspomnień, (6) ogólnym nastrojem, (7) ogólną tematyką oraz (8) bez widocznego
porządku. poniżej odniesiono się do wymienionych strategii organizacji wspomnień.
Zorganizowanie narracji wokół problemów (1) jest zrozumiałe w świetle
dotychczasowej wiedzy psychologicznej; przezwyciężanie trudności wymaga ich
poznawczego opracowania, stąd osoby radzące sobie z przeszkodami nadają temu
procesowi strukturę narracji. Jak pokazały liczne badania oraz doświadczenia
kliniczne, nadawanie znaczeń problemowi w spójnych narracjach pomaga w radzeniu
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sobie z nim (Rubin i in, 2011; Rubin i in, 2014). Trudności obecne w aktualnym
okresie życia mogą skłaniać do przypominania sobie powiązanych z nimi dziecięcych
doświadczeń lub też do poszukiwania w przeszłości źródeł aktualnych problemów
(Moore, 1999).
Zbliżoną adaptacyjną funkcję kolejna strategia organizacji wspomnień
z dzieciństwa. narracje wokół zmiany życiowej. Podczas gdy ułożenie wspomnień
„wokół problemu” (1) ukazywało zmianę w osobie narratora, to narracje „wokół
zmieniającej się sytuacji życiowej” (2) koncentrowały się na zmianie zewnętrznej.
Moin Syed i Kate McLean (2015) twierdzą, że szczególnie przydatne do rozumienia
zmian zachodzących w tożsamości narracyjnej są klasyczne pojęcia z teorii Jeana
Piageta asymilacji i akomodacji struktur poznawczych (por. Dryll, 2008). Ważne
doświadczenie życiowe stymulują do refleksji nad autobiografią. Refleksja ta może
prowadzić do włączenia doświadczenia w istniejący schemat narracyjny albo do
przekształcenia schematu tak, aby pasował do tego doświadczenia. Próbując odnieść
powyższe założenia do wyróżnionych sposobów opowiadania o dzieciństwie, można
sądzić, że opisy zmieniającej się sytuacji życiowej świadczyłyby o procesie
asymilacji doświadczeń, natomiast opisy zmian we własnej osobie – o akomodacji.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, trzeci rodzaj głównego wątku opisujące
pozytywne

przekształcenie

we

własnej

osobie,

nazwany

tutaj

„wzrostem

osobowym” (3), należałoby potraktować jako wynik akomodacji struktur. Zmiany,
o których mówili badani, miały pozytywne konotacje, dotyczyły na przykład podjęcia
odpowiedzialności,

czy

zyskiwania

samodzielności.

Ostatni

z wymienionych

sposobów organizacji opowiadania – „wokół wartości” (4) także odnosił się do
pożądanych właściwości, ale stanowił prostą ilustrację podążania za nimi, a nie opis
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zachodzącej w człowieku zmiany. Przy okazji warto zauważyć, że wartości
w koncepcjach

posteriksonowskich

są

traktowane

jako

treść

zaangażowań

psychospołecznych (np. Schwartz, Luyckx, Crocetti, 2015), gdyż nadają poczucie
ciągłości i wewnętrznej treści oraz kierunek życiu.
Jeżeli konsekwentnie przyjmie się założenie, że globalna spójność historii
życia stanowi przejaw tożsamości narracyjnej, to powyższe sposoby organizacji
wspomnień z dzieciństwa należałoby również traktować jako różne przejawy
tożsamości.
Część wypowiedzi o własnym dzieciństwie nie posiadała głównego wątku.
Mimo tego warto się zastanowić, czy istniała jakaś zasada doboru wspomnień
zawartych w

tych

wypowiedziach.

Model

Self Memory System

Conway’a

i współpracowników (2004) pozwala przyjąć, że wspomnienia z dzieciństwa
pojawiające się w świadomości (czyli roboczej pamięci autobiograficznej) są zgodne
z obrazem „ja” i aktualnymi celami oraz nastrojem, nawet gdy nie został podjęty
wysiłek ich całościowego logicznego opracowania. Prawdopodobnie wspomnienia
wyraziste (5), związane z ogólnym nastrojem (6), czy luźną tematyką (7) były
wybierane przez badanych do ich historii z powodu ich większej dostępności w
bieżącej sytuacji.
***
Z narracji osób dorosłych wyłania się dzieciństwo składające się z wydarzeń
i sytuacji jedynie częściowo uporządkowanych pod względem czasowym oraz
logicznym, a częściowo z odrębnych niepowiązanych scen zawieszonych w czasie.
Obraz ten jest zróżnicowany indywidualnie niezależnie od wieku osoby go tworzącej.
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Niektórzy układają dziecięce doświadczenia w sensowną historię, dla innych z kolei
dzieciństwo stanowi bardziej kolekcję niezależnych wspomnień. Na podstawie
analizy jakościowej zaproponowano kategoryzację sposobów organizacji treści
autobiografii, które mogą stanowić inspirację do dalszych badań.
W

średniej

dorosłości

wzrasta

tendencja

do

odnoszenia

do

siebie

poszczególnych wspomnień, co odczytuje się jako wyraz przekonstruowywania
własnej historii wraz z przełomem połowy życia. Mimo tej tendencji, całościowo
pamiętane dzieciństwo nie staje się w żadnym okresie dorosłości. Z kolei specyficzne
dla późnej dorosłości jest umiejscawianie wspomnień w kontekście pozaosobowym:
społeczno-historycznym i odnoszenie się do historii rodziny, co można wiązać
z poszerzaniem się perspektywy poznawczej oraz z doświadczeniem istotnych zmian
w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym.

10.3 Relacja dzieciństwa do dorosłości
10.3.1 Wypowiedzi dotyczące dorosłości
Dobierając do badań osoby na podstawie ich wieku i wykształcenia, zakładano,
że ich możliwości poznawcze będą wystarczające do trzymania się tematu wywiadu,
jakim było ich dzieciństwo. Mimo tego w ponad połowie opisywanych historii
pojawiały się wątki z dorosłości, a wynik ten był na tyle wyraźny, że zdecydowano
się poddać go analizie. Wspomnienia z okresu dorosłości pojawiały się najczęściej
u starszych dorosłych: obecne były w prawie wszystkich wywiadach z tej grupy
i stanowiły średnio aż jedną piątą przywoływanych wspomnień.
Wyodrębniono trzy rodzaje wspomnień dotyczących dorosłości: niepowiązane
z dzieciństwem,

powiązane

tematycznie
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z dorosłości przeważały takie, które nie wiązały się treściowo z dzieciństwem,
rzadziej pojawiały się nawiązujące tematem do dzieciństwa, a najrzadziej powiązane
przyczynowo. Poniżej, odnosząc się do tego podziału wspomnień z dorosłości,
rozważono różne potencjalne powody wykraczania poza temat dzieciństwa.
Mimowolne odbieganie od tematu. Narzucające się w pierwszej kolejności
wyjaśnienie dotyczy zwykłego fluktuowania uwagi powodujące odbieganie od
przewodniego tematu dzieciństwa. Jest ono zgodne z wynikiem pokazującym, że
wspomnienia z dorosłości niepowiązane z dzieciństwem były szczególnie częste
wśród badanych w późnej dorosłości. Można sądzić, że z powodu starzenia się
poznawczego badanym trudniej było kontrolować przedmiot ich wypowiedzi.
W zgodzie z tą tezą pozostaje też rozkład wyników, szczególnie odbiegały od
tematyki dzieciństwa pojedyncze narracje z najstarszej grupy. Te wyniki skrajne,
prawdopodobnie należące do osób słabiej kontrolujących swoją uwagę, wpływały na
wysokość średniego dla całej próby wskaźnika pokazującego obecność wspomnień
z dorosłości (świadczy o tym znaczna przewaga średniej nad medianą). Ogólnie
rozpiętość wyników wśród seniorów była wyraźnie wyższa niż w młodszych grupach.
Zróżnicowanie otrzymanych wskaźników można wiązać ze zindywidualizowanym
przebiegiem starzenia się poznawczego (Jodzio, 2012), które u niektórych osób
przejawia się relatywnie szybkim spadkiem a u innych może być skutecznie
opóźniane i kompensowane.
Wśród starzejących się funkcji poznawczych, relatywnie wcześnie osłabiają
się funkcje zarządzające i zmniejszają się zasoby poznawcze, a jednocześnie
w większym stopniu angażowane są w kompensowanie pojawiających się deficytów
(Byczewska-Konieczny, 2017; Byczewska-Konieczny i in., 2013). Dla trzymania się
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ogólnego tematu wypowiedzi szczególnie istotne wydaje się hamowanie, którego
osłabienie

mogło

powodować,

że

luźno

kojarzone

wspomnienia

nie

były

powstrzymywane, ale włączane w ciąg wypowiedzi. Także planowanie i przerzutność
uwagi niewątpliwie były istotne dla utrzymania spójności opowiadania, stanowiąc
narzędzie do tworzenia struktury prezentowanych wspomnień oraz dostrzegania
związków dzieciństwa z późniejszym życiem wracania do tematu dzieciństwa.
Na co dzień łagodne starzenie się poznawcze nie utrudnia wykonywania mniej
wymagających czynności dzięki stosowaniu kompensacji i optymalizacji. Problemy
w funkcjonowaniu seniorów pojawiają się natomiast wyraźnie w zadaniach bardziej
angażujących zasoby poznawcze, w których procesy kompensacyjne przestają być
wystarczające (Jodzio, 2008). Opowiadanie własnej biografii zapewne do takich
zadań należy. Po pierwsze wymaga przywoływania i porządkowania dużych porcji
informacji pamięciowych, po drugie angażuje również procesy emocjonalne ze
względu na związek tych wspomnień z doświadczeniami istotnymi dla „ja”.
W literaturze przedmiotu opisuje się specyficzne dla wieku senioralnego zjawisko
OTV (ang. Off Target Verbosity), którego przejawem jest odbieganie od głównego
tematu wypowiedzi i wchodzenie w liczne dygresje (Gold, Arbuckle, 1995). Karolina
Byczewska-Konieczny,

Maria

Kielar-Turska

i

Monika

Paleczna

(2013)

w przeprowadzonych przez siebie badaniach zauważyły związek między zdolnością
do przełączania uwagi a przejrzystością narracji budowanych przez osoby w wieku
senioralnym.
Włączanie w historię życia. Przytoczona analiza jakościowa wskazuje, że
starzenie się poznawcze nie jest w stanie całkowicie wyjaśnić włączania wspomnień
z dorosłości w wypowiedzi o dzieciństwie. Po pierwsze wypowiedzi o dorosłości
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pojawiały się nie tylko w wywiadach z osobami w późnej dorosłości, ale też
w pozostałych dwóch grupach wiekowych. Po drugie, w części wypowiedzi
o dorosłości nawiązywano do dzieciństwa w sposób tematyczny i przyczynowy.
Powyższe sugeruje, że wychodzenie poza przyjęty temat nie było zupełnie
przypadkowe, ale mogło stanowić wyraz włączania wspomnień z dzieciństwa
w globalnie spójną historię życia (Habermas, Bluck, 2000).
Kolejnym możliwym wyjaśnieniem tak częstego nawiązywania do dorosłości
może być rozmycie granic własnej reprezentacji dzieciństwa i dorosłości. Niejasność
oraz subiektywizm definiowania dzieciństwa wyraźnie pokazały odpowiedzi na
pytanie

kierunkowe

dotyczące

postrzeganego

końca

tego

okresu.

Badani

umiejscawiali koniec w dorosłości, rozważali różne kryteria jednocześnie lub
twierdzili, że dzieciństwo się nie skończyło.
Dla pełniejszego obrazu warto zaznaczyć, że większość przywoływanych
wspomnień nie było odnoszonych do dorosłości, co wskazuje, że znaczna część
istotnych dla jednostki doświadczeń z dzieciństwa pozostaje jednak odrębna od
późniejszego życia.
***
Otrzymane wyniki ujawniły zjawisko przenikania historii dorosłego życia do
obrazu dzieciństwa. Może ono wynikać z rozmycia granic między prywatną
koncepcją własnego dzieciństwa a późniejszymi okresami, z procesów budowania
tożsamości narracyjnej, a w trakcie opowiadania może być wzmacniane przez słabą
kontrolę procesów poznawczych.
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10.3.2 Dostrzeganie wpływu dzieciństwa
Powszechność dostrzegania wpływu dzieciństwa. Ogólnie analizy pokazały, że
z jednej strony większość dorosłych potrafi dostrzec wpływ dzieciństwa na ich
osobę, z drugiej strony, wpływ ten dotyczy jedynie fragmentów historii życia
i niektórych tematów. Tylko jedna trzecia badanych spontanicznie mówiła o takim
wpływie, a nawet odpowiadając na pytania kierunkowe dotyczące relacji dzieciństwa
i dorosłości, badani mówili o dosyć ograniczonym zakresie wpływów (w całym
wywiadzie wskazywali średnio tylko na około dwa aspekty z życia, na które
wpłynęło dzieciństwo).
Istotny wynik stanowią też wypowiedzi badanych kilku osób, które są
wyjątkiem od ogólnego trendu; osoby te, nawet pytane wprost, nie potrafiły określić
jaki konkretnie wpływ miało ich dzieciństwo na późniejsze życie lub po prostu
odpowiadały, że takiego wpływu nie widzą. Oczywiście takie przypadki można
wyjaśniać

niewystarczającym

diagnostycznej

poczuciem

bezpieczeństwa

(Stemplewska-Żakowicz, 2005)

lub

innymi

badanych

w relacji

niekontrolowanymi

czynnikami. Natomiast wyniki te mogą też pokazywać, że przekonanie o wpływie
dzieciństwa nie jest podzielane przez wszystkich, a dzieciństwo może być
w osobistej autobiografii okresem całkiem odrębnym od późniejszych okresów.
Dostrzeganie wpływu w poszczególnych okresach dorosłości. Nie potwierdziła
się hipoteza dotycząca związku postrzeganego wpływu dzieciństwa na późniejsze
życie z bieżącym etapem rozwojowym. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że
dorośli dostrzegają jakiś rodzaj relacji między doświadczeniami z dzieciństwa
a późniejszym życiem niezależnie od tego, w jakim okresie życia się znajdują.
Zauważono jedynie nieznaczne prawdopodobieństwo, że osoby w późnej dorosłości
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dostrzegają wpływ dzieciństwa na więcej aspektów (różnice między grupami były na
poziomie tendencji w kierunku istotności statystycznej). Taki rezultat mógłby
wynikać ze zwiększającej się wraz z wiekiem kompleksowości narracyjnego „ja”.
Otrzymany brak różnic między okresami rozwojowymi wykazuje analogię do
wyników badań nad mądrością (Thomas, Kunzmann, 2014; Staudinger, Glück, 2011).
Założono w nich, że mądrość wzrasta z wiekiem wraz z kumulującym się
doświadczeniem i rozwijającą się umiejętnością myślenia relatywistycznego.
Okazało się jednak, że mądrość pojawia się u niektórych osób już we wczesnej
dorosłości oraz że nie staje się częstsza, ani nie wzrasta znacząco w późniejszych
okresach (poza spadkiem w ostatnich latach życia). Wynik ten tłumaczono
kluczowym wpływem innych czynników rozwojowych niż te bezpośrednio związane
z wiekiem. Jednocześnie w poszczególnych okresach dorosłości mądrość wyrażała
się w odniesieniu do różnych obszarów życia.
Rudolph Schaffer (2010) wskazuje, że rozwój psychiczny w dorosłości stanowi
w znacznej mierze możliwość a nie tylko konieczność. Wydaje się, że opracowanie
poznawcze i emocjonalne dzieciństwa w kontekście całej historii życia może, ale nie
musi być dokonane, nawet jeśli pozwalają na to posiadane kompetencje. Osiągnięcie
stadium rozumowania pozwala na całościowe ujmowanie historii życia (Habermas,
Bluck, 2000), a rozwijająca się w dalszej kolejności perspektywa postformalna
ułatwia integrować odmienne elementy historii i rozumieć zmianę (Olejnik, 2015).
Mimo niewątpliwych możliwości, które pojawiają się wraz z rozwojem poznawczym,
daje on jedynie narzędzia do wykorzystania w procesie refleksji życiowej
(Staudinger, 2001), które mogą, ale nie muszą być wykorzystane.
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Przedmiot wpływu. Analiza jakościowa pozwoliła na wyodrębnienie kategorii
elementów, na które w postrzeganiu dorosłych, wpływają wydarzenia i sytuacje z
dzieciństwa. Wyniki wskazują, że głównie dostrzegany jest wpływ dzieciństwa na to,
jaką osoba się stała, czyli na jej charakterystyki, takie jak cechy i nawyki.
W mniejszym stopniu zwracano się uwagę, że dzieciństwo wpływa na późniejsze
dążenia

życiowe

i

osobisty

potencjał,

w tym

wiedzę.

Podobnie

relacje

interpersonalne w dorosłym życiu są były rzadko postrzegane jako skutek przeszłych
doświadczeń.
***
Według Habermasa i Bluck (2000) związki między pamięcią autobiograficzną
a obrazem „ja” budują globalnie spójną historię życia, która daje poczucie ciągłości,
sensowności i odrębności. Otrzymane wyniki sugerują, że pamiętane dzieciństwo
stanowi wyraz tożsamości człowieka dorosłego. Ponadto, analizy pokazały, że
z jednej strony powszechnie łączy się pamięć dzieciństwa z postrzeganiem siebie,
a z drugiej strony, znaczna część dostępnych i ważnych wspomnień z dzieciństwa nie
jest

spontanicznie

włączana

w tożsamość

narracyjną

(por. McAdams, 2001;

Habermas, Bluck, 2000). Pokazano też, że najczęściej dostrzegany jest wpływ na
stabilne charakterystyki osoby.

10.4 Treść obrazu dzieciństwa
10.4.1 Tematyka poszczególnych wspomnień z dzieciństwa
Przeprowadzone analizy pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, jaka jest treść
obrazu dzieciństwa konstruowanego przez osoby dorosłe na różnych etapach życia.

237

DYSKUSJA WYNIKÓW

Częściowo ujawniły się założone różnice w przedmiocie wspomnień związane
z okresem rozwojowym.
Doświadczenia dziecka we wspomnieniach
W poszczególnych

grupach

wiekowych

wyraźnie

dominowała

zbliżona

tematyka. Ogólnie rzecz ujmując, treść wspomnień była zwykle zbieżna z typowymi
doświadczeniami

dziecka.

Jednocześnie

niektóre

tematy

występowały

w poszczególnych okresach szczególnie często bądź rzadko, chociaż zwykle nie
zmieniało to układu dominujących treści w grupach wiekowych.
Aktywności: zabawa i edukacja. W pierwszym etapie analizy narracji
wyodrębniano kategorie treściowe „oddolnie” na podstawie tekstu. Pokazały one, że
tematyka przywoływanych przez badanych wspomnień z dzieciństwa była bogata
i zróżnicowana, a jednocześnie wyraźnie dominowały w niej określone kategorie
tematyczne. Najczęściej wspominano spędzanie wolnego czasu i relacje rodzinne, na
kolejnych miejscach były: edukacja, tradycje i rytuały, w tym wydarzenia rodzinne,
przedmioty, miejsce wychowania oraz kontakty z rówieśnikami. Dominujące treści
wiązały się z tym, co istotne w doświadczeniu dziecka, czyli z aktywnościami
(por. Tyszkowa, 1977). Jedną z głównych aktywności dziecka są zabawy (patrz też
Kielar-Turska, 2001); do kategorii spędzania czasu wolnego należały przede
wszystkim właśnie podkategorie hobby i zainteresowania oraz zabawy. W życiu
dziecka, wraz z wiekiem, coraz istotniejszą rolę odgrywa aktywność edukacyjna.
Doświadczenia wiążące się z tą sferą są nie tylko istotnym czynnikiem rozwoju
poznawczego, ale - co istotne - stają się znaczącą i obszerną częścią codziennych
dziecięcych przeżyć.
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Relacje rodzinne. Dominacja tematu relacji rodzinnych w pamięci dzieciństwa
również wydaje się zrozumiała w obliczu wiedzy psychologicznej o doświadczeniach
dziecięcych. Powszechnie przyjmuje się tezę mówiącą, że rodzina jest prymarnym
środowiskiem rozwoju (Tyszkowa, 2004), relacje rodzinne są bogatym źródłem
doświadczeń emocjonalnych, stanowią wzajemny układ odniesienia oraz wzór
aktywności. W rodzinie tworzą się najważniejsze więzi przywiązania dziecka
z osobami znaczącymi, warunkując pomyślny rozwój; aktywność dziecka skupia się
wokół interakcji z członkami rodziny. Warto też zauważyć, że zwykle w dialogu
właśnie z matką lub ojcem dziecko nabywa umiejętności organizowania wspomnień
w narracyjną strukturę autobiografii (Fivush, Bauer, 2010).
Tradycje i rytuały. Szczególnie częste u badanych dorosłych wspominanie
zwyczajów, wydarzeń rodzinnych, świąt, a także rytuałów religijnych można
próbować wytłumaczyć w dwojaki sposób. Po pierwsze przeważająca część tych
sytuacji ma miejsce w kontekście rodzinnym, który, jak wspomniano wyżej, zajmuje
ważne miejsce w doświadczeniach dziecka. W systemowym podejściu do terapii
rodzin akcentuje się rolę rytuałów i zwyczajów w nadawaniu tożsamości, przekazie
wartości, spajania rodzinny (Goldenberg, Goldenberg, 2006), stąd ten temat mógł
zostać dobrze zapamiętany.
Po drugie ważne i wyjątkowe wydarzenia są wyznacznikami, które we
wspomnieniach z okresu dziecięcego wyznaczają pewne markery na osi czasu życia.
W doświadczeniu dziecka rolę wyznaczników rytmu życia mogły pełnić typowe
cykliczne wydarzenia, takie jak Święta Bożego Narodzenia lub też pojedyncze,
np. Sakrament Pierwszej Komunii Świętej. Należy wziąć pod uwagę, że orientacja
w czasie

dziecka

w

wieku

przedszkolnym
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indywidualnych doświadczeń wypełniających czas (Kielar, 1992). Dopiero w późnym
dzieciństwie, kiedy dziecko potrafi korzystać z miar czasu, czas obiektywizuje się.
Kontakty z rówieśnikami. Z biegiem życia dziecka poszerzają się jego relacje
społeczne; od okresu późnego dzieciństwa kontakty z rówieśnikami stanowią
szczególnie istotny czynnik rozwoju (Schaffer, 2006). Wyjaśnienia wymaga ponad
dwuipółkrotnie rzadsza obecność kontaktów z rówieśnikami niż relacji rodzinnych.
Bliskie relacje przywiązania stanowią pierwotną potrzebę, która jest istotna przez
całe dzieciństwo, podczas gdy kontakty z rówieśnikami zaczynają odgrywać
ważniejszą rolę dopiero z czasem i zwykle nie zastępują relacji rodzinnych.
Oczywiste wydaje się, że tak istotna rola bliskich relacji rodzinnych przekłada się na
większą dostępność dotyczących ich wspomnień.
Jednocześnie można pokusić się też o inne alternatywne wyjaśnienie.
Wymienioną różnicę przynajmniej częściowo można wiązać z przyjętym sposobem
analizy treści. Podział na jednostki analizy dokonywał się na podstawie czynności,
a nie ich sprawców i przez to właśnie czynności częściej były rozpoznawane jako
główne tematy jednostek. Wspomnienia kwalifikowano do kategorii tematycznych
kontaktów z rówieśnikami i relacji z członkami rodziny, gdy opisywały wprost te
relacje, a nie wspólne działania (które mogły domyślnie świadczyć o relacjach).
Zatem możliwa jest sytuacja taka, że relacje z rówieśnikami realizując się
w działaniu, były klasyfikowane jako aktywności, zapewne głównie w formie
spędzania czasu wolnego. Mimo wymienionych ograniczeń przyjętego sposobu
analizy, otrzymany wynik został uznany za wartościowy, ponieważ ukazuje, jak
bardzo

dorośli

świadomie

koncentrowali

interpersonalnych.
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Miejsce

zamieszkania.

Ciekawym

wynikiem

są

częste

opisy

miejsca

zamieszkania. Być może umiejscowienie osobistej historii w przestrzeni stanowi
ważny

element

schematu

biografii,

podobnie

jak

analizowane

wcześniej

umiejscowienie w czasie (podrozdział 10.2.1). Wydaje się, że obszar ten powinien
być

przedmiotem

dalszej

analizy

i

powinno

zostać

zweryfikowane,

czy

umiejscowienie w przestrzeni wspomnień obok globalnej spójności temporalnej
stanowi istotny element nadający spójność historii życia (Habermas, Bluck, 2000).
Związki etapu dorosłego życia z treścią wspomnień
Zgodnie z przewidywaniami ujawniły się związane z wiekiem różnice w treści
kreowanego obrazu dzieciństwa. Jednocześnie próba weryfikacji kierunkowej
hipotezy

o

zbieżności

treści

tego

obrazu

z

bieżącym

etapem

rozwoju

psychospołecznego napotkała na pewne trudności. Okazało się problematyczne
ustalenie

jasnych

psychospołecznych.

wskaźników
Wynikało

to

odpowiadających
przynajmniej

treściom

częściowo

kryzysów

z eksploracyjnego

charakteru postawionego problemu; jasna weryfikacja wymagała sprecyzowania
kryteriów, a dotychczasowe badania nie dawały wystarczających wskazówek do ich
sformułowania 30 . Zakładano, że uda się sklasyfikować otrzymane treści wspomnień
do odpowiadających im zadań rozwojowych wyróżnionych w teorii psychospołecznej
E.H.Eriksona (1968), co wynikało z przyjętej koncepcji tożsamości narracyjnej
(McAdams, 2001) oraz pamięci autobiograficznej (Conway, Holmes, 2004).
W przedstawionej niżej interpretacji treści konieczne okazało się odwołanie także do

30

Podjęto próbę zastosowania kryteriów analizy zaproponowanych przez Conway’a i Holmes’a (2004),
jednak kryteria okazały się zbyt mało różnicujące, tzn rozpoznawano ograniczoną liczbę kategorii,
sędziowie odbierali granice kryteriów jako niejasne.
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innych konceptualizacji zmian w dorosłości, takich jak teorie rozumowania
postformalnego.
Poniżej omówiono różnice między grupami wiekowymi w odniesieniu do
dominujących kategorii. Rodzaj wykrytych różnic w treści opowiadań sugeruje, że
przynajmniej niektóre z nich mogły być związane ze specyfiką rozwojową osób
badanych. Wychodzi się tu z założenia, że istotna zmiana życiowa wymaga
szczególnego opracowania ze względu na konieczność akomodacji posiadanych
schematów poznawczych do doświadczanej zmiany (Dryll, 2008). Ogólnie rzecz
ujmując, dominację określonych treści w wypowiedziach o dzieciństwie rozumie się
z jednej strony jako odzwierciedlenie typowych dziecięcych doświadczeń, a z drugiej
- jako wyraz perspektywy dorosłego.
Relacje rodzinne. Opis relacji rodzinnych dokonywany znacznie częściej we
wczesnej dorosłości niż w późnej mógł być wyrazem zadania rozwojowego, jakim
jest założenie rodziny (Palus, 2008). Wczesna dorosłość jest też okresem, w którym
zwykle dochodzi do zakończenia separacji od rodziny pochodzenia, co może
prowadzić do częstszego przemyśliwania swojej przeszłości w kontekście więzi
z krewnymi. Według Roberta Goulda (1978) młody człowiek wchodząc w świat
dorosłych porzuca iluzoryczne przekonania dotyczące bycia dzieckiem swoich
rodziców, rozstaje się z ich oczekiwaniami, uczy się bardziej elastycznie podchodzić
do sposobów myślenia i działania, które wyniósł z rodziny.
Z kolei osoby znajdujące się w średniej dorosłości umiarkowanie często
opisywały relacje rodzinne, ogólny obraz tej grupy wiekowej statystycznie nie różnił
się od pozostałych pod względem częstości wspominania relacji rodzinnnych.
Powyższe może wynikać z tego, że w średniej dorosłości rodzina nadal stanowi
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istotny element życia. W teorii Eriksona jest to czas, w którym głównym wyzwaniem
rozwojowym jest troska o przyszłe pokolenia, często realizowana na polu rodzinnym.
W starości relacje z rodziną zwykle nie wymagają już tak wiele osobistych
zmian, jak we wcześniejszych okresach i być może dlatego są rzadziej wspominane
niż we wczesnej dorosłości. Analizując powyższe różnice, należy pamiętać, że
w każdej z grup wiekowych relacje rodzinne były dominującym tematem wspomnień,
a omawiane wyniki świadczą o utrzymywaniu się istotnej roli bliskich relacji
rodzinnych przez całą dorosłość.
Na marginesie głównych rozważań warto zauważyć, że zaobserwowane
w badaniu częstsze występowanie opisów relacji rodzinnych we wczesnej dorosłości
niż w późnej, kontrastuje ze współcześnie akcentowanymi kierunkami zmian
kulturowych. W naukach społecznych występują opinie mówiące, że w młodszych
pokoleniach ważniejsze stają się wartości związane z samorealizacją i karierą
zawodową niż tradycyjne wartości związane z rodziną (Harwas-Napierała, 2008).
Można się spodziewać, że wartości stanowiąc ważny element tożsamości, powinny
znaleźć

odzwierciedlenie

także

w

przywoływanych

wspomnieniach.

Jednak

w opowiadaniach o dzieciństwie młodzi dorośli nie tylko nie przywoływali rzadziej
tematu rodziny, ale też czynili to częściej niż osoby w późnej dorosłości. Czyli
otrzymane wyniki ukazują istotne znaczenie relacji rodzinnych dla młodych
dorosłych.
Tradycje i rytuały. Większa rola tradycji i rytuałów w średniej dorosłości
w stosunku do młodszej grupy może być związana z charakterystycznym dla tego
wieku wzrostem stabilności i powtarzalności w różnych sferach funkcjonowania
(Olejnik, 2011). Być może w tym okresie względnej przewidywalności upływ czasu
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dostrzegany jest bardziej przy okazji cyklicznych zdarzeń. Jak zaznaczono
w wynikach, istotną składową tej kategorii były wydarzenia rodzinne takie jak
wspólne święta. Zatem przypuszcza się, że w średniej dorosłości życie rodzinne staje
się bardziej zrozumiałe i przewidywalne, a jego rytm mogą wyznaczać w większym
stopniu cykliczne lub przewidywalne wydarzenia.
Edukacja. Trudniejszy do wytłumaczenia jest wzrost zainteresowania edukacją
w późnej dorosłości. Można było się spodziewać, że osoby posiadające lepsze
wykształcenie (i zapewne przypisujące wyższą wartość edukacji) będą częściej
wracać tematu edukacji we wspomnieniach, jednak w każdej z grup uczestniczyły
osoby wyedukowane. Wszyscy badani z wczesnej i średniej dorosłości mieli
wykształcenie wyższe, natomiast część badanych z późnej dorosłości miała
ukończoną

jedynie

szkołę

średnią,

zatem

prawdopodobnie

poziom

edukacji

bezpośrednio nie wpłynął na omawiany wynik. Co więcej, trudno go także
wytłumaczyć doświadczeniami pokoleniowymi. Ogólnie okres edukacji z czasem się
wydłuża, a kształcenie się przez całe życie ma coraz większe znaczenie dla sukcesu
zawodowego (Szymański, 2013), więc teoretycznie młodsi powinni częściej
wspominać edukację.
Należy rozważyć, czy na uzyskany rezultat wpłynął dobór próby. Dobrowolna
zgoda na badanie wymagała decyzji podjęcia wysiłku poznawczego, który
przypuszczalnie był relatywnie wyższy dla starszych, dlatego zapewne częściej
zgadzały się osoby gotowe do takiego wysiłku. Ponieważ aktywność edukacyjna oraz
kulturalno-oświatowa w późnej dorosłości odracza związane z wiekiem osłabienie
sprawności poznawczej (Byczewska, Kielar-Turska, 2011), można zastanawiać się,
czy badani seniorzy należeli do sprawniejszych w ich grupie wiekowej. Co więcej,
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część badanych osób z późnej dorosłości była rekrutowana z uniwersytetu trzeciego
wieku, więc siłą rzeczy mogły one mieć większe potrzeby edukacyjne, podczas gdy
pozostałe były rekrutowane za pośrednictwem sieci osobistych kontaktów badacza.
W związku z tym w grupie późnej dorosłości mogło być więcej osób mających
wyższe potrzeby edukacyjne niż w populacji osób w tym samym wieku.
Kontakty z rówieśnikami.

Z kolei w późnej dorosłości mniej mówiono

o kontaktach z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę opisywaną wyżej tendencję do
częstszego wspominania edukacji przez osoby w późnej dorosłości, można
zastanowić się, czy w pamiętanym prze nich dzieciństwie relacje formalne w szkole
nie zajęły częściowo miejsca relacji nieformalnych w grupie rówieśniczej. Ciekawe
byłoby rozważenie, czy specyfika kontaktów społecznych w późnej dorosłości
wpłynęła na takie przesunięcie akcentów. Być może wobec kurczącej się naturalnie w
starości siatki społecznej przyjaciół i znajomych oraz członków rodziny – z powodu
ich chorób, śmierci, czy mniejszych możliwości przemieszczania się, osoby starsze
starają się je kompensować poprzez uczestnictwo w dostępnych dla nich formalnych
aktywnościach w takich organizacjach jak instytucje kulturalno-oświatowe.
Zróżnicowanie wyników. Warto zwrócić uwagę na rozkład wyników. W grupie
późnej dorosłości badani częściej mówili o różnorodnych tematach (inaczej mówiąc
występowanie poszczególnych kategorii tematycznych było bardziej rozproszone).
Obliczenia pokazały, że część dominujących kategorii w próbie z późnej dorosłości
występuje rzadziej, za co przynajmniej częściowo odpowiada właśnie większa
rozmaitość treści. Zróżnicowanie obrazu dzieciństwa w grupie z późnej dorosłości
może odzwierciedlać wzrastającej heterogeniczności interindywidualnych ścieżek
rozwoju w tym okresie życia (Straś-Romanowska, 2011). Wynik ten może być także
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przejawem zróżnicowania intraindywidualnego. W późnej dorosłości w obliczu
zwrócenia się ku przeszłości oraz konieczności rewizji wielu przewijających się
dotychczas wątków autobiografii, może też zwiększać się zakres tematyki osobiście
ważnych wspomnień. Zatem dzieciństwo jako część historii życia zmieniałoby się
w kierunku nie tyle prostego zintegrowania, co większego zróżnicowania.
Elementy ekosystemu we wspomnieniach dorosłych
W drugim etapie wyodrębniane wcześniej kategorie treściowe

wspomnień

z dzieciństwa pogrupowano w szersze klasy odnoszące się treścią do modelu
bioekologicznego. Podobnie, jak w pierwszym etapie, sprawdzano które klasy
kategorii treściowych były łatwiej przypominane, na podstawie czego wnioskowano,
że są dla dorosłych bardziej dostępne i tym samym ważniejsze.
Kontekst. Najwięcej wspomnień przywoływanych przez badanych opisywało
kontekst rozwoju; stanowił on właściwie zbiór klas, do których odniesiono się
poniżej.

Najczęstsze

były

wspomnienia

odnoszące

się

do

mikrosystemu

i mezosystemu, rzadsze były wspomnienia związane z egzosystemem i najrzadsze
związane z makrosystemem. Mikrosystem stanowi najbliższe dla dziecka środowisko
rozwoju, zatem zrozumiała jest jego większa dostępność we wspomnieniach. Co
ciekawe, wyniki pokazują, że szersze środowisko rozwoju, jakim jest mezosystem,
jest niemal równie istotne dla dorosłych w kreowanym przez nich obrazie
dzieciństwa. Można sądzić, że badani jako dzieci najczęściej bezpośrednio
doświadczali wpływu mikrosystemów, jednak znaczenie mezosystemu mogło być
uświadamiane, gdy już jako dorośli przypominali sobie dzieciństwo i zwracali uwagę
na ten obecnie ważny dla nich rodzaj kontekstu. Dorośli poszerzają obszary swojego
funkcjonowania, muszą dostrzegać szerszy zakres uwarunkowań, aby efektywnie
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funkcjonować społecznie i rozwiązywać codzienne problemy. Zresztą właśnie ta
konieczność odnalezienia się w wielu systemach jednocześnie i zobaczenia interakcji
między nimi stanowi czynnik rozwoju postformalnego (Gurba, 1993). Wydaje się, że
mezosystem jest tym obszarem, który poza mikrosystemem staje się ważny
w dorosłości.
Michael Commons

i Francis Richards (1999) konceptualizują rozwój

poznawczy jako poszerzanie perspektywy, w tym zwiększanie kompleksowości
postrzeganej rzeczywistości i umiejętności koordynowania różnych systemów
logicznych. Zwracają uwagę, że istnieją różne poziomy rozumienia złożoności
rzeczywistości, a w dorosłości możliwe jest osiąganie kolejnych. Badacze ci
zaznaczają też, że rozwój w perspektywy postformalnej w dorosłości nie jest
powszechny. Dostrzeganiu w codziennych problemach roli szerokiego kontekstu
z poziomu egzosystemu i makrosystemu prawdopodobnie sprzyja przyjmowanie
szerszej perspektywy poznawczej typowej dla bardziej zaawansowanych poziomów
rozumowania, przy czym nie wszyscy dorośli osiągają te poziomy myślenia
(Commons, Ross, 2008).
Można przypuszczać, że większość ludzi skupia się na najbliższych im
elementach kontekstu, czyli mikrosystemach i mezosystemach;

w największym

stopniu mogą być kontrolowane przez jednostkę w codziennym życiu, stąd też
prawdopodobnie pozostaje na nich najbardziej skupiona i uznaje je za najistotniejsze.
Nawet

gdy

ktoś

posiada

bardziej

zaawansowane

możliwości

rozumowania

postformalengo, koordynacja perspektyw stanowi wysiłek poznawczy, który może nie
być podejmowany ze względu na oszczędność zasobów.
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Osoba. Poza omówionym wyżej kontekstem rozwoju, w wypowiedziach
badanych dominowały wspomnienia dotyczące własnej osoby oraz procesu interakcji
jednostki z otoczeniem. Każdy z tych elementów obejmował około jednej czwartej do
jednej trzeciej tekstu, a jedynie niewielka część traktowała o wymiarze czasowym.
Obraz dzieciństwa wyłaniający się z wypowiedzi badanych jest przejawem z jednej
strony perspektywy dorosłego, a z drugiej strony jest stworzony ze wspomnień
powstałych w tamtym czasie. Dominację opisów związanych z własną osobą można
także

rozumieć

dwojako.

Po

pierwsze

perspektywa

dziecka

jest

bardziej

egocentryczna niż dorosłego, w związku z czym można się spodziewać, że jeżeli
wspomnienia reprezentują realne doświadczenia dziecka, to własna osoba będzie na
pierwszym planie. Po drugie, jak zakładano, autonarracje stanowią przejaw własnej
tożsamości, stąd koncentrację na własnej osobie można uznać za naturalny przejaw
wyrażania, czy kreowania siebie w historii życia.
Proces. Około jednej czwartej wszystkich wspomnień koncentrowało się na
procesie

interakcji

z wybranymi

elementami

kontekstu

rozwoju.

Właściwie

wspomnienia te stanowiły opisy kontaktów interpersonalnych: z rodzicami, czy
rówieśnikami, a okazyjnie z płcią przeciwną. Psychologia wskazuje na szczególnie
istotną rolę relacji społecznych dziecka dla rozwoju, w tym relacji przywiązania
i kontaktów z grupą rówieśniczą. „Ja” kształtuje się w interakcji z innymi ludźmi.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pamięć autobiograficzna pełni funkcję zachowania
spójności „ja”, to zrozumiałe staje się, że we wspomnieniach będą obecne ważne
relacje z ludźmi. Koncentrowanie się na procesie tej interakcji przez dorosłych może
wyrażać ich osobistą wiedzę o własnym rozwoju.
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Trudne do wytłumaczenia w obliczu koncepcji psychologicznych jest rzadsze
odnoszenie się do tej klasy kategorii przez osoby z późnej dorosłości. Teoria
społeczno-emocjonalnej selektywności (Carstensen, Isaacowitz, Charles, 1999) mówi
o zwiększającej się roli celów nastawionych na interakcje społeczne w starości, co
pozwala się spodziewać, że relacje interpersonalne będą również stanowiły tematykę
autobiografii.

Odnosząc

się

do

klasycznego

modelu

selekcji,

optymalizacji

i kompensacji (Baltes, Baltes, 1990), warto zauważyć, że osoby starsze dobierają
takie wspomnienia, które pozwalają zachować im pozytywny obraz siebie oraz dobre
samopoczucie. Można spróbować postawić tutaj teoretycznie możliwą, chociaż
daleko idącą tezę, że relacje społeczne, będąc z natury wymagające dla człowieka,
bywają źródłem trudnych przeżyć. Tym samym ograniczanie w pamięci tych relacji
do

pozytywnych

skutkuje

rzadszym

procentowym

udziałem

relacji

we

wspomnieniach. Zakłada się, że proces retrospekcji szczególnie w wieku senioralnym
generuje emocje, ponieważ wtedy ma on istotne znaczenie dla podsumowania
dotychczasowego życia.
Czas. Osoby w późnej dorosłości wspominając dzieciństwo wyraźnie częściej
poruszały tematy nawiązujące do zmiany zachodzącej w czasie. Pokazuje to
specyfikę myślenia o sobie seniorów. W cytowanej wcześniej koncepcji LabouvieVief (2006) dojrzałe rozumienie przekształceń w „ja” i umiejętność dostrzegania
współzależności ze zmianami w otoczeniu jest charakterystyczne dla myślenia
postformalnego.

Oczywiście

perspektywa

postformalna

zaczyna

rozwijać

się

w trakcie wczesnej dorosłości, jednak nadal może poszerzać się wraz z wiekiem;
widocznie to późna dorosłość przynosi zwiększenie zainteresowania zmianą we
własnej historii, a sytuacja życiowa skłania do pełniejszego wykorzystania narzędzi

249

DYSKUSJA WYNIKÓW

poznawczych. Badania Michalskiej i współpracowników (Michalska, Trempała,
Szymanik-Kostrzewska,

Gurba,

2016)

pokazały,

że

rozwijanie

i

używanie

perspektywy postformalnej pozostaje jedynie możliwością, która może, ale nie musi
być wykorzystana; być może właśnie w starości myślenie postformalne zostaje użyte
do opisu swojej historii dzieciństwa.
Tematy wspomnień dotyczące zachodzącej w czasie zmiany, które zawierają
się w klasie „czas”, zostały wyodrębnione podczas analizy treści obrazu dzieciństwa
niezależnie od omawianych wyżej w niniejszej pracy kryteriów umiejscowienia
w czasie (podrozdziały 10.2.1 – 10.2.2). Kryteria umiejscowienia w czasie także
pokazały częstsze odnoszenie się do perspektywy pozaosobowej przez osoby
w późnej dorosłości, co świadczy o rzetelności wyniku.
Częstsze opowiadanie o zmianie zachodzącej w czasie przez osoby w późnej
dorosłości może wynikać z wieku badanych. Doświadczenia starszych osób
rozciągają się w najszerszym spektrum czasowym, zatem zachodzące zmiany, czy to
w osobistej historii, rodzinnej, czy społecznej, stają się dla nich wyraźniejsze.
Prawdopodobne dostrzeganie upływu czasu sprawia, że wspominając dzieciństwo
także zwracają uwagę na zmiany.
10.4.2 Afektywny komponent obrazu dzieciństwa
Potrzeba pozytywnej ewaluacji. Otrzymane wyniki pokazują, że aspekt
afektywny jest istotnym składnikiem obrazu własnego dzieciństwa. Do około 40%
wspomnień wprowadzano aspekt emocjonalny lub wartościujący. foaijpwlNależy
przy tym zaznaczyć, że użyte kryterium ustosunkowania afektywnego do wspomnień
było dość restrykcyjne – brano pod uwagę tylko jasno wyrażone oceny i emocje, a
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tym samym omijano te, które nie były wypowiedziane wprost. Ponadto rezultaty
ujawniły, że w każdym z okresów rozwojowych pozytywne odczucia związane
ze wspomnieniami z dzieciństwa przywoływane były najczęściej, negatywne trochę
rzadziej, a ambiwalentny stosunek do wspomnień był stosunkowo rzadki.
Jednocześnie okazało się, że większość osób spontaniczne podsumowywało
całość dzieciństwa w sposób wartościujący lub emocjonalny, co potwierdza także
znaczenie afektywnego składnika w obrazie dzieciństwa. Podsumowania te były
w przeważającej części pozytywne, podobnie jak w opisanym wyżej wyniku na
poziomie epizodów.
Podobieństwo

w okresach

rozwojowych.

Nie

potwierdzono

hipotez

dotyczących związanych z wiekiem różnic w ewaluacji wspomnień dzieciństwa.
Wspomnienia o znaczeniu pozytywnym, negatywnym i ambiwalentnym nie pojawiły
się częściej w żadnej z grup. Ujawniła się natomiast tendencja na granicy istotności
statystycznej do częstszego dokonywania oceny całości własnego dzieciństwa przez
osoby z okresu średniej dorosłości. Przy czym analizy statystyczne nie pokazały, aby
w którymś z okresów dorosłości więcej osób oceniało dzieciństwo pozytywnie,
negatywnie albo ambiwalentnie.
Stawiając hipotezę o bardziej pozytywnym obrazie dzieciństwa u starszych
dorosłych oparto się na ugruntowanej już tezie o wzrastającej z wiekiem tendencji do
pamiętania pozytywnych aspektów sytuacji (Berntsen, Rubin, 2002). Powyższa teza
została

postawiona

w

kontekście

efektu

reminiscencji.

Dorthe

Bernsten

i współpracownicy (Berntsen, Rubin, Siegler, 2011) w przeprowadzonych badaniach
nad pamięcią zdarzeń kluczowych w życiu zauważyli, że za wzrastającą z wiekiem
tendencję do lepszego pamiętania wczesnych lat życia odpowiedzialne są w znacznej
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mierze wspomnienia, które mają znaczenie pozytywne. Warto zwrócić uwagę,
że efekt reminiscencji dotyczy wspomnień z drugiej i trzeciej dekady życia,
natomiast dzieciństwo, o którym opowiadali badani rozpoczyna się wcześniej.
Kolejną sprawą jest to, że badacze zależność tę przypisują wpływowi
kulturowego wzorca pozytywnej historii życia. Cały czas należy mieć na uwadze, że
wyniki

prezentowanych

tutaj

badań

odzwierciedlają

specyficzną

dla

Polski

perspektywę społeczno-kulturową i dlatego zrozumiałe są pewne różnice z danymi
uzyskanymi głównie w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej.
Możliwe, że polscy seniorzy nie posiadają aż tak silnego wzorca szczęśliwego
dzieciństwa, co może wynikać po pierwsze z trudnych doświadczeń historycznych
Drugiej Wojny Światowej i początków Polski Ludowej, a po drugie z typowej dla
Polaków „kultury narzekania”.
W interpretacji wyników istotne jest także rozumienie efektu reminiscencji;
przez wielu badaczy wyjaśniany jest doświadczeniami istotnymi z perspektywy
tożsamości (Conway, Haque, 1999; Fitzgerald, 1988). Zgodnie z tą interpretacją
w drugiej i trzeciej dekadzie życia pojawia się więcej wydarzeń i sytuacji, które są
ważne z punktu widzenia „ja” jednostki i stanowią pierwsze doświadczenie danego
typu. Być może sposób opowiadania o dzieciństwie wyraża, oprócz perspektywy
aktualnej, postrzeganie dziecka, które zapamiętywało relacjonowane doświadczenia.
Stąd też wpływ tożsamości na pamięć wydarzeń sprzed adolescencji może być
słabszy, gdyż okresem kluczowym dla rozwoju tożsamości jest właśnie dorastanie.
Klasyczne badania nad pamięcią autobiograficzną różnią się od narracyjnych
sposobem wywoływania wspomnień. W przeprowadzonym badaniu uczestnicy,
tworząc historię o swoim dzieciństwie, odpowiadali na ogólne pytanie o ten okres
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i dzięki temu mieli okazję swobodnie dobierać wspomnienia. Klucz, według którego
je wybierali, mógł odnosić się do całościowego podsumowania dzieciństwa, czy
nawet całej historii życia lub też po prostu do aktualnej sytuacji, czy nastroju. Prośba
o opowiedzenie o całym okresie dzieciństwa może aktywować

inne schematy

autobiograficzne niż klasyczne metody używane w badaniu pamięci przeszłych
doświadczeń

opierające

się

na

przywoływaniu

pojedynczych

wspomnień

(Niedźwieńska, 2000). Tym samym rezultaty z badań narracyjnych nie muszą być
w pełni spójne z klasycznymi badaniami nad pamięcią autobiograficzną; być może
stąd wzięła się rozbieżność opisywanych w tej pracy rezultatów z dotychczasowymi
wynikami. Możliwe, że potrzeba pozytywnej oceny całości dzieciństwa stanowiąca
klucz doboru wspomnień pozostaje zbliżona na każdym etapie.
Rozróżnienie między afektem a oceną. Składnikami autobiografii są nie tylko
pamiętane sytuacje i własne reakcje na nie, ale również nadawane im znaczenia, czy
refleksja nad nimi. Bogna Bartosz (2004) i Elżbieta Dryll (2008) używają pojęcia
„doświadczeń autobiograficznych”. Są to takie wspomnienia, które stanowią
elementy konstrukcyjne autobiografii i tworzone są przez zapamiętane przeżyte
zdarzenia, którym zostało nadane znaczenie w odniesieniu do innych doświadczeń
i całej kompozycji autobiografii. I tak, opis przypominanych sytuacji podczas
badania mógł zawierać towarzyszący w czasie ich trwania określony afekt, ale także
mogły zawierać bieżącą ocenę dokonywaną z perspektywy szerszego kontekstu.
Ocena wspomnienia jest czymś innym niż skojarzone ze wspomnieniem emocje.
Przyjęty w badaniach wskaźnik był ogólny i obejmował nie tylko emocje,
preferencje, satysfakcję, ale też wartościowanie przeszłych doświadczeń. Być może
otrzymano by inny wynik, gdyby podczas analizy dokonano rozróżnienia na

253

DYSKUSJA WYNIKÓW

pamiętany afekt oraz na nadawaną mu ocenę. Istnieje potrzeba uwzględnienia tego
rozróżnienia w dalszych badaniach.
Szczególnym przypadkiem pokazującym rolę nadawania znaczeń przeżyciom
są opisywane przez McAdamsa i współpracowników (McAdams i in., 2001) sposoby
opowiadania, w których dochodzi do nadawania zakończenia historii, które ma
przeciwny biegun niż przytaczane w niej doświadczenia. „Sekwencja odkupienia”
(ang. redemption sequence) jest elementem historii życia, w którym negatywna scena
prowadzi do pozytywnych skutków, w sekwencji kontaminacji (ang. contamination
sequence) dzieje się na odwrót: pozytywna scena prowadzi do negatywnego
zakończenia. Wyraźna przewaga pozytywnych ocen całego dzieciństwa przy
równowadze między wspomnieniami pozytywnymi i negatywnymi może być właśnie
efektem analogicznego zjawiska nadawania korzystnego zakończenia historii, na
którą składają się trudne doświadczenia.
Hipotetyczna zgodność wspomnień z aktualnym dobrostanem. Wyjaśnienia
wymaga nie wykazanie różnic między grupami wiekowymi w biegunie aspektu
afektywnego

i

wartościującego

dzieciństwa.

Nadawanie

znaczeń

przeszłym

wydarzeniom dokonuje się z bieżącej perspektywy, więc przyjmując założenie
o zgodności

wspomnień

z

aktualnym

stanem,

celami

i

obrazem

siebie

(Niedźwieńska, 2000), należy się spodziewać pewnej zbieżności między obecnym
dobrostanem a oceną przeszłych wydarzeń i pamiętanymi emocjami. Biorąc pod
uwagę dotychczasowe badania nad dobrostanem w starości pokazujące, że większość
osób pozytywnie adaptuje się do tego okresu (Humboldt, Leal, Pimenta, 2014),
spodziewano się, że starsze osoby będą bardziej pozytywnie wspominały i oceniały
dzieciństwo. Jednakże warto zwrócić uwagę, że rezultaty te uzyskano w krajach
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Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Istnieją także badania pokazujące
zróżnicowanie kulturowe dobrostanu w starości, a mianowicie w krajach Europy
Wschodniej seniorzy relacjonują relatywnie gorszy dobrostan (Steptoe, Deaton,
Stone, 2015)

niż

w

Europie

Zachodniej.

Aleksandra

Jasielska

i

Dorota

Szczygieł (2008) w przeprowadzonych badaniach pokazały, że regulacja emocji
polskich seniorów w porównaniu do młodych dorosłych charakteryzuje się
zmniejszaniem afektu pozytywnego i podtrzymywaniem negatywnego, co badaczki
tłumaczą właśnie kontekstem społeczno-kulturowym.
Należy pamiętać, że w badaniach będących przedmiotem niniejszej dysertacji
osoby z najstarszej grupy wiekowej często wychowywały się w niestabilnym
politycznie czasie i trudnych warunkach materialnych, część z nich podczas wojny,
część z nich tuż po, przez rodziców obciążonych przeżyciami wojennymi. Być może
ich doświadczenia z dzieciństwa były trudniejsze, a ich poczucie szczęścia nie
wzrastało wraz z wiekiem. Dlatego w odróżnieniu od znanej z innych krajów
tendencji do polepszania wspomnień z dzieciństwa, w przeprowadzonych badaniach
nie było wyraźnego zróżnicowania kolorytu emocjonalnego dzieciństwa między
grupami wiekowymi. Prawdopodobnie właśnie specyfika kulturowa badanej próby
spowodowała, że porównując grupy z różnych kohort wiekowych nie uzyskano
oczekiwanych różnic na korzyść osób starszych.

***
Przeprowadzone

badania

sugerują,

że

dorośli

opowiadając

o

swoim

dzieciństwie koncentrują się na własnej osobie i bliskim otoczeniu społecznym.
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Opisując kontekst rozwoju zwracają uwagę głównie na bliższe sobie elementy
należące do mikrosystemów oraz na egzosystem. Szczególnie ważne miejsce
we wspomnieniach

zajmują

relacje

z

najbliższymi

członkami

rodziny

oraz

aktywności zabawowe i edukacyjne. Przeprowadzone analizy wspierają tezę, że
osoby w późnej dorosłości posiadają odmienną perspektywę postrzegania dzieciństwa
niż osoby młodsze – w większym stopniu zwracają uwagę na upływ czasu,
zachodzące zmiany w rodzinie oraz w społeczeństwie. Jednocześnie mniej
koncentrują

się

na

procesie

interakcji

z bliskimi,

natomiast

bardziej

na

charakterystyce kontekstu rozwoju.
Odkryte właściwości obrazu dzieciństwa wiążą się zarówno z charakterem
doświadczeń dziecięcych, jak i ze specyfiką dorosłej perspektywy, ujawniającej się
w sposobie rozumowania, postrzegania siebie i otoczenia oraz dostrzegania spektrum
przeżytego czasu.
Komponent afektywny i wartościujący stanowi istotny element obrazu
dzieciństwa. Wskazuje na to spontaniczne opisywanie emocji i wyrażanie ocen
w odniesieniu do poszczególnych wspomnień oraz ewaluowanie całości dzieciństwa.
W każdym z okresów rozwojowych dorośli są skłonni do pamiętania wydarzeń
i sytuacji o konotacjach pozytywnych i negatywnych w podobnym stopniu. Częściej
natomiast pozytywnie podsumowują dzieciństwo.

10.5 Ramy dzieciństwa
Można uznać, że potwierdzono hipotezę dotyczącą różnic w postrzeganych
ramach dzieciństwa. Osoby badane z poszczególnych grup wiekowych inaczej
określały czas rozpoczęcia dzieciństwa. Osobno rozważano kwestię tego, co według
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badanych było na początku dzieciństwa oraz czym ono się kończyło. Odpowiedzi
dotyczące tego zagadnienia były na tyle zróżnicowane, że przy przebadanej liczbie
osób nie było możliwe przeprowadzenie analiz statystycznych, które systematycznie
zweryfikowałyby hipotezy o różnicach grupowych. Mimo tego bazowanie na miarach
tendencji centralnej pozwalało na podjęcie rozważań dotyczących złożonej specyfiki
rozwojowej rozumienia granic dzieciństwa.
10.5.1 Postrzegany początek
Subiektywizm opinii. Powszechnie uznaje się, że początek okresu dzieciństwa
stanowią narodziny. Można też przyjąć, że osoby badane, odnosząc się do posiadanej
ogólnej wiedzy o charakterze deklaratywnym, podobnie umiejscowiłyby początek
dzieciństwa; mimo tego w odniesieniu do własnej historii podawały inne odpowiedzi.
Przeważająca większość badanych osób nie uznała narodzin za początek dzieciństwa,
odwoływała się natomiast do pamiętanych elementów własnej biografii głównie po
okresie wczesnego dzieciństwa. Oczywiście samo pytanie o to, co było na początku
czyjegoś dzieciństwa nie było oczywiste i mogło zostać potraktowane, jako
zaproszenie

do

przyjęcia

własnej

perspektywy.

Jednak

ważne

jest,

że

to

„zaproszenie” zostało wykorzystane i być może nie w pełni jasne pytanie stawało się
powodem do mówienia o pierwszych wspomnieniach. Taka reakcja badanych
wskazuje, że ich własna perspektywa przeważyła nad ogólną, społeczną. Omawiany
wynik ukazuje silny subiektywizm perspektywy dorosłych w postrzeganiu własnego
dzieciństwa.
Czym rozpoczyna się dzieciństwo. Subiektywizm ujawnił się nie tylko w tym,
kiedy według badanych osób rozpoczęło się dzieciństwo, ale co stanowiło o początku
dzieciństwa. Najczęściej początek wyznaczało konkretne wspomnienie. Rzadziej,
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zamiast o konkretnych sytuacjach, mówiono ogólnie o wybranym rodzaju osobistych
doświadczeń, na przykład o miłości rodziców. W przypadku konkretnych wspomnień
zauważono, że osoby badane przeważnie charakteryzowały je jako najwcześniejsze
wspomnienie 31 . Zarówno konkretne wspomnienia, jak i ogólne sformułowania
dotyczyły typowych doświadczeń dziecka, takich jak relacje z bliskimi, czy miejsce
wychowania. Kolejnym niespodziewanym rodzajem odpowiedzi było przytaczanie
wspomnień rozpoczynających dzieciństwo w postaci niepowiązanych ze sobą
„obrazów”, czy doświadczeń percepcyjnych. Można je traktować jako typową formę
wczesnych wspomnień autobiograficznych (Bauer, 2007), które przybierają formę
fragmentów doświadczeń z pewną ogólną wiedzą dotyczącą własnego dzieciństwa,
natomiast same nie stanowią pełnych wspomnień (Akhtar i in., 2018).
Umiejscawianie

początku

dzieciństwa

w

świadomych

i pamiętanych

przeżyciach pokazało, że dzieciństwo jest postrzegane z punktu widzenia pamięci
autobiograficznej i świadomego „ja”, co można rozumieć jako dowód na silne
powiązanie

obrazu „ja”,

pamięci

autobiograficznej

i historii

życia

(Wilson,

Ross, 2003). Odnoszenie się do ogólnego ujęcia swojego doświadczenia może być
przejawem
pośredniego

aktywizacji

uogólnionych

występującego

wspomnień,

w hierarchicznym

które

modelu

należą

Self

do

Memory

poziomu
System

Conway’a i współpracowników (2004) pomiędzy konkretnymi wspomnieniami
a okresami życia.
Różnice między grupami wiekowymi. Wybieranie przez osoby z wczesnej
dorosłości wspomnień relacji społecznych jako doświadczeń rozpoczynających

31

Niemal wszystkie ze wspomnień rozpoczynających dzieciństwo, które nie były wprost określone jako
pierwsze, także nie zostały umiejscowione w czasie, a ponieważ nie było zadawane pytanie o czas tych
wspomnień, nie można wykluczyć, że w intencji badanych uznawane były jako pierwsze.
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dzieciństwo, można rozumieć w kontekście istotnych w tym okresie zadań życiowych
w sferze interpersonalnej. Jak już wspomniano przy interpretacji różnic grupowych
w treści wypowiedzi (rozdział 10.4.1), wczesna dorosłość stanowi czas, kiedy młodzi
ludzie zwykle ustanawiają intymną relację i zakładają rodzinę (Erikson, 1982;
Marcia, 2014), dlatego ten temat może być szczególnie ważny dla tworzenia przez
nich tożsamości narracyjnej.
Trudniej

odnieść

się

do

dominacji

tematu

miejsca

zamieszkania

w odpowiedziach osób ze średniej dorosłości. Być może dla osób posiadających
potomstwo istotne jest w tym czasie zapewnienie swojej rodzinie stabilności, co
przekłada się na dostępność wspomnień o tematyce domu. Większe rozproszenie
wyników w późnej dorosłości można z kolei rozumieć jako przejaw nasilającego się
w tym

okresie

interindywidualnego

zróżnicowania

ścieżek

rozwoju

(Straś-

Romanowska, 2011).
Przesunięcie

początku.

W

przeprowadzonych

badaniach

starsi

dorośli

umiejscawiali rozpoczęcie okresu dzieciństwa w późniejszym czasie. Może to
wynikać ze znacznie dłuższego okresu, jaki minął od wczesnych lat życia. Skoro
pierwsze wspomnienia najczęściej stanowią cezurę początku historii własnego życia,
to wskutek procesu zapominania wczesnych wspomnień (Bauer, 2015), granica ta
wraz z wiekiem może przesuwać się na później. Prawdopodobnie zatarciu ulegały też
dokładniejsze informacje o czasie wspominanych sytuacji i badani uznali za początek
po prostu wyraźniejsze wczesne wspomnienie. Na prawdziwość tego wyjaśnienia
wskazuje także większa liczba wspomnień nieumiejscowionych temporalnie w późnej
dorosłości.
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Inną przyczyną omawianej różnicy wiekowej może być poszerzająca się
perspektywa

czasowa

–

wraz

z

przeżytymi

latami

dzieciństwo

staje

się

proporcjonalnie krótszym okresem życia, zatem mniej precyzyjne datowanie
wczesnych

wspomnień

i

wybór

jednego

z

wczesnych

wspomnień

zamiast

najwcześniejszego może dla starszych osób nie stanowić aż takiej różnicy, jak dla
młodszych. Przykładowo, wraz z wiekiem, czas początku przedszkola i początku
szkoły stają się coraz bliższe sobie w subiektywnym postrzeganiu.
10.5.2 Postrzegany koniec dzieciństwa
Czas końca dzieciństwa. Również odpowiedzi na pytanie o koniec własnego
dzieciństwa pokazały, że dorośli przyjmują bardzo subiektywne rozumienie tego,
czym dla nich jest ten okres życia. Świadczą o tym umiejscawianie końca w szerokim
spektrum czasowym: od późnego dzieciństwa, poprzez adolescencję, aż do dorosłości
oraz wypowiedzi badanych stwierdzające, że dzieciństwo się jeszcze nie skończyło.
Zgodnie z powszechną wiedzą badani najczęściej lokowali koniec dzieciństwa
w adolescencji. Jednocześnie, co wydaje się mniej oczywiste, niewiele rzadziej
umiejscawiali zakończenie dzieciństwa w dorosłości. Relatywnie mała liczba osób
uważała, że ich dzieciństwo skończyło się jeszcze przed dorastaniem. Wspominany
wyżej subiektywizm prywatnej definicji dzieciństwa najwyraźniej ujawnił się
w stwierdzeniach mówiących, że dzieciństwo nadal trwa.
Czym kończy się dzieciństwo. Odpowiedzi na pytania o granice dzieciństwa
pokazały, że dla dorosłych najważniejszymi kryteriami końca tego okresu były:
podjęcie odpowiedzialności za innych, zmiany swojej roli społecznej oraz zyskanie
swobody i niezależności albo jej utrata. Sądy badanych osób były zbieżne
z omawianymi w literaturze przedmiotu prywatnymi definicjami dorosłości. Jeffrey
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Arnett (2001) badając koncepcje wejścia w dorosłość młodych ludzi wyróżnił
następujące kryteria stanowiące o rozpoczęciu dorosłości: uniezależnienie się od
rodziców i odpowiedzialność za siebie, umiejętność wypełniania zadań rodzinnych
(ang.

family

capacities),

dojrzewanie

biologiczne,

podjęcie

dorosłych

ról

społecznych, dostosowywanie się do norm społecznych i zdolność do czynności
prawnych. W wywiadach pojawiły się też parokrotnie nietypowe stwierdzenia
o wyznaczającej koniec dzieciństwa śmierci rodzica 32 . Takie odpowiedzi odróżniły
się od kryteriów zebranych przez Arnetta tym, że odwoływały się do osobistych
doświadczeń.
Wkroczenie w dorosłość. Jeżeli założy się, że badani traktowali koniec
dzieciństwa tak jak początek dorosłości, oznaczałoby to, że słabo wyodrębniali okres
adolescencji. Jakkolwiek Erikson uważał, że czas moratorium między dzieciństwem i
dorosłością jest wpisany w naturę ludzką (Opoczyńska, 1995), to później uznano, że
okres ten jest bardzo zróżnicowany kulturowo (Price, Crapo, 2003) , a Erikson
opisując kryzys tożsamości odwoływał się do „zachodniego” kontekstu społecznego
(Ochse, Plug, 1986). Dlatego w prywatnej wiedzy o rozwoju Polaków adolescencja
może być wyodrębniana w sposób mniej ostry 33 . Oczywiście wniosek ten pozostaje
na poziomie hipotezy.
Anna Oleszkowicz i Anna Misztela (2015) zauważają, że na wyniki badań
dotyczących prywatnych definicji dorosłości wpływ może mieć sposób zadawania
pytań. W wywiadzie, którego wyniki są przedmiotem niniejszej dysertacji, proszono
32

W opisie wyników zaznaczono, że w celu zminimalizowania liczby kryteriów dołączono te odpowiedzi do
kategorii najbliższej znaczeniowo - zmiany w relacjach społecznych, co uzasadniono tym, że śmierć rodzica
stanowiła zerwanie lub zmianę bliskiej relacji z figura przywiązania. Zabieg ten znacząco nie zmieniał
ogólnego obrazu grup badanych.
33 Powyższy wniosek został zainspirowany dyskusją z Anną Oleszkowicz (sesja plakatowa na XXVI
Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej w Szczecinie, 1-3.06.2017 r.)
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o opowiedzenie własnej historii przed zadaniem pytań o granice dzieciństwa. Taki
zabieg niewątpliwie silnie aktywizował wiedzę autobiograficzną i narracyjny tryb
myślenia, a tym samym stymulował wiedzę osobiście ważną i zintegrowaną
z doświadczeniem.
Rozważanie różnych kryteriów. W niektórych wypowiedziach dotyczących
końca dzieciństwa pojawiło się ciekawe zjawisko rozważania wprost różnych
kryteriów, tak jakby cezura dzieciństwa i dorosłości była dopiero ustalana w procesie
opowiadania. Badany mógł przy tym konfrontować różne punkty widzenia,
pochodzące zarówno z zestawiania ogólnie przyjętych kryteriów, jak i wiedzy
autobiograficznej oraz osobistych doświadczeń. Podobnie w badaniach Oleszkowicz
i Miszteli (op.cit.) osoby w wieku średnim brały pod uwagę większą liczbę kryteriów
wyznaczających wejście w dorosłość.
Różnice między grupami wiekowymi. Uzyskane wyniki wskazują, że im
późniejszy jest okres rozwojowy, w którym znajduje się osoba dorosła, tym
postrzegany koniec dzieciństwa bardziej przesuwa się ku teraźniejszości. Ponieważ
część wyników analiz statystycznych popierających tę tezę była na granicy istotności
statystycznej, należy ją traktować z ostrożnością. Takie przesunięcie końca
dzieciństwa jest analogiczne do wykrytego przesunięcia jego początku, a zatem
można

próbować

podobnie

wyjaśnić

otrzymany

wynik

–

być

może

wraz

z wydłużającą się historią życia, granica dzieciństwa staje się mniej wyrazista. Warto
zauważyć, że dla osób we wczesnej dorosłości okres adolescencji właśnie się
skończył, stąd bardzo prawdopodobne, że postrzegając siebie, jako od pewnego czasu
dorosłych, finału dzieciństwa nie umiejscawiają w obecnym okresie rozwojowym.
Takie przesunięcie końca dzieciństwa we wczesną dorosłość może być łatwiejsze dla
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osób w średniej i późnej dorosłości, gdyż początek dorosłości stanowi dla nich
również miniony okres życia.
Stwierdzenie, że dzieciństwo skończyło się, gdy było się już formalnie
dorosłym, wymaga odwołania się do osobistego rozumienia okresów życia,
nasyconego subiektywnością oraz postawienia go na pierwszym miejscu, przed
konwencjonalnym postrzeganiem początku dojrzałości. Być może jest to łatwiejsze
dla osób w średniej i późnej dorosłości, które, posiadając rozwinięte myślenie
postformalne, lepiej koordynują osobiste doświadczenia z ogólną wiedzą. LabouvieVief (2015) twierdzi, że wraz z przechodzeniem na bardziej zaawansowane etapy
rozumowania, dorośli w większym stopniu łączą myślenie o sobie w kategoriach
wiedzy racjonalnej (logos) oraz intuicyjnej i nasyconej subiektywizmem (mythos).
Odnosząc się do klasycznego podziału dokonanego przez Jerome’a Brunera (1991),
badaczka wskazuje, że właśnie mythos ujawnia się w trybie myślenia narracyjnego,
a logos w trybie paradygmatycznym. Zatem zwiększający się subiektywizm
w definiowaniu granic własnego dzieciństwa byłby przejawem rozwoju perspektywy
poznawczej w dorosłości.
Powyższy trend

spójny

jest

także

z przytaczanymi

wynikami

badań

Oleszkowicz i Miszteli (2015), które pokazały, że dorośli rzadziej odwołują się do
obiektywnych kryteriów dorosłości niż adolescenci, a także, że w średniej dorosłości
szczególnie istotnym kryterium staje się wypełnianie ról społecznych.
Interpretując otrzymane wyniki, warto też zwrócić uwagę, że niektórzy badani
umiejscawiali koniec dzieciństwa w okresie, kiedy normatywnie jest się jeszcze
dzieckiem. Takie odpowiedzi chociaż były relatywnie rzadkie, są znaczące. Pojawiły
się one w najstarszej badanej grupie i wiązały się z przedwczesnym podjęciem
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odpowiedzialności oraz zakończeniem dziecinnej beztroski w wyniku wojny lub
biedy w okresie powojennym. Ogólnie rzecz ujmując, osoby w późnej dorosłości
w bardziej zróżnicowany sposób umiejscawiały w czasie koniec dzieciństwa, co
może być wynikiem większego zindywidualizowania ścieżek rozwojowych.
Osoby znajdujące się w średniej dorosłości jako kryterium końca dzieciństwa
wymieniały w pierwszej kolejności odpowiedzialność za innych i obowiązki. Taki
wynik można interpretować w kontekście teorii rozwoju psychospołecznego
(Erikson, 1997). Zgodnie z nią kluczowe dla średniej dorosłości jest realizowanie
generatywności wyrażającej się podjęciem odpowiedzialności za dobro młodszych
pokoleń. Przeciwnym kierunkiem jest stagnacja, która oznacza brak spuścizny, którą
można pozostawić innym i umieszczanie własnych interesów na pierwszym miejscu.
Ciekawe

jest,

że

uzyskane

różnice

międzygrupowe

korespondowały

z wynikami analizy treści poszczególnych wspomnień – najmłodsza grupa więcej
mówiła o relacjach społecznych, zaznaczył się wyraźnie temat miejsca zamieszkania,
w najstarszej grupie zaobserwowano największe zróżnicowanie tematyczne. Starsi
dorośli więcej mówili o dorosłości i podobnie przesuwali na później początek
dzieciństwa.

***
Sposób definiowania ram dzieciństwa w przeprowadzonych wywiadach
pokazał, że dorośli myśląc o tym okresie życia przyjmują perspektywę własnych
wspomnień i osobistych przeżyć, dając im priorytet nad posiadaną wiedzą
deklaratywną lub epizodyczną z innych źródeł. Odpowiedzi na pytania kierunkowe
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wywiadu ukazały, że w postrzeganiu dorosłych dzieciństwo zwykle zaczyna się od
pierwszych wspomnień, a także, że osoby znajdujące się w kolejnych okresach
rozwojowych coraz później lokują początek dzieciństwa. Powyżej opisane efekty
można wiązać z procesem zapominania i poszerzającą się perspektywą czasową.
Wywiad pokazał też, że koniec dzieciństwa lokalizowany jest nie tylko
w okresie dorastania, ale też w dorosłości. Co więcej, dla niektórych dzieciństwo
może trwać cały czas lub kończyć się przedwcześnie. W starości koniec dzieciństwa
częściej sytuowany jest poza adolescencją. Wspomnienia rozpoczynające dzieciństwo
są spójne z typowymi wczesnymi doświadczeniami dziecka takimi jak relacje
z bliskimi, czy miejsce wychowania; natomiast koniec dzieciństwa nawiązuje do
wyznaczników wejścia w dorosłość. Ustanawiane granice dzieciństwa ujawniają
subiektywizm i zindywidualizowanie postrzegania tego okresu odbiegające od
powszechnie przyjętych ram; trend ten zaznaczył się najwyraźniej w starości.
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10.6 Związek zmiennych osobowych z obrazem dzieciństwa
10.6.1 Generatywność
Wyniki
ze sposobem

częściowo
postrzegania

że generatywność

potwierdziły
swojego

sprzyja

hipotezę

dzieciństwa

formułowaniu

o
w

powiązań

związku

generatywności

dorosłości.

Okazało

przyczynowych

się,

między

dzieciństwem a późniejszym życiem. Wynik ten jest spójny z opisaną przez
McAdamsa i współpracowników (McAdmas i in., 1997) strukturą narracji o swoim
życiu

osób

generatywnych

w

średniej

„zaangażowanymi opowiadaniami” (ang.

dorosłości,

nazwanym

przez

nich

commitment stories). W tego typu

historiach życia źródła aktualnych zaangażowań na rzecz innych osób dostrzegane są
we wcześniejszych trudnych doświadczeniach. W ten sposób przeżyte kłopoty
przekształcane są w pozytywne skutki. Podobnie spójny z przytoczonymi badaniami
jest związek wyników kwestionariusza przekonań generatywnych LGS z pozytywną
oceną całości dzieciństwa. Możliwe jest, że generatywność pomaga w korzystnym
podsumowaniu całości okresu dzieciństwa.
Mimo powyższych różnic osoby generatywne w porównaniu do pozostałych
badanych budowały podobnie spójny obraz dzieciństwa w wymiarze temporalnym
i tematycznym. Taki wynik sugeruje, że postawa generatywna sprzyja budowaniu
połączeń na poziomie całej historii życia, a nie w ramach jednego okresu. Być może
dla osoby generatywnej dzieciństwo warte jest rozważenia w tych aspektach, które
uzasadniają jej postawę życiową, ale poza tym generatywność nie stanowi powodu do
szczególnego przemyśliwania swojej przeszłości. Oczywiście, jak już wskazywano,
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należy zaznaczyć, że przy niewielkiej próbie i dużym zróżnicowaniu sposobów
budowania autonarracji, wiele zależności może pozostać nie wykryta.
Tendencja statystyczna w kierunku negatywnego związku liczby jednostek
analizy z wynikiem kwestionariusza LGS sugeruje, że osoby generatywne tworzą
mniej

rozbudowany

obraz

dzieciństwa.

Związku

nie

ujawniono

z

drugim

wskaźnikiem rozbudowania, jakim była liczba słów. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że to właśnie jednostki analizy, które wyodrębniano na podstawie sensu wypowiedzi,
lepiej odzwierciedlały jej bogactwo tematyczne. Oczywiście, otrzymany związek
między zmiennymi, będąc na granicy przyjmowanej istotności statystycznej, nie jest
wystarczający do wysuwania wniosków, natomiast może posłużyć jako inspiracja do
refleksji nad hipotetycznymi zależnościami. Przede wszystkim negatywny kierunek
związku jest trudny do wyjaśnienia w obliczu uzyskanych danych. Być może ludzie,
którzy czują, że nie pozostawiają trwałego wkładu dla innych, wracają do
przeszłości, kompensując przyjemnymi wspomnieniami aktualne poczucie małej
produktywności. Idąc dalej, można przypuszczać, że bycie osobą produktywną,
pozytywnie zaangażowaną na rzecz młodszych pokoleń, skłania do przyjmowania
bardziej prezentystycznej lub przyszłościowej postawy.
Zastanawia też, że wyniki kwestionariusza generatywności były bardzo
zbliżone w poszczególnych grupach wiekowych. Efekt ten nie odnosi się wprost do
hipotez, jednak zwraca na siebie uwagę rozbieżnością z klasycznym modelem
rozwoju psychospołecznego. Erikson (1982) zakładał, że generatywność jest
wyzwaniem stojącym na drodze rozwoju w okresie średniej dorosłości, w związku
z czym, w przeprowadzonych badaniach można było się spodziewać wyższych
wyników LGS u osób znajdujących się w tym okresie. W odróżnieniu od pierwotnego
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założenia, otrzymany wynik wspiera tezę zakładającą, że dążenia psychospołeczne
pozostają ważne w życiu człowieka cały czas i mogą się pojawiać wcześniej niż
sądził Erikson. Współcześnie wskazuje się, że teoria Eriksona jest związana
z kontekstem historyczno-kulturowym, w którym ją tworzył i wobec tego kwestia
stadialności wymaga pewnych rewizji (Dunkel, Harbke, 2017; Marcia, 2014).
10.6.2 Przywiązanie
Otrzymane rezultaty częściowo wspierają postawioną hipotezę o istnieniu
relacji między bieżącym przywiązaniem a ewaluacją pamiętanego dzieciństwa.
Przewidywany pozytywny związek ujawnił się jedynie w odniesieniu do sposobu
postrzegania siebie w bliskich relacjach i oceny całości dzieciństwa. Uściślając,
poszczególne style przywiązania: bezpieczny, lękowy, ambiwalentny, czy unikowy,
nie okazały się istotne dla wizji własnego dzieciństwa. Zależności wykryto, gdy
uwzględniono inny sposób interpretacji kwestionariusza. Przyjęta koncepcja stylów
przywiązania (Bartholomew, Horowitz, 1991) zakłada, że u ich podstawy leży
percepcja siebie i partnera bliskiej relacji jako osób wartych kochania i dających
bezpieczeństwo, a kwestionariusz pozwala na ich interpretację wyników pod tym
kątem. Sprawdzono zatem, czy istnieje związek obrazu siebie lub bliskiej osoby
z ewaluacją dzieciństwa. Otrzymane rezultaty nie pokazały jednoznacznie, że
pozytywny obraz siebie w relacji wiąże się z pozytywną oceną dzieciństwa,
natomiast otrzymano inny wynik na granicy istotności statystycznej: pozytywny
obraz siebie był predyktorem obecności oceny dzieciństwa w ogóle – niezależnie jaki
miała biegun. Jednocześnie nie wykryto związku ze sposobem postrzegania tej
drugiej osoby. Innymi słowy, osoby postrzegające siebie pozytywnie miały łatwość
dokonywania jakiejkolwiek oceny dzieciństwa. Takie postrzeganie własnej osoby
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może ułatwiać tworzenie emocjonalnego podsumowania życia i tym samym oceny
przeszłości. Człowiek dąży do korzystnego widzenia i prezentowania siebie
(Szmajke, 2001), a osoby, które postrzegają siebie bardziej pozytywnie, również są
bardziej otwarte na nowe informacje na swój temat (Berzonsky, 1994). Zakładając, że
historia życia stanowi wyraz tożsamości, być może ludzie postrzegający siebie, jako
wartych kochania również chętniej podsumowują swoje dzieciństwo w sposób
ocenny.
Równocześnie negatywny obraz siebie w relacji pozwolił przewidzieć
występowanie negatywnego podsumowania dzieciństwa. Efekt ten ujawnił się mimo
małej liczby negatywnych ocen. Być może osoby negatywnie postrzegające siebie
w relacji rzadziej ujawniają ocenę swojego dzieciństwo, ale jak już to robią, jest ona
negatywna.
Zastanawiające jest, że sposób postrzegania siebie w bliskich relacjach wiązał
się nie z walencją poszczególnych wspomnień, ale z całościowym spontanicznym
podsumowaniem okresu dzieciństwa. Badania narracyjne pokazują, że tożsamość
konstruowana jest poprzez łączenie poszczególnych wspomnień w bardziej globalny
wzorzec. W tym procesie poszczególne zapamiętane sytuacje łączone są w większe
sensowne całości. Wydaje się, że ocenę dzieciństwa należy tutaj traktować jako
wyraz nadania pewnej spójności znaczeniowej temu całemu okresowi. Czyli
przywiązanie wiązałoby się nie tyle z oceną poszczególnych wspomnień, ile
z bardziej

całościowym

ujmowaniem

tej

dzieciństwo.
***
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Przeprowadzone badania pokazały, że osoby generatywne częściej dostrzegają
wpływ dzieciństwa na dorosłość, ale jednocześnie nie wspominają obszernie tego
okresu, co przypisuje się charakterystycznemu dla nich sposobowi budowania
tożsamości narracyjnej. Analizy pokazały też, że postrzeganie siebie jako osoby
wartej miłości sprzyja ujawnianiu oceny dzieciństwa (zwykle pozytywnej).

10.7 Wnioski
10.7.1 Obraz dzieciństwa wyłaniający się z badań
Objętość narracji sugeruje, że dzieciństwo jest ważniejsze dla starszych
dorosłych, przy czym w średniej dorosłości zachodzi w tej kwestii duże
zróżnicowanie. Zaobserwowany związek przypisuje się zjawisku reminiscencji
i powracaniu do przeszłości w trakcie refleksji autobiograficznej rozbudzanej
istotnymi zadaniami życiowymi.
Granice

dzieciństwa

konstytuowane

są

na

podstawie

subiektywnych

i elastycznych kryteriów. Początek wyznaczają wczesne wspomnienia dotyczące
typowo dziecięcych doświadczeń. Koniec określają ważne dla osoby atrybuty
dorosłości, w tym zyskanie autonomii, podjęcie odpowiedzialności, zmiana ról
społecznych. Czas końca dzieciństwa często jest niejasny, przenika się z adolescencją
lub nawet z dorosłością. Przypuszcza się, że wyznacznikiem końca dzieciństwa są
treści ważne dla jednostki w obecnym momencie życia. Definiowanie dzieciństwa
z własnej aktualnej perspektywy sprawia, że starsi dorośli przesuwają tę cezurę na
później. Częstsze przenikanie się dorosłości i dzieciństwa w późniejszych okresach
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rozwojowych ujawniło się także w zaobserwowanym wplataniem wspomnień
z dorosłości w wywiad o dzieciństwie.
Obraz

dzieciństwa

interindywidualnie.

kreowany

Dzieciństwo

przez

zwykle

dorosłych

jest

zróżnicowany

przedstawiane

jest

wielowątkowo

i w umiarkowanym stopniu spójnie. Może się składać z osobnych wspomnień
zawieszonych w czasie, rzadziej ze wspomnień logicznie i temporalnie odnoszących
się do siebie. W późniejszych okresach rozwojowych bogactwo opisu dzieciństwa
jest większe, natomiast to, jak duża część tego opisu jest spójna na poziomie
globalnym, pozostaje zbliżone na poszczególnych etapach dorosłości. Sposób
postrzegania dzieciństwa przez osoby w późniejszych okresach życia różni się
natomiast treścią: dostrzega się związek z pozaosobową perspektywą temporalną,
a wspomnienia dotyczą szerszego kontekstu. Co więcej, inne tematy wysuwają się na
plan pierwszy – przypuszczalnie stają się bardziej dostępne treści istotne z punktu
widzenia aktualnej sytuacji życiowej. Ogólnie wspomnienia dotyczą typowych
aktywności dziecka, częściej mają konotację pozytywną, zwykle też korzystnie
podsumowywany jest cały okres.
Przeprowadzone analizy pokazują istnienie związków między sposobem
postrzegania

dzieciństwa

a

charakterystykami

osobowymi,

które

wiążą

się

z rozwojowymi zadaniami życiowymi; chodzi tu o stworzenie relacji przywiązania
io

przekonanie

o

własnej

produktywności

na

rzecz

przyszłych

pokoleń.

Na podstawie wykrytych związków można przypuszczać, że generatywni dorośli
mają tendencję do dostrzegania powiązań przyczynowych między dzieciństwem
a aktualnym

życiem. Z kolei osoby postrzegające siebie pozytywnie w bliskich

relacjach chętniej ewaluują swoje dzieciństwo.
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10.7.2 Funkcja opowiadania o własnym dzieciństwie
Nadawanie sensu życiu
Już

prekursorzy

psychologii

biegu

życia

tacy,

jak

Bühler

(1964)

i Erikson (1968) widzieli w zdolności do integracji elementów własnego życia wyraz
dojrzałości i pożądany kierunek rozwoju. Dotychczasowa literatura z zakresu
psychologii narracyjnej wskazywała, że nadawanie znaczeń doświadczeniom
i budowanie historii życia wyrażają tożsamość lub nawet są tym samym, co
tożsamość (McAdams, McLean, 2013). Przy czym twierdzono, że dojrzała tożsamość
wyrażała się w globalnie koherentnej autobiografii. Przeprowadzone badania z jednej
strony ujawniły sposoby budowania spójności historii dzieciństwa, a z drugiej,
pokazały, że istotna jej część składa się z osobnych wspomnień. Sceny wchodzące
w skład tworzonego obrazu dzieciństwa same w sobie mogą być spójne i sensowne,
być może nawet posiadają bardzo ogólny wspólny temat, ale jedynie część z nich
tworzy logiczną całość. Otrzymane wyniki skłaniają do ponownego przemyślenia
i być może do rewizji lub poszerzenia założenia Dana McAdamsa obecnego
w wyrażonym przez niego stwierdzeniu „dobre historie życia powinny być spójne”
(2006, s.122).
Po pierwsze, tworzenie tożsamości i całościowa refleksja nad własnym życiem
jest ciągłym procesem, nie zakończonym póki osoba włącza nowe doświadczenia
w swoją tożsamość. Być może do natury uwewnętrznionej historii życia należy, że
człowiek nie zamyka wszystkich ważnych doświadczeń w globalnym wzorcu, ale
pozostawia swoją przeszłość w pewien sposób otwartą na nowe sposoby rozumienia.
Po drugie, nadawanie znaczeń wspomnieniom stanowi wysiłek, który jest kosztowny
(Singer, 2004). Niektóre doświadczenia mogą stymulować do jego podjęcia, ale nadal
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ważna część historii życia pozostanie nie opracowana w spójnym modelu.
W podobnym duchu wypowiadała się Bühler (1964), twierdząc, że niektóre osoby
unikają rozważenia życia jako całości lub nie są do tego zdolne, gdyż mogą być zbyt
zaangażowane w trudy codzienności i martwienie się o przyszłość. Po trzecie,
wspomnienia z dzieciństwa mogą pełnić też inną rolę niż nadawanie ciągłości
własnemu życiu i dlatego nie muszą być ujmowane w globalnie spójną autobiografię.
Funkcja społeczno-emocjonalna
Warto wziąć pod uwagę, że wracanie do miłych wspomnień z przeszłości może
po prostu sprawiać przyjemność, a dzielenie się nimi wzmacniać bliskie relacje
(por. Harris, Rasmussen, Berntsen, 2014). Kate McLean i Avrin Thorne (2006)
analizując

codzienne

opowiadania

o

sobie

nastolatków,

wyróżniły

narracje

o problemach pomagające je zrozumieć i narracje dla przyjemności, których rolą jest
budowanie tożsamości poprzez wzmacnianie więzi z grupą. Dorthe Bernsten, David
Rubin i Ilene Siegler (2011) badali z kolei rolę pozytywnych i negatywnych
wydarzeń w organizacji historii życia. Doszli do wniosku, że negatywne zdarzenia
stają się centralne dla tożsamości poprzez zaburzenie linii życia i mobilizację do
działania, natomiast pozytywne są centralne poprzez spójność z normatywnym
skryptem życia. Badania autorów pokazały także zwiększanie się roli pozytywnych
wydarzeń w toku dorosłego życia, co przypisują wzrastającej potrzebie nadawania
pozytywnego
przeszłości.

wydźwięku
Również

przeszłości
w

i

zwiększającemu

dziedzinie

praktyki

się

dystansowi

do

psychoterapeutycznej

(Polkinghorne, 2014) prezentowany jest pogląd, że powtarzane w rodzinie narracje
podtrzymują jej tożsamość i spójność pomagając wyjaśnić rzeczywistość i przekazać
wartości, pomagają także podtrzymać więzi. Wydaje się, że narracje mające funkcję
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emocjonalną nie muszą przyjmować kształtu globalnych schematów historii życia,
a jedynie składać się z osobiście znaczących doświadczeń, których opowiadanie
pozawala wyrazić istotne znaczenie.
Maria

Kielar-Turska

(2018)

pokazuje,

że

dla

lepszego

zrozumienia

współczesnych rozważań nad narracją prowadzonych w naukach społecznych, warto
zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem nauk o języku. Klasyczne teorie narracji
wyróżniają różne jej role. I tak, Teun van Dijk wymienia funkcję dydaktyczną,
poznawczą, wyjaśniającą i emocjonalną, William Labov i Joshua Waletzky –
referencjalną (przedstawiającą) i wartościującą, Elisabeth Gülich i Uta Quasthoff –
komunikacyjną służącą reprezentacji treści oraz interakcyjną służącą kontaktowi.
Każda z teorii wymienionych autorów pokazuje, że opowiadanie nie tylko coś
przedstawia, strukturyzuje, czy wyjaśnia, ale też wzbudza emocje bądź służy relacji
interpersonalnej. Pozostaje to spójne z postawioną w niniejszej pracy tezą,
że opowiadanie o dzieciństwie nie tylko może służyć konstruowaniu tożsamości
narracyjnej wyrażającej się w globalnej spójności autobiografii, ale także celom
emocjonalnym. Oczywiście zagadnienie wymaga szerszego potraktowania, co jest
tutaj trudne ze względu na objętość pracy. Ponadto postawiona teza nie wynika
jednoznacznie z referowanych badań, gdyż miały one charakter eksploracyjny,
stanowi jedynie możliwe wyjaśnienie i wskazówkę do dalszych poszukiwań.
10.7.3 Zmiana i ciągłość w perspektywie postrzegania dzieciństwa
Zmiana perspektywy
Maria Straś-Romanowska (1999) zestawiając wybrane koncepcje psychologii
biegu życia (głównie z przytaczanymi we wstępie niniejszej pracy ujęciami myślenia
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postformalego (np. Labouvie-Vief i in., 1995) oraz duchowości (np. Fowler, 1981)),
dochodzi do wniosku, że u podstaw rozwoju na poszczególnych etapach dorosłości
dominują

różne

procesy.

Na

etapie

pierwszym

najważniejsze

są

procesy

interpsychiczne, które decydują o socjalizacji jednostki, kształtowaniu się „ja”
społecznego i ostatecznie o tym, że jednostka postrzega świat z perspektywy
zewnętrznej, społecznej. Etap drugi wyznaczają procesy intrapsychiczne prowadząc
do subiektywizacji „ja”, która jest równoznaczna z przyjęciem przez podmiot
w interpretacji

świata

perspektywy

wewnętrznej,

osobistej.

Dzięki

poznaniu

relatywistycznemu możliwe staje się rozumienie zmiany ustosunkowań w czasie oraz
różnicowanie się punktów widzenia rzeczywistości. Etap trzeci z kolei, to etap
dominacji

procesów

transpsychicznych

(ponadpodmiotowych),

dzięki

którym

dochodzi do transcendentnej obiektywizacji „ja” i do uwalniania się podmiotu od
dotychczasowych

zaangażowań.

U

podstaw

tego

procesu

tkwi

poznanie

kontekstualno-dialektyczne oraz transcendentalne.
Do interpretacji wyników przydatne będzie odwołanie się do dalszej części
koncepcji Labouvie-Vief (2006) opisującej rozwój koncepcji samego siebie.
Wyróżniła ona poziomy rozwoju rozumienia siebie i otaczającego świata, przez które
przechodzi człowiek w biegu życia oraz scharakteryzowała odpowiadające im
sposoby samoopisu. Po ukształtowaniu się w dzieciństwie rozumienia siebie i świata
na poziomie presystemowym i protosystemowym, w adolescencji osiągany jest
poziom intrasystemowy, który koresponduje z myśleniem formalnym (Piaget,
Inhelder, 1993). Dzięki niemu samoopisy zaczynają skupiać się na głębszym
rozumieniu siebie, a reprezentacja „ja” zawierać cechy własne oraz cele i motywy
wewnętrzne. Taki sposób myślenia podlega dalszym przekształceniom. Na kolejnym
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poziomie intersystemowym treść samoopisów zawiera już zmiany „ja” w czasie i ich
rozumienie. Osoba zaczyna patrzeć na siebie w sposób kontekstualny, dotychczasowe
konwencjonalne

samoopisy

często

są

przeformułowywane

i

umieszczane

w

perspektywie historycznej, ponadto wyraźniej dostrzegana jest swoja rola własnej w
rozwoju. Jednostka zdaje sobie sprawę z zachodzących w niej zmian pod wpływem
czynników psychologicznych, a charakteryzując siebie koncentruje się bardziej na
transformacjach we własnej osobie niż na stabilności „ja”.
Uzyskane różnice w treści opowiadań o dzieciństwie w znacznej mierze
pozostają w zgodzie z wyróżnionymi przez Straś-Romanowską kierunkami zmian.
Analizy tematyki wspomnień pokazały, że we wczesnej dorosłości większe znaczenie
mają opisy interakcji z bezpośrednim kontekstem społecznym. Z kolei w późnej
dorosłości zaznaczyło się dostrzeganie czynnika czasu społeczno-historycznego
i koncentracja na kontekście rozwoju. Wyniki nie popierają sformułowanego przez
autorkę założenia o zachodzącej w późnej dorosłości obiektywizacji. Wśród
dorosłych na wszystkich etapach skupienie się na własnej osobie i najbliższym
kontekście

pozostawało

wyraźnym

rysem

obrazu

dzieciństwa.

Ujawnione

w dokonanych analizach różnice między okresami rozwojowymi w tematach
wspomnień z dzieciństwa, jakkolwiek istotne, radykalnie nie zmieniają proporcji
poszczególnych treści. Powyższe świadczy o tym, że obraz dzieciństwa, gdy weźmie
się pod uwagę ogólne kategorie treściowe, posiada swoją specyfikę, która jedynie
w ograniczonym stopniu różni się między poszczególnymi okresami życia.
Wbrew temu, co zakładano, obraz dzieciństwa kreowany przez osoby
w późniejszych okresach rozwojowych, jakkolwiek zawiera więcej wspomnień
nawiązujących do siebie, to nie staje się ogólnie ułożony i spójny. Tym, co wyróżnia
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pamięć okresu dzieciństwa w średniej i późnej dorosłości od wczesnej, jest włączanie
większej liczby wspomnień i większe zróżnicowanie wątków. Postawiono tezę,
że obraz dzieciństwa wraz z rozwojem jest na nowo przekształcany na wyższym
poziomie złożoności i w odniesieniu do nowych tematów przewodnich historii życia,
co niekoniecznie wiąże się z większym uporządkowaniem obrazu tego okresu.
Annette Karmiloff-Smith (1992) twierdzi, że specyficznie ludzki sposób nabywania
wiedzy

polega

na

wykorzystywaniu

informacji

już

zgromadzonych

dzięki

redeskrypcji ich reprezentacji. Reprezentacje rozwijają się poprzez wielokrotne rereprezentowane tego samego w różnych formatach. Podobnie rozwój sposobu
postrzegania dzieciństwa polegałby na ponownym przemyśliwaniu wspomnień
z punktu widzenia bieżącej perspektywy rozwojowej.
Rozwój jako możliwość
W

przeprowadzonych

badaniach

koncentrowano

się

na

czynnikach

normatywnych, natomiast też ujawniły się te związane z historią. Można
domniemywać,

że

czynniki

indywidualne

i

pozanormatywne

również

były

odpowiedzialne za część zróżnicowania wizji dzieciństwa zebranych w badaniach.
Warto wskazać, że rozwój, rozumiany jako odpowiedź na czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne, w dorosłości nie jest postrzegany jako konieczny, a jedynie stanowi
możliwość (Sujak, 1998; Trempała, 2003).
10.7.4 Wnioski do dalszych do dalszych badań
Model badań
Badania w dużej mierze miały charakter nowatorski i eksploracyjny, stąd też
mają pewne ograniczenia. Chyba najbardziej narzucającym się jest niezbyt duża
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liczba osób w próbie, która utrudniała generalizowanie wyników. Zatem warto na
podstawie otrzymanych rezultatów sformułować dalsze hipotezy i weryfikować je
w różnych modelach badań na świadomie dobranych grupach osób.
Przeprowadzone

badania

skupiały

się

na

poszukiwaniu

powszechnych

elementów w obrazie dzieciństwa i prawidłowości związanych z rozwojem,
co prowadziło siłą rzeczy do uogólnień. Natomiast uzyskany w badaniach obraz
dzieciństwa charakteryzował się dużym zróżnicowaniem indywidualnym w wielu
aspektach, dlatego na kolejnym etapie dociekań powinno uwzględnić się także
różnicujące

charakterystyki, takie jak płeć, wykształcenie, czy struktura rodziny.

Istotna wydaje się też różnorodność ścieżek rozwoju, wartościowa byłaby
idiograficzna analiza poszczególnych sposobów postrzegania dzieciństwa. W pracy
starano się zauważać odmienne sposoby budowania obrazu dzieciństwa (proponując
różne typy opowiadań) oraz wyjątkowe rezultaty (przykładowo wskazując na nie
dostrzeganie wpływu dzieciństwa na późniejsze życie przez niektóre osoby).
Ciekawe byłoby zbadanie związku wspomnień z dzieciństwa nie tylko z danym
okresem rozwojowym, ale z bieżącymi, często nienormatywnymi, wyzwaniami
i specyfiką sytuacji życiowej. Owocne mogłoby być uzupełnienie przyjętego modelu
badań o kontekstualizm i idiografizm postulowany przez badaczy psychologii
rozwoju (Olejnik, 2017; Schiff, 2017). Kwestie te warte są dalszej eksploracji, która
wykracza poza ramy tej pracy.
Przyjęty poprzeczny model badań nie pozwalał określić, w jakim stopniu
otrzymane związki wynikały ze zmian na poziomie indywidualnym, czy też
z doświadczeń generacyjnych. Wyniki pozwalają postawić hipotezę, że obie klasy
czynników odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się obrazu dzieciństwa.
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Jednocześnie

analiza

wybranych

przypadków

pokazała,

że

doświadczenia

generacyjne nie musiały być istotnym elementem osobistych historii dzieciństwa lub
mogły być włączane w nią w różnorodny sposób w zależności od indywidualnego
systemu znaczeń.
Sposób analizy danych wynikający z przyjętego modelu badań, oparty na
współwystępowaniu zmiennych i różnicach międzygrupowych, niestety nie jest
wystarczający

do

Porównywanie

grup

wnioskowania
pomagało

o

związkach

wychwycić

przyczynowo-skutkowych.

specyfikę

rozwojową

związaną

z czynnikami typowymi i wspólnymi dla okresu rozwojowego, natomiast nie można
też zapominać o zmianach nienormatywnych. W dalszej weryfikacji wysuniętych
wniosków i pogłębieniu podjętych rozważań, przydatny byłby model badań
sekwencyjnych, być może również quasi-eksperymentalny.
Przedmiot badań
W

prezentowanych

badaniach

poszukiwano

związków

wybranych

pojedynczych charakterystyk sposobu postrzegania dzieciństwa z jednym określonym
czynnikiem: głównie okresem rozwojowym. Ważne byłoby natomiast sprawdzenie,
czy współwystępują pewne cechy narracji i na tej podstawie wyodrębnienie pewnych
sposobów postrzegania dzieciństwa.
Dalszych badań wymaga afektywny koloryt dzieciństwa. Zdaniem Jeana
Piageta

(1967,

za:

Tyszkowa,

2004)

podstawowa

jednostka

doświadczenia

psychicznego charakteryzuje się trzema aspektami: poznawczym, afektywnym
i wartościującym. Pierwszy z nich odnosi się do pojęć, drugi do uczuć o określonej
modalności i znaku, trzeci do ukształtowanego systemu wartości. Warto byłoby
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oddzielnie sprawdzić, jaką rolę odgrywa nadawanie pozytywnych lub negatywnych
znaczeń, a jaką pamiętany afekt, ale także jak często współwystępowały one
z określonymi treściami. Przykładowo ciekawe byłoby sprawdzenie, czy bezpieczny
styl przywiązania łączy się z pozytywną ewaluacją wspomnień dotyczących
najbliższego środowiska rozwoju.
Specyfika społeczno-kulturowa
W eksplorowanym problemie nie można ominąć roli czynników społecznokulturowych. Badanie narracji dotyczy ujmowania rzeczywistości w języku, który
jest nierozerwalnie związany z kulturą.

Duża część koncepcji dotyczących

tożsamości narracyjnej wyrosła na gruncie społeczeństw, w których przeważa
orientacja społeczna indywidualistyczna nad kolektywną (Markus, Kitayama, 1998).
Postrzeganie siebie jako oddzielnej i niezależnej jednostki, zwracanie uwagi na
charakterystyki, które wyodrębniają osobę, z pewnością ma odzwierciedlenie
w sposobie konstruowania autonarracji. Akcentowane w dotychczasowej literaturze
znaczenie tworzenia koherentnej historii życia dla poczucia wewnętrznej spójności
osoby, jej odrębności i sensowności stanowi jedynie jedną z wielu możliwych roli
autonarracji. Założenie McAdamsa, że dojrzała historia życia powinna być globalnie
spójna i wyjaśniać obecne „ja”, wydaje się dość radykalne i być może wynika
z przyjętej przez niego perspektywy kulturowej. McAdams, z jednej strony, wskazuje
na wagę kontekstu kulturowego historii życia, czego przykładem jest książka
o znaczącym tytule „The redemptive self: Stories Americans live by” (2007),
z drugiej strony, nie podejmuje w wystarczającym stopniu zagadnienia ograniczeń
społeczno-kulturowych jego koncepcji.
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Należy też zaznaczyć, że polskie społeczeństwo nie tylko różni się od innych,
ale wykazuje wewnętrzne zróżnicowanie. W prezentowanych tutaj badaniach brały
udział osoby wykształcone, które z dużym prawdopodobieństwem potrafią myśleć
formalnie. Istotnym zagadnieniem pozostaje związek sposobu budowania historii
życia z rozumowaniem (Olejnik, 2015) i wykształceniem. Nie wiadomo, jak
postrzegają dzieciństwo osoby z niższym wykształceniem i ogólnie takie, które nie
osiągnęły poziomu rozumowania formalnego.
Ocena przydatności metody
Głównym narzędziem badania był wywiad. Dzięki niemu uzyskano żywe
wypowiedzi osób badanych w bezpiecznym kontakcie, które pokazywały nie tylko
treść doświadczeń, formę ich wyrażania, ale też stanowiły przykłady sposobów ich
przedstawiania językowego. Obrazują to prezentowane w pracy wypowiedzi.
Opracowana metoda posłużyła do analizy różnych aspektów autobiografii, treści
wspomnień, ich ewaluacji, spójności na poziomie globalnym; zwrócono uwagę na
granice badanego okresu życia, powiązanie go z innymi elementami historii życia i
reprezentacją „ja”. Zastosowana procedura wywiadu oraz kryteria analizy oceniane
są jako użyteczne do eksplorowania sposobu postrzegania dzieciństwa i mogą być
wykorzystane w dalszym badaniach w ramach tego zagadnienia, ale też w innych,
związanych z konstruowaniem własnej historii życia.
Dopracowania wymagają kryteria analizy treści wspomnień; w szczególności
należałoby zastanowić się nad sposobem klasyfikowania ich do nadrzędnych
kategorii z perspektywy założonej konkretnej teorii. Przeprowadzone analizy
ujawniły też potrzebę doprecyzowania sposobu analizy ewaluacji dzieciństwa;
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wskazały na konieczność rozdzielania emocji kojarzonych ze wspomnieniami od
wartościowania tych wspomnień z bieżącego punktu widzenia.
Kierunki przyszłych poszukiwań
Kolejnym krokiem w badaniach nad postrzeganiem dzieciństwa byłoby
sprawdzenie, czy któreś z wyróżnionych charakterystyk i kategorii narracji
współwystępują szczególnie często i jakie konfiguracje tworzą, co pozwoliłoby na
bardziej całościowe uchwycenie sposobu konstruowania osobistych historii. Wiąże
się to z założeniem, że postrzeganie siebie i własnego życia stanowi globalny
konstrukt, będący czymś więcej niż sumą wchodzących w jego skład wspomnień.
Pożądanym efektem tego zabiegu byłoby wykrycie różnych typowych sposobów
konstruowania

opowiadań

o

dzieciństwie,

co

pomogłoby

lepiej

zrozumieć

zróżnicowanie interindywidualne w myśleniu o własnej biografii. Niezwykle istotne
byłoby

także

określenie

kontekstu

sytuacyjnego,

osobowego

i

społecznego

występujących zjawisk. Istotne zagadnienie stanowi związek sposobu postrzegania
przeszłości z płcią.
Opowiadania o dzieciństwie poza samopoznaniem i nadawaniem poczucia
osobistej tożsamości, mogą pełnić też rolę emocjonalną i społeczną, dlatego ważne
byłoby zbadanie, w jakich sytuacjach narracje pełnią wymienione funkcje i jak te
sytuacje przekładają się na strukturę oraz treść opowiadanych historii. Szczególnie
wartościowe jest uwzględnienie naturalnych warunków stanowiących kontekst
dyskursu. Do takiego kierunku eksploracji zagadnienia skłaniają otrzymane wyniki,
które sugerują, że znaczna część pamiętanego dzieciństwa nie ma znaczenia dla
poczucia spójności i odrębności. Rozważenia wymaga pytanie, czy pamięć okresu
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dzieciństwa wykazuje pewną specyfikę i różni się pod tym względem od
całościowego schematu historii życia.
Nakreślone kierunki poszukiwań stanowiłyby krok w stronę realizacji
postulowanego

przez

Briana

Schiffa

(2017)

badania

osoby

w kontekście,

a równocześnie wychodziłyby na przeciw wielokrotnie podkreślanej potrzebie
weryfikacji tych samych zjawisk w różnych kontekstach poprzez próby replikacji
(np. Wojciszke, 2004) oraz zwiększania ekologicznej trafności badań nad rozwojem
człowieka dorosłego (np. Jodzio, 2008). Uwzględnienie zróżnicowania osobistych
historii ma szczególnie znaczenie w badaniu późnej dorosłości, która dzieli się na
podokresy

(Straś-Romanowska,

2011)

i

charakteryzuje

się

dużym

zindywidualizowaniem zmian w funkcjonowaniu jednostki.
10.7.5 Podsumowanie
Rozważania na temat postrzegania dzieciństwa w biegu życia zilustrowano
własnymi badaniami przeprowadzonymi wśród osób znajdujących się we wczesnej,
średniej i późnej dorosłości. Metoda wywiadu narracyjnego pozwoliła uzyskać
informacje

o

takich

aspektach

przywoływanego

obrazu

dzieciństwa

jak:

rozbudowanie, globalna spójność temporalna i przyczynowa, treść poszczególnych
wspomnień, relacja dzieciństwa do dorosłości, subiektywne ramy dzieciństwa.
Dodatkowo zastosowano kwestionariusze w celu sprawdzenia związku między
postrzeganiem

dzieciństwa,

a

badanymi

za

pomocą

kwestionariuszy

stylem

przywiązania i poczuciem generatywności.
Uzyskane w badaniu rezultaty wskazują na zróżnicowanie w sposobach
postrzegania dzieciństwa, a jednocześnie na powtarzalność niektórych charakterystyk
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tworzonego obrazu dzieciństwa oraz jego specyfikę związaną z aktualnym etapem
rozwoju w dorosłości. Na podstawie wyników wysunięto konkluzje mogące stanowić
podstawę do dalszych rozważań nad zagadnieniem. Zauważono, że w późnej
dorosłości dzieciństwo było wspominane szczególnie obszernie; efekt ten przypisuje
się

większej

uwadze

skierowanej

ku

przeszłości

wynikającej

z

zadania

podsumowania życia. Ponadto w starości cezury dzieciństwa i dorosłości rozmywają
się, co wyrażało się wybieganiem w wypowiedziach do wspomnień z dorosłości oraz
umiejscawianiem końca dzieciństwa w formalnej dorosłości. Jakościowa analiza
wypowiedzi

dotyczących

granic

własnego

dzieciństwa

pokazała

dominującą

subiektywną perspektywę, której przejaw stanowiło przede wszystkim lokowanie
początku dzieciństwa w pierwszych wspomnieniach, a końca poza powszechnie
przyjętymi cezurami wiekowymi.
Analizy spójności opowiadań o własnym dzieciństwie pokazały, że niezależnie
od wieku badanych, jedynie niektóre wspomnienia odnosiły się do siebie, a większa
część tekstu składała się z osobnych scen lub opisów. Również wypowiedzi
postrzeganym wpływie dzieciństwa na dorosłość ujawniły powszechną tendencję do
łączenia niektórych wspomnień z dzieciństwa z późniejszym obrazem siebie, przy
jednoczesnym pozostawaniu znacznej części przeszłych doświadczeń bez związku
z pozostałą częścią historii życia. W przeprowadzonych badaniach narracje osób
z późnej dorosłości wyróżniały się większą liczbą zawartych w nich doświadczeń
i większym zróżnicowaniem wątków. Powyższe wyniki pokazując, że globalna
koherencja zwykle dotyczy jedynie części autobiografii, skłaniają do dyskusji
z założeniem, że główną funkcją dojrzałej historii życia jest tworzenie tożsamości
narracyjnej wyrażającej się w globalnie spójnej autobiografii (McAdmas, 2001). Być
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może właśnie ciągłe poszerzanie i bogacenie narracji, a nie zachowanie pełnej
spójności, stanowi wyraz rozwoju historii życia.
Analizy treści opowiadań o dzieciństwie wykazały, że ludzie przypominając
sobie ten okres ogniskują się na własnej osobie i ich bliskim otoczeniu społecznym,
co

może

być

uznana

za

charakterystyczne

dla

perspektywy

dziecka

(por. Bauer, 2007). Jednocześnie, wraz z przechodzeniem na późniejsze etapy
dorosłości, zaczynają uwzględniać kontekst rozwoju, co z kolei można może być
wyrazem poszerzającej się perspektywy poznawczej w bieżącym okresie życia
(Labouvie-Vief, 2015). Wykazano też, że na każdym etapie dorosłości istnieje
tendencja do postrzegania dzieciństwa w sposób pozytywny. Przypisano ją znanemu
efektowi zwiększania pozytywnego wartościowania wspomnień autobiograficznych
z czasem (Berntsen, Rubin, 2002; Berntsen, Rubin, Siegler, 2011).
Przeprowadzone badania ujawniły jedynie ograniczony zakres powiązań
między

wybranymi

charakterystykami

osobowymi

a

obrazem

dzieciństwa.

Zaobserwowano pozytywny związek generatywności z dostrzeganiem wpływu
dzieciństwa oraz jej negatywny związek z rozbudowaniem narracji o tym okresie.
Relacja ta może wynikać z tego, że dla osób wykazujących troskę o dobro przyszłych
pokoleń przeszłość pozostaje ważna głównie jako uzasadnienie ich zaangażowań.
Z kolei osoby postrzegające pozytywnie siebie w bliskich relacjach częściej
dokonywały ewaluacji całości dzieciństwa, co tłumaczy się związkiem przywiązania
z łatwością w ujawnianiu emocjonalnego aspektu tożsamości narracyjnej.
***
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W niniejszej dysertacji starano się nakreślić, w jaki sposób postrzegane jest
własne dzieciństwo przez osoby w dorosłości oraz jaka jest jego specyfika
rozwojowa. Próbowano ukazać osobisty obraz dzieciństwa jako całościowy konstrukt
niesprowadzalny do sumy wspomnień. Wnioski z badań skłaniają do dyskusji
z dominującym do tej pory założeniem, że globalnie spójna opowieść stanowi wyraz
dojrzałego rozumienia swojego życia. Być może w rozwoju postrzegania tej części
historii życia, jaką jest dzieciństwo, poza globalną spójnością, nie mniej ważna jest
funkcja emocjonalna i interpersonalna (Harris i in., 2014). Można zadać też dalej
idące pytanie pytanie, czy ważniejsze w rozwoju rozumienia swojej historii życia jest
nadawanie jej spójności, czy tworzenie obrazu nasyconego osobistymi znaczeniami,
do którego wracanie pozwala przeżywać minione chwile? Niewątpliwie druga z
wymienionych ról także zasługuje na uwagę.
Zaprezentowane rozważania skłaniają do wniosku, że dzieciństwo może
stanowić źródło tożsamości i rozumienia własnej osoby mierzącej się z bieżącymi
wyzwaniami rozwojowymi, ale może też być zbiorem wyjątkowych i odrębnych
momentów z przeszłości, wolnych od problemów dorosłych ludzi. W biegu życia
człowiek ponownie zwraca się do osobistych doświadczeń z dzieciństwa, za każdym
razem odkrywając i współtworząc je na nowo.
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Załącznik 1: Instrukcja wywiadu narracyjnego (metoda autorska)
Część 1
Proszę przypomnieć sobie swoje dzieciństwo, proszę opowiedzieć mi o nim.
(opcjonalnie: Może pani 34 zastanowić się chwilę.)
Część 2a
Proszę przypomnieć sobie jakiś przedmiot z dzieciństwa. Proszę powiedzieć coś
o nim.
Część 2b
Teraz chciałbym poprosić panią, aby opowiedziała pani wspomnienie, które
najbardziej kojarzy się z pani dzieciństwem.
Jak bardzo, było dla pani ważne to, co pani opisała?
Co wtedy pani przeżywała? Jakie emocje temu towarzyszyły?
Co myślała wtedy pani o sobie? Co myślała pani na temat tego jaką jest?
Co myślała pani o tym, jak inni o pani myślą, jak panią traktują?
Część 2c
Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się całości pani dzieciństwa.
Co było na początku pani dzieciństwa? Jak zaczyna się pani dzieciństwo?
Co było na końcu pani dzieciństwa? Czym skończyło się pani dzieciństwo?
Czy coś z dzieciństwa mogło istotnie wpłynąć na to jaką osobą jest pani teraz?
Czy wydarzenia, sytuacje, o których pani mówiła, dawniej postrzegała pani tak
samo, czy inaczej?
34 Mężczyznom podawano analogiczną wersję z właściwą odmianą.

Czy chce pani dodać jeszcze coś ważnego na temat pani dzieciństwa?
Po zakończeniu wywiadu badający kieruje uwagę osoby badanej na inne
tematy oraz podaje dane kontaktowe do siebie.

DOPUSZCZALNE WYPOWIEDZI POMOCNICZE
1. Powtórzenie pytania jeszcze raz - ma za zadanie skierować uwagę badanego
na daną kwestię; stosowane, gdy badany nie rozumie pytania.
2. Powtórzenie sądu badanego w skróconej formie w celu upewnienia się, czy
badający dobrze zrozumiał wyrażony sąd, np. „z tego, co zrozumiałem, uważa
Pani, że …?”.
3. Prośba o przybliżenie tematu „czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na ten
temat?”; stosowane jak w pkt. 1.
4. W części 2c, gdy badany nie produkuje uzasadnienia, należy o nie dopytać
stosując „dlaczego Pani tak uważa?”lub „co skłania Panią do takiego
wniosku?” lub wymienione wyżej wypowiedzi pomocnicze.

Załącznik 2: Procedura kodowania wywiadu narracyjnego

ETAPY ANALIZY
1 Dosłowne spisanie nagranych wywiadów
2 Podział tekstu na jednostki analizy
3 Kwalifikacja treści do oddolnie wyłonionych kategorii treściowych
3.1

Wyłonienie kategorii. 2 sędziów kompetentnych (najpierw każdy

osobno) grupuje tematy jednostek analizy w nadrzędne kategorie, następnie
wspólnie tworzą listę nadrzędnych kategorii.
3.2

Kwalifikowanie jednostek analizy do wyłonionych kategorii.

3.3

Najpierw kwalifikowanie każdej jednostki do nadrzędnej kategorii

odbywa się niezależnie przez dwóch sędziów, następnie niezgodności są
dyskutowane, przy braku konsensusu rozstrzyga trzeci sędzia.
3.4

Określając temat jednostki analizy i kategorię, do której on należy,

odnosi się w pierwszej kolejności do czynności, np. w zdaniu „bawiłem się
z bratem” – tematem są zabawy, a nie relacje z rodzeństwem; relacje
z rodzeństwem stwierdzona zostałaby w zdaniu „miałem dobre relacje
z bratem”, gdzie oprócz opisu relacji nie ma żadnej czynności 35 .
4 Kwalifikacja do założonych (odgórnych) kategorii
Analiza

prowadzona

jest

niezależnie

przez

dwóch

sędziów

kompetentnych;

niezgodności dyskutowane są przy udziale trzeciego.

35 Uzasadnieniem takiego postępowania jest sposób wyłaniania jednostek dokonywany w pierwszej kolejności
właśnie na podstawie reakcji bohatera.

(1) Poziom jednostek analizy. Sprawdza się częstość występowania kategorii
osobno w odniesieniu do każdej z jednostek analizy: umiejscowienia w czasie,
wartościowania,

logiczne

powiązanie

z innymi

epizodami,

nadrzędne

kategorie tematyczne.
(2) Poziom opowiadania. Sprawdza się odnosząc do całości narracji niezależnie
od podziału na jednostki: główny wątek opowiadania, ocena całości
dzieciństwa,

dostrzeganie

związku

dzieciństwa

i późniejszej

biografii,

początek i koniec swobodnej narracji.
(3) Odpowiedzi na pytania dotyczące dzieciństwa
przez

jednego

sędziego.

Klasyfikuje

się

Analiza dokonywana jest
treść

odpowiedzi

dotyczącą

postrzeganego początku i końca dzieciństwa. Odpowiedź na pytania dotyczące
zmiany postrzegania dzieciństwa oraz wpływu dzieciństwa na dorosłość
kategoryzuje się tak jak analogiczne wypowiedzi w pozostałych częściach
narracji.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO ANALIZY – szczegółowe wskazówki
1. Wskazówki zapisu.
1.1.

Podział na zdania na podstawie akcentowania i logicznej spójności

wypowiedzeń, jeżeli wymaga tego wierność dopuszczalny jest zapis
z błędami (np. początek zdania od „Że”).
1.2.

Podział na akapity na podstawie akcentowania wypowiedzeń i logicznej

spójności.
1.3.

Uwzględnienie wyraźnych i istotnych komunikatów niewerbalnych

poprzez

napisanie

w nawiasie

kursywą

np.:

(śmiech);

inne

uwagi

zapisywane są kursywą w nawiasie kwadratowym, np. [niezrozumiałe
słowo].

1.4.

Dosłowne spisanie wypowiedzi osoby przeprowadzającej wywiad

kursywą w osobnym akapicie.
1.5.

Odnotowanie wyraźnych zmian w otoczeniu mogących wpływać na treść

kursywą (np.: do pomieszczenia wchodzi członek rodziny).
1.6.

Gdy badany cytuje inną wypowiedź, tekst umieszcza się w cudzysłowie.

2. Wskazówki podziału na jednostki analizy.
2.1.

Wykluczenie z analizy wypowiedzi odnoszących się do okoliczności

badania, np. zaproponowanie herbaty, wypowiedź skierowana do innej
osoby.
2.2.

Wyodrębnienie części tekstu - jednostek analizy.

2.3.

Epizody, których głównym tematem są wspomnienia z dorosłości osoby

badanej (po okresie jej adolescencji) są oznaczane i wykluczane są
z właściwej analizy. Poddaje się je osobnej interpretacji.
2.4.

Podziału najpierw dokonuje jedna osoba (przeprowadzająca wywiad),

następnie poprawność podziału i tytułów epizodów jest sprawdzana przez
dwóch sędziów kompetentnych i wspólnie uzgadniane aż do osiągnięcia
konsensusu.
2.5.

Granicę jednostek analizy zaznacza się w otrzymanym tekście i nadaje im tytuł,
który ma odzwierciedlać jej główny temat (najlepiej zbieżny ze słowami
używanymi przez autora)36.

Definicja jednostki analizy
(1) Epizod pojedynczy. Epizod to część tekstu odnosząca się do pojedynczej
reakcji bohatera , takiej jak: działanie, myśli, emocje, motywy, zmiany postaw
(Głowiński, Sławiński 1998, por. też Bokus, 1991). Epizod zwykle zawiera
opis

sytuacji ,

tj.

warunki,

zdarzenie,

zmianę

sytuacji

w świecie

przedstawionym, na którą reakcja bohatera jest odpowiedzią.
36 Epizod wyróżnia się ze względu na działanie lub wydarzenie, również nadany tytuł powinien odnosić się do
działania lub wydarzenia, czyli np. lepiej nazwać epizod „stanie w kolejkach” niż „kolejki”.

(2) Epizod zgeneralizowany.

Jak epizod pojedynczy, z tymże odnosi się do

powtarzających się reakcji głównego bohatera.
(3) Opis. Wyróżniany jako osobna jednostka, gdy nie stanowi elementu epizodu
(tzn., gdy opis nie stanowi tła dla reakcji bohatera), np. opis relacji
rodzinnych na wstępie narracji.
Do epizodów nie zalicza się:
i. wypowiedzi o charakterze ogólnym planujących i porządkujących wypowiedź,
ii. tekstu argumentacyjnego nie odnoszącego się do żadnego działania lub opisu,
iii. w odpowiedziach na pytania szczegółowe wyróżnia się epizod jedynie, gdy
wyraźnie stanowi odrębną całość.

KATEGORIE ANALIZY – szczegółowy opis

Poziom jednostek analizy
– każda jednostka analizy jest rozpatrywana osobno (uwzględnia się kontekst
treściowy spoza epizodu) 37
Wypowiedzi dotyczące dorosłości
Głównym tematem jednostki są zdarzenia bądź sytuacje z okresu po adolescencji.
Mogą stanowić ilustrację tego, co wydarzyło się w dzieciństwie, mogą być
wskazywanie na podobieństwa i różnice. Wyróżnia się trzy subkategorie wspomnień
z dorosłości ze względu na sposób, w jaki odnoszą się do dzieciństwa.
(1) Nie związane z dzieciństwem.
(2) Związane tematycznie z dzieciństwem: pod względem miejsca, osoby lub
sytuacji, zdarzenia i funkcji
(3) Związane przyczynowo-skutkowo z dzieciństwem. Ta kategoria jest zbliżona do
dostrzegania zwiąku dzieciństwa z dorosłością i w wielu przypadkach będzie
pokrywała się z nią.
37

Poszczególne kategorie nie wykluczają się wzajemnie, np. to samo wypowiedzenie może świadczyć
zarówno o powiązaniu tematycznym, jak i o umiejscowieniu temporalnym.

Wyrażone ustosunkowanie emocjonalne
Zadaniem sędziego jest rozpoznać walencję emocji lub oceny wartościującej treść
danej jednostki analizy. Stwierdza się walencję: (1) pozytywną, (2) negatywną, (3)
ambiwalentną albo (4) brak walencji.
Ustosunkowanie emocjonalne powinno należeć do głównego bohatera (np. ja
zazdrościłam, a nie mi zazdroszczono).
Brane są pod uwagę:
(1) emocje (np. zazdrościłam),
(2) preferencje (np. uwielbiałam),
(3) wyraźna satysfakcja z osiągania celu (a nie tylko jego osiągnięcie; np.
marzyłam, żeby dostać zabawkę i dostałam, nie: udało mi się dojechać do
celu); lub podkreślana rozbieżność ze stanem pożądanym (np. niemożność
okazywania uczuć drugiej osobie, (…) trudno było mi dopuścić do siebie)
(4) uczucie miłości (np. czułam się kochana)
(5) wartościowanie przeszłych doświadczeń (np. kuratela rodzicielska matczyna,
no może była trochę dusząca),
(6) Ustosunkowanie dotyczy treści stanowiącej główny temat epizodu, a nie
pobocznej
(7) Ustosunkowanie jest jasno wyrażone;
(8) bezpośrednio – emocja lub ocena jest nazwana (np. bałam się, dobrze
wspominam)
(9) lub w niektórych przypadkach pośrednio – gdy treść epizodu ma wyraźnie
i jednoznacznie pejoratywny albo pozytywny wydźwięk (np. rodzice byli tylko
z nazwy rodzicami i to było takie.. , a nie rodzice byli zajęci pracą,
wychowywali mnie dziadkowie; uwielbiałam się bawić z kuzynką; nie: często
się bawiłam z kuzynką)

Wymiar temporalny
Treść wspomnień (główny temat jednostki analizy) jest umiejscowiona w czasie.

5. Umiejscowienie w czasie.
Określono datę, odniesiono do innego wydarzenia, sytuacji (przed/w trakcie/po).
Przykład (podkreślenia własne):

6. Odniesienie do kontekstu społeczno-historycznego.
Odniesienie wprost do wydarzeń historycznych, opis sytuacji społecznej, jako tła
akcji.
7. Odniesienie do historii rodziny.
Badany opowiada pozaosobową historię członków rodziny.

Logiczne powiązania między jednostkami analizy
Główny temat jednego epizodu jest logicznie powiązany z tematem drugiego
epizodu. Nie uwzględnia się powierzchownego tematycznego powiązania związanego
z pytaniem (np. tego, że jeden i drugi epizod dotyczy dzieciństwa albo przedmiotu
z dzieciństwa) lub powiązania treści pobocznych w epizodzie. Należy sprawdzić, czy
główny temat epizodu jest tematycznie lub logicznie związany z innym.
Wyróżnia się dwa rodzaje powiązań:
1. relację tematyczną (koniunkcję) – gdy dwa epizody mają wspólny ogólny
temat
2. relację

przyczynową

(implikację)

–

gdy

dwa

epizody

są

powiązane

następstwem przyczynowo-skutkowym
1. Relacja tematyczna (koniunkcja). Główny temat jednego epizodu jest logicznie powiązany
z tematem drugiego epizodu. Nie uwzględnia się powierzchownego tematycznego powiązania
związanego z pytaniem (np. tego, że jeden i drugi epizod dotyczy dzieciństwa albo
przedmiotu z dzieciństwa) lub powiązania treści pobocznych w epizodzie.
Streszczając sens jednostek pozostających w koniunkcji mogą powstać zdania powiązane
spójnikiem „... i ...”; np.: „wyjeżdżaliśmy do babci i na tych wyjazdach bawiłam się
z kuzynkami”.

2. Relacja przyczynowa (implikacja). Występuje następstwo zdarzeń, w których jedno jest
wynikiem lub kontynuacją poprzedniego, implikacja, relacja przyczyna-skutek (przykład).
Nie ma relacji przyczynowej, gdy występuje koniunkcja zdarzeń nie będących powiązanych
przyczyno-skutkowo. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy następujące po sobie w czasie epizody
opowiadają o tym samym, mają wspólny temat (temat nie może być jedynie ogólną kategorią
np. „edukacja”) i stanowią jeden wyraźnie zakreślony wątek tematyczny (przykład 2).
Streszczając sens jednostek pozostających w implikacji mogą powstać zdania powiązane
spójnikiem „jeżeli..., to...”; w niniejszej analizie wskazuje się na powiązanie głównych
tematów poszczególnych epizodów; np.: „ponieważ bawiłam się z kuzynkami, to byłam potem
bardzo brudna”.
Wyjaśnianie w jaki sposób jeden element akcji wpłynął, spowodował, przekształcił
drugi element. O relacji przyczynowej mogą świadczyć takie spójniki, jak: więc, a więc,
toteż, dlatego, to, i, zatem, przeto, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego, stąd, bo, bowiem,
gdyż, ponieważ, dlatego, dlatego że, by, aby, żeby, ażeby, iżby. Spójnik taki nie musi być
wypowiedziany, jednak powinna być możliwa streszczenia sensu zdań z ich użyciem.

Tematyka jednostek analizy – kategorie wyłonione z tekstu
Określa się główny temat epizodu (nadaje mu się tytuł, który jest tego wyrazem),
tematy grupuje się w nadrzędne kategorie treściowe.
Temat stwierdza się w odniesieniu do tego, co stanowi główną czynność, wydarzenie,
czyli np. zdanie „grałem z kolegami w piłkę” powinno zostać zakwalifikowane do
kategorii spędzanie czasu wolnego, a nie do relacje z rówieśnikami.

Poziom opowiadania
Ocena dzieciństwa
Występuje wypowiedzenie odnoszące się do emocji lub oceny wartościującej
dotyczące całego lub większości dzieciństwa
(1) jest jasno wyrażona
(2) bezpośrednio - nazwana jest emocja/ocena (np. moje dzieciństwo było
szczęśliwe; było pełne spokoju)
(3) lub pośrednio - treść wypowiedzi dotyczącej całego dzieciństwa ma wyraźnie
pejoratywny lub pozytywny wydźwięk (np. nie chciałabym, żeby moje dzieci
miały takie samo dzieciństwo; nie było przykrych przeżyć)
(4) nie musi być wyrażona w głównym wątku

Postrzegane znaczenie dzieciństwa dla dalszego rozwoju
Badany wyjaśnia własną charakterystykę lub jej zmianę (np. dlaczego dojrzałem?).
Podczas analizy nie ogranicza się do podziału na jednostki (ta sama kategoria może
wystąpić w odniesieniu do treści zawartych w paru jednostkach). Jeżeli osoba badana
parokrotnie w narracji odnosi się do tego samego wydarzenia, które w jakiś sposób
na niego wpłynęło, liczy się to jako jednokrotne wystąpienie niniejszej kategorii
w różnych miejscach, natomiast, jeżeli opisuje różnych wydarzenia i różne rodzaje
wpływów, należy liczyć je jako parokrotne wystąpienie kategorii.
Możliwe są dwie niżej opisane podkategorie.
1. Uogólniona refleksja nad wpływem zdarzeń z dzieciństwa na właściwości
osobowe. Wpływ może być np. na osobowość, światopogląd,
2. Wpływ

konkretnego

przekonania.

zdarzenia

na

późniejsze

konkretne

zachowania,

Tematyka opowiadania
Czy istnieje główny wątek spajający całość? 38 (tak/nie), jeżeli tak, to czego
dotyczy?

Dodatkowe wskazówki:
1. analizowany jest cały wywiad, razem z odpowiedziami na pytania;
2. znaczenie danego epizodu może być zależne od kontekstu w jakim występuje;
3. na poziomie konkretnych wspomnień kwalifikować do kategorii należy
jedynie główny temat jednostek analizy;
4. podane kategorie nie wykluczają się (zatem może zdarzyć się, że dana treść
zostanie zakwalifikowana do paru kategorii jednocześnie).

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedź na pytanie o początek i koniec dzieciństwa
1. Kiedy zaczyna się i kończy dzieciństwo w przekonaniu osoby badanej odniesienie do powszechnie przyjętych okresów rozwojowych.
2. Wyłonienie kategorii uzasadnień odpowiedzi na podstawie ich treści.
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powinien dotyczyć co najmniej połowy epizodów; przy rozbudowanych opowiadaniach możliwe jest
wystąpienie dwóch głównych wątków, powinny one w sumie dotyczyć połowy opowiadania; ważne, żeby
spajał opowiadanie poprzez poruszanie określonego tematu/ powiązanego logicznie następstwa zdarzeń, a
nie był jedynie ogólną kategorią (np. „zabawy”); czy wspomnienia stanowią przykłady wspólnej tezy?

Załącznik 3: Loyola Generativity Scale (McAdams, St Aubin, 1992),
tłum. własne 39
Instrukcja: Dla każdego ze zdań zaznacz, w jakim stopniu odnosi się do Ciebie,
zaznaczając odpowiednią cyfrę
zdecydowanie
nie

nie

trochę

tak

zdecydowanie
tak

Próbuję przekazywać wiedzę, którą zyskałam
dzięki swojemu doświadczeniu.

1

2

3

4

5

Odnoszę wrażenie, że inni ludzie mnie nie
potrzebują.

1

2

3

4

5

Myślę, że podobałaby mi się praca nauczyciela.

1

2

3

4

5

Wydaje mi się, że moja osoba ma znaczenie dla
innych.

1

2

3

4

5

Nie chcę pracować charytatywnie.

1

2

3

4

5

Robiłam i tworzyłam rzeczy, które miały wpływ
na innych.

1

2

3

4

5

Staram się być twórcza w większości rzeczy,
które robię.

1

2

3

4

5

Myślę, że będę pamiętana przez długi czas po
mojej śmierci.

1

2

3

4

5

Sądzę, że społeczeństwo nie może być
odpowiedzialne za dostarczanie jedzenia
i schronienia wszystkim bezdomnym ludziom.

1

2

3

4

5

Ludzie mogą przyznać, że miałam
niepowtarzalny wkład w społeczeństwo.

1

2

3

4

5

Gdybym nie mogła mieć dzieci,
zaadoptowałabym je.

1

2

3

4

5
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Dla mężczyzn podawano analogiczną wersję z męską odmianą. Kwestionariusz wydrukowano w oryginalnym
rozmiarze.

zdecydowanie
nie

nie

trochę

tak

zdecydowanie
tak

Posiadam ważne umiejętności, które próbuję
przekazać innym.

1

2

3

4

5

Wydaje mi się, że nie zrobiłam nic, co
pozostanie po mojej śmierci.

1

2

3

4

5

Ogólnie rzecz biorąc, moje działania nie
wnoszą nic dobrego dla innych.

1

2

3

4

5

Czuję, że nie zrobiłam nic, co byłoby
wartościowe dla innych.

1

2

3

4

5

W moim życiu wiele razy angażowałam się na
rzecz różnych ludzi, grup i inicjatyw.

1

2

3

4

5

Inni ludzie twierdzą, że jestem osobą bardzo
produktywną.

1

2

3

4

5

Jestem odpowiedzialna za rozwój okolicy,
w której żyję.

1

2

3

4

5

Ludzie przychodzą do mnie po radę.

1

2

3

4

5

Wydaje mi się, że to, co zrobiłam dla innych,
będzie miało znaczenie po mojej śmierci.

1

2

3

4

5

Załącznik 4:
Relationship Questionnaire (Bartholomew, Horowitz, 1991),
tłum. własne

Klucz: styl A – bezpieczny, B – lękowy, C – nadmiernie zaangażowany, D – unikowy.

RQ
Proszę przeczytać instrukcję.
1. Poniżej znajdują się opisy często relacjonowanych przez ludzi czterech głównych stylów,
wchodzenia w bliskie związki.
Proszę przeczytać każdy z opisów i zakreślić literę odnoszącą się do stylu, który najlepiej cię
opisuje lub jest najbliższy temu, jaki zwykle jesteś w bliskich relacjach.
A Stosunkowo łatwo wchodzę w bliskie emocjonalne relacje z innymi osobami. Czuję się dobrze,
gdy mogę polegać na innych i gdy inni mogą polegać na mnie. Nie obawiam się samotności i braku
akceptacji ze strony innych.
B Czuję się źle wchodząc w bliskie relacje. Chciałbym / chciałabym mieć bliskie emocjonalne
relacje, ale trudno mi całkowicie komuś zaufać i polegać na kimś. Obawiam się, że mogę zostać
zranionym, jeżeli pozwolę sobie na zbyt bliskie relacje.
C Chcę być całkowicie emocjonalnie blisko z innymi osobami, choć często osoby te nie chcą być
tak blisko, jak ja bym chciała / chciał. Czuję się źle bez bliskiej relacji, a jednocześnie czasem
martwię się, że inni nie cenią mnie aż tak bardzo, jak ja ich cenię.
D Czuję się dobrze bez bliskich relacji emocjonalnych. Ważne jest dla mnie poczucie niezależności
i samowystarczalności. Wolę nie polegać na innych i nie chcę, żeby inni musieli polegać na mnie.

2. Proszę wskazać cyfrę odpowiadającej temu, w jakim stopniu każdy ze stylów pasuje do
typowego dla ciebie sposobu wchodzenia w związki.
A Stosunkowo łatwo wchodzę w bliskie emocjonalne relacje z innymi osobami. Czuję się dobrze,
gdy mogę polegać na innych i gdy inni mogą polegać na mnie. Nie obawiam się samotności i braku
akceptacji ze strony innych.
B Czuję się źle wchodząc w bliskie relacje. Chciałbym / chciałabym mieć bliskie emocjonalne
relacje, ale trudno mi całkowicie komuś zaufać i polegać na kimś. Obawiam się, że mogę zostać
zranionym, jeżeli pozwolę sobie na zbyt bliskie relacje.
C Chcę być całkowicie emocjonalnie blisko z innymi osobami, choć często osoby te nie chcą być
tak blisko, jak ja bym chciała / chciał. Czuję się źle bez bliskiej relacji, a jednocześnie czasem
martwię się, że inni nie cenią mnie aż tak bardzo, jak ja ich cenię.
D Czuję się dobrze bez bliskich relacji emocjonalnych. Ważne jest dla mnie poczucie niezależności
i samowystarczalności. Wolę nie polegać na innych i nie chcę, żeby inni musieli polegać na mnie.

Całkiem
nie tak
jak ja

Trochę
tak jak ja

Całkiem
tak jak ja

Styl A.

1

2

3

4

5

6

7

Styl B.

1

2

3

4

5

6

7

Styl C.

1

2

3

4

5

6

7

Styl D.

1

2

3

4

5

6

7

Załącznik 5: Skala Obrazu Dzieciństwa (opracowanie własne)
Wyniki metody zostały wykluczone z analiz.

Instrukcja: Zaznacz na skali 0- 3, w jakim stopniu poniższe zdania odnoszą się do Ciebie.
zdecyzdecydowanie raczej nie
raczej
dowanie
nie
prawdziwe prawdziwe
prawdziwe
prawdziwe

Moje dzieciństwo wyglądało tak a nie inaczej, bo
wyrastałem w wyjątkowym momencie historii.

0

1

2

3

Wydarzenia historyczne nie miały istotnego wpływu na
to, czy moje dzieciństwo było szczęśliwe.

0

1

2

3

Otrzymane przeze mnie wychowanie związane było z
pozycją społeczną mojej rodziny.

0

1

2

3

Wcześniejsza historia mojej rodziny mocno rzutowała
na moje dzieciństwo.

0

1

2

3

Jeśli miałbym znowu przeżyć dzieciństwo, chciałbym
żeby było takie samo, jakie miałem.

0

1

2

3

Uśmiecham się na myśl o wspomnieniach z
dzieciństwa.

0

1

2

3

Problemy, które miałem, gdy chodziłem do szkoły
nauczyły mnie lepiej radzić sobie w życiu.

0

1

2

3

Miałem szczęśliwe dzieciństwo.

0

1

2

3

Moja osobowość ukształtowała się już przed okresem
dorosłości.

0

1

2

3

Trudności, które przeżywałem jako dziecko nauczyły
mnie lepiej radzić sobie w dorosłości.

0

1

2

3

Moja osobowość tak naprawdę zaczęła się
kształtować dopiero w okresie dorastania.

0

1

2

3

Wydarzenia z mojego dzieciństwa nie miały
decydującego wpływu na mój charakter.

0

1

2

3

Chciałbym, żeby moje dzieci miały inne dzieciństwo
niż ja.

0

1

2

3
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Teraz inaczej widzę postępowanie moich rodziców
względem mnie.

0

1

2

3

Dostrzegam, że to jak byli wychowani moi rodzice
wpłynęło na ich postępowanie względem mnie.

0

1

2

3

Uważam, że moja osobowość stała się bogatsza
dzięki trudnym momentom, które przeżyłem w
dzieciństwie.

0

1

2

3

Kłopoty, które mnie spotkały, gdy byłem dzieckiem w
sumie skończyły się bardzo dobrze.

0

1

2

3

Wychowanie nie wpłynęło bardzo mocno na to, jaki
teraz jestem.

0

1

2

3

Doświadczenia, które były dla mnie przykre, gdy
byłem dzieckiem, tak naprawdę mnie wzmocniły.

0

1

2

3

Dzieciństwo postrzegam tak samo jak dawniej.

0

1

2

3

Myślę, że moje wychowanie wyglądałoby podobnie
niezależnie od tego, w jakich czasach bym żył.

0

1

2

3

Wczesne lata mojego życia wpłynęły na to, jakim
człowiekiem jestem teraz.

0

1

2

3

Wydarzenia z dorosłości nie zmieniły sposobu
patrzenia na moje dzieciństwo.

0

1

2

3

Sytuacja ekonomiczna mojej rodziny nie wpłynęła na
rozwój mojej osobowości.

0

1

2

3

Obecnie oceniam swoje dzieciństwo inaczej niż
kiedyś.

0

1

2

3

Uważam, że dzięki moim kłopotom w dzieciństwie tak
naprawdę dużo zyskałem.

0

1

2

3

Cały czas podobnie oceniam moje dzieciństwo.

0

1

2

3

Nie żałuję przykrych sytuacji, które mnie spotkały w
dzieciństwie, bo uważam, że dzięki nim stałem się
lepszym człowiekiem.

0

1

2

3

Moje dzieciństwo kojarzy mi się bardzo pozytywnie.

0

1

2

3
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