
CZAS WE WSPOMNIENIACH 
AUTOBIOGRAFICZNYCH

Jakie procesy leżą u podłoża naszego poczucia chronologicznego czasu? 
Skąd wiemy, które wspomnienia dotyczą zdarzeń odległych w czasie, 
a które tych, mających miejsce niedawno? Dlaczego pewne zdarzenia po
trafimy bardzo dokładnie zlokalizować w czasie (na przykład narodziny 
dziecka), a inne (np. wybór Karola Wojtyły na papieża) pamiętamy dobrze, 
lecz określenie ich dnia tygodnia i miesiąca byłoby trudne? Mamy poczucie, 
że każde zdarzenie przynależy do określonego miejsca w przeszłości, że 
nasze życie rozwija się w czasie, że stanowi chronologiczną historię. Wielu 
badaczy pamięci, podobnie jak laicy, zakłada, iż linearna chronologia prze
szłych zdarzeń jest bezpośrednio reprezentowana w pamięci. Niniejszy 
rozdział ma pokazać, na ile uzasadnione jest założenie o kodowaniu chro
nologii w pamięci i jakie mechanizmy oceny czasu zdarzeń są w świetle 
istniejących danych empirycznych najbardziej prawdopodobne.

□ 1. Wyniki badań

W badaniach nad oceną czasową wykorzystuje się ważne zdarzenia pu
bliczne prezentowane w mediach oraz zdarzenia z osobistej przeszłości 
osób badanych, których czas i przebieg jest badaczowi znany. W tym dru
gim przypadku najczęściej badania prowadzone są metodą dzienniczków 
(Niedźwieńska, 2000). Uczestnicy przez okres od kilku miesięcy do kilku 
lat zapisują wybrane zdarzenia z każdego dnia, a po zakończeniu tego 
okresu przypominają sobie opisane zdarzenia na podstawie różnych poda
nych im przez badacza wskazówek oraz lokalizują je w czasie. Zarówno 
w przypadku zdarzeń publicznych, jak i zdarzeń osobistych osoby proszone 
są o podanie daty zdarzenia (lub tylko miesiąca i roku). Często prosi się je 
również o opis sposobu, w jaki informacja o lokalizacji czasowej była im 
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dostępna, lub strategii, jakie stosowały do jej uzyskania. Wyniki tak pro
wadzonych badań zostały poniżej sformułowane w postaci 11 punktów.

1. Oceny lokalizacji czasowej zdarzeń są niedokładne, ale znacznie traf
niejsze niż przypadkowe (Thompson et al., 1996).

2. Podanie daty jest najgorszą z możliwych wskazówek do przypomina
nia zdarzeń (Barsalou, 1988; Brewer, 1988). Uczestnicy badań twierdzą, że 
bezpośrednio odpamiętują daty tylko niektórych faktów. W badaniach 
Thompsona i jego współpracowników (1996) było to 10% codziennych zda
rzeń z ostatnich dziesięciu tygodni oraz 33% ważnych zdarzeń osobistych 
z ostatniego roku.

3. Trafniej oceniany jest czas zajścia tych zdarzeń, które są lepiej pa
miętane. Jednocześnie nie stwierdza się tendencji do oceniania lepiej pa
miętanych zdarzeń jako tych, które są mniej odległe w czasie (Thompson et 
al., 1996). Tendencja do „skracania” czasu upływającego od dobrze pamię
tanych zdarzeń nie występuje nawet wtedy, gdy sytuacja oceny czasu skła
nia do zastosowania szybkich i prostych metod oceny, na przykład w czasie 
krótkiego, bezpośredniego sondażu opinii publicznej (Wright, Gaskell 
i O’Muircheartaigh, 1997).

4. Zdarzenia mniej odległe w czasie są trafniej lokalizowane pod wzglę
dem czasu niż zdarzenia dawniejsze. Stwierdzano to w badaniach, gdy 
zdarzenia były odległe od 60 dni do 20 lat (Barclay i Wellman, 1986; Betz 
i Skowroński, 1997; Thompson et al., 1996).

5. Oceny czasu zdarzeń są bardziej trafne, gdy dotyczą okresu w więk
szym stopniu zróżnicowanego czasowo (Guenther i Linton, 1975). Osoby 
potrafią, na przykład, trafniej lokalizować zdarzenia z okresu wykonywa
nia projektu posiadającego wiele faz, niż z okresu, gdy ich działania były 
bardziej homogeniczne, na przykład wakacji.

6. Osoby dokonują często bardzo trafnej lokalizacji zdarzeń na szczegó
łowej skali czasu (pora dnia), a błędnej na skali bardziej ogólnej (miesiąc) 
(Friedman, 1987; Friedman i Wilkins, 1985). Zjawisko to określa się 
w literaturze efektem skali.

7. Na ogół osoby badane wskazują trafnie (lub niemal trafnie) dzień ty
godnia, kiedy zdarzenia miały miejsce, choć często nie potrafią ocenić, któ
ry to był tydzień. W przypisywaniu zdarzeniom dat pojawiają się systema
tyczne błędy. Błędy polegające na podaniu daty będącej wielokrotnością 
7 dni w stosunku do daty rzeczywistej (na przykład 5, 19 lub 26 stycznia 
w odniesieniu do zdarzenia, które miało miejsce 12 stycznia) pojawiają się 
znacznie częściej niż inne (Betz i Skowroński, 1997; Gibbons i Thompson, 
2001; Larsen, Thompson i Hansen, 1996; Maruszewski, 2001).

8. Zdarzenia są często przypominane w porządku chronologicznym, 
w przód lub w tył. W badaniach chronologiczne przypominanie dominowa
ło, gdy łańcuch zdarzeń stanowił pojedynczy epizod (Conway, 1996), krótki 
okres, taki jak lato (Barsalou, 1988), a nawet całą historię życia (Cohen 
i Faulkner, 1987). Czasami jednak chronologiczne przypominanie obejmuje 
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zdarzenia bardzo odległe czasowo od siebie, na przykład związane z kolej
nymi latami szkolnymi lub kolejnymi świętami (Whitten i Leonard, 1981).

9. Przypomnienie jakiegoś zdarzenia ułatwia odpamiętanie innego zda
rzenia bliskiego mu w czasie (Robinson, 1986), ale efekt ten nie występuje, 
gdy zdarzenia te nie są powiązane znaczeniowo (Wagenaar, 1986).

10. Fałszywe zdarzenia, to znaczy zdarzenia, które mogły mieć miejsce 
w określonych dniach, a zostały wymyślone przez osoby badane i po kilku 
miesiącach uznane za rzeczywiste, są lokalizowane czasowo z trafnością 
wyższą niż losowa, ale niższą niż zdarzenia rzeczywiste (Larsen i Conway, 
1997). Kiedy kontrolowano wpływ liczby informacji związanych ze zdarze
niem, dostępnych osobie w czasie przypominania, różnica między zdarze
niami fałszywymi i rzeczywistymi nie wystąpiła.

11. W raportach osób badanych dotyczących sposobu oceny czasu naj
częściej opisywane są procesy wnioskowania o możliwym czasie zdarzenia 
odwołujące się do posiadanej wiedzy ogólnej oraz innych wspomnień. Przy 
czasowym lokalizowaniu zdarzeń publicznych osoby najczęściej wykorzy
stują związki między zdarzeniem, o które są pytane, a innym zdarzeniem 
publicznym, którego datę znają, bądź związki między zdarzeniem będącym 
przedmiotem badania a jakimś osobistym doświadczeniem, które wystąpiło 
w bliskim odstępie czasowym (Brown, Shevell i Rips, 1986; Friedman 
i Wilkins, 1985). Przy ocenie czasu zdarzeń osobistych osoby znacznie czę
ściej odwołują się do ich codziennego trybu życia oraz do osobistych działań 
nierutynowych, których czas znają, na przykład, „To musiała być sobota, 
bo wybieraliśmy się na kolację do znajomych” (Thompson et al., 1996). 
Często przywołują również informacje związane z samym zdarzeniem, 
takie jak pogoda, które umożliwiają im wnioskowanie o czasie.

□ 2. Konkurencyjne teorie

Żadna z zaproponowanych w literaturze teorii wyjaśniających pamięć cza
su nie została należycie rozwinięta. Niektóre z nich mają zaledwie charak
ter metafor, lecz pomimo to można sformułować na ich podstawie pewne 
predykcje i skonfrontować je z istniejącymi wynikami badań. Poniżej 
przedstawione zostaną cztery grupy wyjaśnień, z których każda odwołuje 
się do innych założeń.

■ 2.1. Teorie siły śladu

Wyjaśnienia oceny czasu odwołujące się do siły śladu występują w wielu 
wersjach, a ich najnowszą postać określa się mianem zasady dostępności 
(Brown, Rips i Shevell, 1985). W teoriach tych przyjęto, że każda informa
cja zapisana w pamięci charakteryzuje się siłą, która słabnie wraz z upły
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wem czasu. Czas, jaki minął od zdarzenia, oceniany jest na podstawie siły 
śladu pamięciowego i im jest on silniejszy, tym zdarzenie uważa się za 
mniej odległe w czasie. Siłę śladu można ocenić na podstawie wyrazistości 
wspomnienia, łatwości jego wydobycia, pewności jego poprawności oraz 
ilości pamiętanych szczegółów.

Przedstawione tezy są wyraźnie sprzeczne wobec wyników badań. Zda
rzenia lepiej pamiętane nie tylko nie są oceniane jako te, które zdarzyły się 
wcześniej, ale są generalnie trafniej lokalizowane w czasie. Wynik ten su
geruje, że coś innego niż siła wspomnienia — na przykład jego zawartość - 
jest wykorzystywane do oceny czasu. Ponadto, efekt skali przeczy przypi
sywaniu odległości czasowej od zdarzenia do momentu przypominania 
kluczowej roli w lokalizacji czasowej zdarzenia. Odległość jest jednorodna 
jakością, która zmniejsza się do aktualnego punktu w czasie linearnym. 
Jeśli wskazówki odległości czasowej są niewystarczająco precyzyjne, by 
ustalić miesiąc wystąpienia zdarzenia, to jak mogłyby pozwolić ocenić porę 
dnia. Ponadto, osoby badane pytane o sposób oceny czasu bardzo rzadko 
odwołują się do wyrazistości wspomnienia (Thompson et al., 1996).

■ 2.2. Teorie oznaczenia czasowego

Podstawą tych teorii jest założenie, że informacja o czasie jest dodana do 
śladu pamięciowego w fazie kodowania, a następnie bezpośrednio odpa- 
miętywana (Glenberg i Swanson, 1986). W teoriach tych nie określono 
szczegółowo reprezentacji i procesów zaangażowanych w oznaczanie cza
sowe. Przyjmuje się jedynie, że informacja o czasie jest automatycznie 
przypisywana do zdarzenia podczas kodowania, podobnie jak list otrzy
muje na poczcie stempel daty w momencie wysyłania.

Jednakże w badaniach bezpośrednie odpamiętanie dokładnej daty zda
rzeń ma miejsce rzadko, a generalnie oceny czasu są mniej lub bardziej 
dokładnymi przybliżeniami. Ponadto data jest niezmiennie najgorszą moż
liwą wskazówką do przypominania zdarzeń. Fakt lokalizowania czasowego 
zdarzeń wymyślonych z trafnością wyższą niż losowa również przeczy teo
rii oznaczania czasowego - zdarzenia, których nie było, nie mogły zostać 
„ostemplowane” czasowo, a zatem w ich ocenę musiały być zaangażowane 
inne procesy. Skoro kontrolowanie wpływu informacji dostępnych przy 
przypominaniu wyeliminowało różnice w trafności oceny zdarzeń fałszy
wych i rzeczywistych, to prawdopodobnie te „inne procesy” zaangażowane 
są również w czasową lokalizację zdarzeń rzeczywistych. Zdaniem Fried
mana (1993) fakt, że w odniesieniu do niektórych zdarzeń osoby znają do
kładną datę, nie wymaga wprowadzania modelu oznaczenia czasowego. 
Wystarczy przyjąć, że daty — podobnie jak inne informacje — mogą zostać 
wyuczone i zapamiętane, jeśli poświęci im się więcej uwagi.
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■ 2.3. Teorie następstwa zdarzeń

W tej grupie teorii wprost zakłada się, iż czas linearny jest bezpośrednio 
odzwierciedlony w magazynie pamięciowym, tak że osobiste wspomnienia 
mogą być „przewinięte” w czasie wprzód lub w tył. Najbardziej rozwiniętą 
spośród tych teorii jest propozycja Murdocka (1974), którą Friedman 
(1993) nazywa teorią organizacji chronologicznej. Murdock (1974) sugeruje, 
że reprezentacje zdarzeń są organizowane w magazynie pamięciowym 
zgodnie z porządkiem ich pojawiania się. Przyjmuje, że w miarę kodowania 
nowych informacji, starsze segmenty oddalają się w przeszłość. Wprost 
formułowane jest tu założenie o reprezentowaniu informacji czasowej 
w formie przestrzennej, a do jej zilustrowania wykorzystuje się analogię 
umieszczania bagaży na ruchomej taśmie:

„Im starszy jest ślad, tym bardziej oddalony jest od psychologicznej teraź
niejszości. Niezależnie od tego, w jakiej postaci mózg przechowuje zapis ludz
kiego doświadczenia, bagaż na taśmie coraz bardziej się oddala” (Murdock, 
1974, s. 270).

Zgodnie z teorią organizacji chronologicznej ocena czasu zdarzenia zale
ży od określenia dystansu, jaki go dzieli od teraźniejszości w magazynie 
pamięciowym. Teoria organizacji chronologicznej w największym stopniu 
odpowiada potocznej intuicji dotyczącej chronologii jako immanentnej ce
chy pamięci zdarzeń, a także przestrzennej reprezentacji czasu. Jak roz
powszechnione jest takie rozumienie, świadczy choćby to, że autorce ni
niejszego tekstu niezwykle trudno było znaleźć w języku polskim takie 
określenia oceny czasu, które nie odwoływałyby się do metafory prze
strzennej.

Skłonność do chronologicznego przypominania zdarzeń oraz ułatwianie 
przypominania zdarzenia przez odwołanie się do innego, bliskiego mu 
w czasie, wydają się potwierdzać adekwatność powyższej teorii. Bliższa 
analiza wyników badań sugeruje jednak, że nie styczność czasowa, ale 
często współwystępujące z nią związki znaczeniowe między zdarzeniami są 
dla tych efektów kwestią kluczową. Te związki znaczeniowe to - na przy
kład - relacje wiążące przyczynę i skutek, aktywność i jej cel, czy warunki 
zajścia zdarzenia i samo zdarzenie. Inny aspekt związków znaczeniowych 
może polegać na tym, że zdarzenie określonego typu przypomina osobie 
podobne zdarzenia uprzednie bądź kolejne, niekoniecznie występujące 
w bardzo bliskiej odległości czasowej. Fakt trafniejszej lokalizacji czasowej 
zdarzeń mniej odległych w czasie jest zgodny z przestrzenną metaforą teo
rii chronologicznej, lecz - jak wykażę poniżej - może być wyjaśniony rów
nież w innym modelu. Efektu skali, natomiast, nie sposób uzgodnić z zało
żeniem o jednorodnym wymiarze odległości czasowej.
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■ 2.4. Teorie rekonstrukcyjne

Zgodnie z teoriami rekonstrukcyjnymi (Friedman i Wilkins, 1985; Fiedman 
1993; Larsen, Thompson i Hansen, 1996; Thompson et al., 1996) zdolność 
osoby do oceny czasu zdarzeń nie opiera się na specyficznych kodach cza
sowych przypisanych do wspomnień, wewnętrznej czasowej organizacji 
pamięci lub kodach wieku wspomnienia związanych z upływem czasu, lecz 
jej podstawą jest zwykła zawartość wspomnienia. Osoba wykorzystuje 
fragmenty pamiętanych informacji o zdarzeniu, tak zwane wskazówki 
czasowe, aby odwołując się do ogólnej wiedzy o społecznych, naturalnych 
i osobistych schematach czasowych wnioskować o prawdopodobnym czasie 
zdarzenia. Na przykład, pamiętając, że był śnieg na ścieżce prowadzącej do 
akademika, osoba może wnioskować, że dane zdarzenie miało miejsce 
w zimie i w tym określonym roku, gdy mieszkała w akademiku. Aby wyja
śnić, jak taka względna lokalizacja czasowa wiązana jest z precyzyjnym 
czasem kalendarzowym, zakłada się, że ludzie uczą się precyzyjnych dat 
kalendarzowych niektórych zdarzeń, które następnie są wykorzystywane 
jako czasowe punkty odniesienia.

Ponieważ wiele danych empirycznych stanowi bardzo silne wsparcie dla 
ujęcia rekonstrukcyjnego, a wszystkie inne - jak się wydaje - można w nim 
wyjaśnić, ujęcie to jest współcześnie dominujące. Wśród pierwszej grupy 
danych są przede wszystkim raporty osób badanych dokonujących ocen 
czasu, w których opisywane są procesy rekonstrukcji oraz efekt skali. Gdy
by linearne ujęcie czasu w pamięci było adekwatne, to lokalizacja czasowa 
zdarzeń powinna być trafniejsza na bardziej ogólnych skalach. W ujęciu 
rekonstrukcyjnym efekt skali można łatwo wyjaśnić jako rezultat wyko
rzystania przy każdej skali niezależnych schematów czasowych. Do danych 
wspierających teorie rekonstrukcyjne zalicza się również trafniejsze lokali
zowanie zdarzeń z okresów bardziej zróżnicowanych czasowo oraz syste
matyczne błędy w ocenie dat wskazujące na wykorzystanie schematu tygo
dnia. Efekt przybliżenia w ocenie czasu może być rezultatem mniej lub 
bardziej trafnego wnioskowania, w sytuacji gdy wskazówki czasowe ze 
wspomnienia dotyczą na ogół nie chwili, lecz możliwego przedziału czaso
wego. Trafniejsza lokalizacja czasowa zdarzeń lepiej pamiętanych może 
wynikać z bogatszej zawartości wspomnienia i w konsekwencji - większej 
liczby wskazówek czasowych. Podobnie wyjaśnić można mniej trafną loka
lizację zdarzeń bardziej odległych - wraz w upływem czasu następuje utra
ta informacji użytecznych dla oceny czasu. Tendencja do chronologicznego 
przypominania oraz ułatwianie przypominania zdarzeń przez inne sąsia
dujące z nimi w czasie są w teoriach rekonstrukcyjnych ujmowane jako 
rezultat związków przede wszystkim znaczeniowych, a nie czasowych.

Pierwsze sformułowania ujęcia rekonstrukcyjnego (Friedman, 1993; 
Friedman i Wilkins, 1985) koncentrowały się przede wszystkim na roli 
wskazówek czasowych w ocenie czasu i miały charakter dość ogólny. Ujęcie 
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to rozwinięto, analizując w większym stopniu szczegółowe procesy składa
jące się na rekonstrukcję czasu, genezę i jakość schematów czasowych oraz 
to, jakie zdarzenia i dlaczego mogą stanowić czasowe punkty odniesienia.

□ 3. Rozwinięcie ujęcia rekonstrukcyjnego

Nowsze ujęcie rekonstrukcyjne prezentuje swoje założenia w szerszym 
kontekście pamięci w ogóle oraz różnic indywidualnych (Larsen, Thompson 
i Hansen, 1996; Thompson et al., 1996). Przyjmuje się, że charakter przy
pominania treści zdarzenia zmienia się wraz z upływem czasu od takiego, 
który jest w znacznej mierze reprodukcją (to znaczy, jego podstawę stanowi 
wydobycie bogatego w szczegóły śladu pamięciowego), do takiego, który jest 
przede wszystkim rekonstrukcją (to znaczy, jego podstawę stanowi wiedza 
o strukturze określonych zdarzeń oraz charakterystykach osób, obiektów 
i miejsc ze zdarzeniem związanych). W przeciwieństwie do przypominania 
treści zdarzenia, przypominanie jego lokalizacji czasowej jest (z pewnymi 
wyjątkami) w całości rekonstrukcją niemal natychmiast po zdarzeniu. 
Różnica ta wynika z faktu, że informacje o czasie kalendarzowym zdarze
nia osoby tracą szybciej niż inne elementy wspomnienia.

Zwolennicy ujęcia rekonstrukcyjnego przyjmują zatem, że informacja 
o czasie nie jest kodowana automatycznie lub w jakiś inny sposób rutyno
wo przyłączana do zdarzenia. Nie oznacza to, że ludzie nie mogą w sposób 
zamierzony lub w wyniku powtórek nauczyć się daty pewnych zdarzeń. 
Przyjmuje się jednak, iż takie procesy mają miejsce rzadko.

Podstawą wnioskowania o czasie w ujęciu rekonstrukcyjnym są sche
maty czasowe. Zwolennicy tego ujęcia przyjmują, że ludzie różnią się 
w zakresie zdolności (lub tendencji) do wykorzystywania schematów cza
sowych oraz użyteczności posiadanych schematów. Użyteczność schematu 
jest prawdopodobnie związana z liczbą szczegółów, jakie zawiera, oraz 
trafnością jego zastosowania. Wieloletnie badania, prowadzone metodą 
dzienniczków (Thompson et al., 1996), wskazują na taką właśnie genezę 
różnic indywidualnych w ocenie czasu.

■ 3.1. Procesy składające się na rekonstrukcję czasu

Thompson i jego współpracownicy (Thompson et al., 1996) przedstawili 
podstawowe procesy składające się na rekonstrukcję czasu, zastrzegając 
jednocześnie, że nie musi to być lista wyczerpująca. Podstawą ich klasyfi
kacji jest rodzaj informacji wykorzystywanych do rekonstrukcji czasu.

Po pierwsze, aby zlokalizować zdarzenie w czasie, osoby mogą wykorzy
stywać wskazówki czasowe zawarte we wspomnieniu. Są to procesy, któ
rym poświęcano najwięcej uwagi w pierwszych sformułowaniach ujęcia 
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rekonstrukcyjnego. Wskazówką czasową może być informacja o pogodzie 
(np. śnieg), miejscu (np. „Byłam w Chorwacji tylko tego lata”) lub osobie 
(np. „Spotykałem się z Zosią w czasie studiów”). Im więcej szczegółów za
wiera wspomnienie zdarzenia, z tym większym prawdopodobieństwem 
zawiera informacje użyteczne w ocenie czasu.

Po drugie, aby zlokalizować określone zdarzenie, osoby mogą wykorzy
stywać informacje czasowe o klasie zdarzeń. Informacje czasowe o klasie 
zdarzeń obejmują określone daty (np. imienin, dni świątecznych), wiedzę 
o dniach tygodnia (np. basen we wtorek, msza w niedzielę), przybliżone 
daty (np. zimowa przerwa międzysemestralna) oraz przybliżone rozkłady 
tygodniowe (np. wyjazdy w weekend, wytężona praca na początku tygo
dnia).

Po trzecie, większość wspomnień zdarzeń można zlokalizować w obrębie 
kategorii posiadających czasowe granice. Przykładowo posiadamy wspo
mnienia, które należą do grupy wspomnień ze szkoły średniej, podstawo
wej, małżeństwa, służby wojskowej, szkoły wyższej lub okresów, gdy 
mieszkaliśmy w określonych miejscach. Wiele z tych kategorii ma części 
wspólne, dzięki czemu możliwy przedział czasu się zawęża - gdy na przy
kład wiemy, że coś zdarzyło się w okresie szkoły średniej, ale już wtedy, 
gdy mieszkaliśmy w mieście X.

Po czwarte, wiele zdarzeń pojawia się jako powiązane sekwencje, co 
ułatwia ich czasową lokalizację. Ktoś najpierw zalicza ostatnie przedmioty 
na studiach, następnie ma obronę pracy magisterskiej, intensywnie prze
szukuje oferty na rynku pracy - i jeśli ma szczęście - pierwszą pracę po
dejmuje. Ta znana sekwencja pozwala uporządkować zdarzenia we wła
ściwej kolejności. Ponadto wiedza ogólna o terminie sesji i okresie oczeki
wania na obronę pozwala właściwie ocenić czas, jaki upływał między kolej
nymi zdarzeniami w sekwencji.

Wreszcie, w ocenie czasu zdarzeń osoby wykorzystują czasowe punkty 
odniesienia, czyli zdarzenia o znanym czasie kalendarzowym. Część z tych 
zdarzeń można zaliczyć do wymienionych powyżej kategorii (na przykład 
zakończenie służby wojskowej, ślub, narodziny pierwszego dziecka), ale 
wydaje się, że nie wyczerpują one zdarzeń, które służą jako czasowe punk
ty odniesienia. Do tego problemu jeszcze powrócę.

■ 3.2. Schematy czasowe

Stosując termin „schematy czasowe”, zwolennicy ujęcia rekonstrukcyjnego 
(Larsen, Thompson i Hansen, 1996) odnoszą się do wiedzy ogólnej osoby na 
temat prawidłowości czasowych. Zwracają uwagę na to, że schematy cza
sowe nie mają w punkcie wyjścia charakteru czasowego — nie są one two
rzone w odpowiedzi na zadanie śledzenia przebiegu abstrakcyjnego czasu, 
lecz po to, by radzić sobie z działaniami życia codziennego, których regu
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larne wzorce reprezentują. Życie codzienne jest zdominowane przez ruty
nowe czynności i każda rozciągająca się w czasie rutynowa czynność może 
służyć jako wskaźnik czasu, z mniejszą lub większą precyzją (Robinson, 
1986).

„Schematy czasowe są zatem skrótową reprezentacją aspektu czasowego 
wbudowanego w wiele codziennych schematów; nie stanowią one odmiennogo 
typu schematu i nie muszą funkcjonować jako coś ponad lub coś oddzielnego 
wobec schematów «nieczasowych»” (Larsen, Thompson i Hansen, 1996, s. 136).

Osobiste schematy uwarunkowane codzienną aktywnością łączą się 
z czasem kalendarzowym, ponieważ działania każdej osoby w znacznej 
mierze zależą i są ograniczone wzorcami społecznymi oraz wzorcami śro
dowiska naturalnego. Aby skoordynować swoje działania z działaniami 
innych, każda osoba musi je zaplanować i opisać w kategoriach kulturowo 
akceptowanych skal czasowych. W rezultacie, bezpośrednie związki z róż
nymi skalami czasu kalendarzowego stają się częścią wielu schematów. 
Schematy kalendarzowe, reprezentujące godziny dnia i dni tygodnia, są 
prawdopodobnie abstrąkcjami wyprowadzonymi ze zdarzeń, o których 
wiadomo, że na ogół mają miejsce w określonych punktach skali.

Istotą schematu jest przewidywalność. Schemat sugeruje, że pewne 
zdarzenia będą miały miejsce i że wydarzą się w określonym porządku - 
lub w określonym czasie. Schematy czasowe można wykorzystać do oceny 
czasu zdarzeń z przeszłości na dwa sposoby: przez uznanie, że jest prawdo
podobne, iż dane zdarzenie miało miejsce w określonym dniu lub okresie, 
albo mniej precyzyjnie - przez uznanie, że jest to nieprawdopodobne.

Struktura osobistych schematów czasowych jest rezultatem połączenia 
prawidłowości przyrodniczych, społeczno-kulturowych i osobistych. Zda
niem badaczy (Larsen, Thompson i Hansen, 1996, s. 136), trzy cykle sta
nowią znaczący komponent schematów czasowych: cykl dnia, roku i tygo
dnia. Astronomiczne cykle dnia (zmiana światła z nocy na dzień) oraz roku 
(zmiany pogody w różnych porach roku) stanowią nieuniknione, naturalne 
warunki funkcjonowania człowieka. Znaczenie dni tygodnia w kulturze 
zachodniej jest niezależne od cyklu przyrodniczego, lecz wynika z nawyków 
kulturowych i konwencji (dni pracy versus weekend). Zdaniem badaczy, 
wewnętrzna struktura miesiąca kalendarzowego ma względnie niewielki 
wpływ na codzienne życie, zatem istnienie specyficznego schematu dni 
miesiąca jest mało prawdopodobne. Uważają oni, że jeśli ktoś pamięta do
kładny dzień miesiąca, to został on wyuczony w formie słownej, albo zre
konstruowany dzięki innym schematom. Choć schematom czasowym po
święcono niewiele badań, ich wyniki istotnie wskazują na znaczenie cykli 
tygodnia, dnia i roku.

Z badań wynika, na przykład, że zdarzenia osobiste są na ogół lokalizo
wane we właściwym (lub blisko właściwego) dniu tygodnia, a przypisywa
nie zdarzeń do dat ujawnia systematyczne błędy polegające na podawaniu 
daty będącej wielokrotnością siedmiu w stosunku do daty właściwej. Trud
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no o bardziej przekonujący sygnał stosowania tygodniowego schematu 
czasowego (Betz i Skowroński, 1997; Gibbons i Thompson, 2001; Larsen, 
Thompson i Hansen, 1996). Oceny pory dnia, kiedy miało miejsce zdarze
nie, są w badaniach bardzo trafne zarówno w odniesieniu do zdarzeń oso
bistych, jak i odległych zdarzeń publicznych - co najmniej tak trafne, jak 
oceny dnia tygodnia (Baddeley et al., 1978; Friedman i Witkins, 1985). 
Pora dnia jest w swobodnym przypominaniu czasu podawana częściej niż 
dzień tygodnia lub dzień miesiąca (Robinson, 1976) i z większą pewnością 
(Friedman i Wilkins, 1985). Ponadto, Friedman (1991) stwierdził, że nawet 
dzieci czteroletnie potrafią, w pewnych warunkach, podać właściwą porę 
dnia zdarzenia, które miało miejsce dwa miesiące wcześniej. Właściwe 
oceny miesiąca pojawiają się w szóstym roku życia. Z badań wynika rów
nież, że miesiąc, kiedy miało miejsce zdarzenie, jest często trafnie ocenia
ny, choć wskazanie roku jest błędne (Rubin, 1982), oraz że osoby, którym 
umożliwiono powtórną czasową lokalizację zdarzenia, zmieniając rok naj
częściej nie zmieniają miesiąca (Robinson, 1976).

■ 3.3. Czasowe punkty odniesienia

Cykliczne schematy czasowe umożliwiają lokalizację czasową zdarzeń 
trafną tylko do pewnego stopnia. Przykładowo, wiedza, o jakiej porze dnia, 
w jakim dniu tygodnia i w jakiej części roku miała miejsce pewna wyciecz
ka na plażę, jest bardzo nieprecyzyjna. Jaki to był letni miesiąc, który ty
dzień miesiąca i wreszcie, który rok? W pierwszych sformułowaniach uję
cia rekonstrukcyjnego założono, że istnieje pewna liczba zdarzeń, których 
dat osoba się wyuczyła i które stanowią połączenia między cyklicznym 
czasem osobistym a społecznym czasem linearnym. Zatem, wycieczka mo
gła być „w roku, kiedy skończyłam studia” lub „tuż przed moim ślubem”.

We wczesnych sformułowaniach ujęcia rekonstrukcyjnego zakładano 
również, że osoby uczą się dat zdarzeń, stanowiących czasowe punkty od
niesienia, przez częste powtórki (np. daty własnych urodzin czy urodzin 
dziecka, które każdy musi powtarzać niezliczoną ilość razy) oraz potrafią 
podać te daty dokładnie i wiernie. Tymczasem z badań wynikało, że zda
rzeń, w odniesieniu do których data jest bezpośrednio odpamiętywana, jest 
bardzo niewiele, a ponadto w raportach osób badanych daty nie towarzy
szyły regularnie zdarzeniom stanowiącym punkty odniesienia (Thompson 
et al., 1996). W związku z tym Larsen i jego współpracownicy sformułowali 
hipotezę (Larsen, Thompson i Hansen, 1996), iż punktami odniesienia 
mogą być również zdarzenia, których czas osoba zna tylko w przybliżeniu, 
ale którego jest pewna. Mogą to być — ich zdaniem — tak zwane „zdarzenia 
graniczne”, które przeprowadzają osobę z jednego okresu życia do drugiego. 
Należałyby do nich takie zdarzenia, jak ślub, ukończenie szkoły średniej, 
rozpoczęcie studiów, zakończenie służby wojskowej czy przeprowadzka do 
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innego miasta, ale być może również zdarzenia rozpoczynające nowy typ 
aktywności czy przeżyć, analizowane przez Robinsona (1992) w kategorii 
wspomnień pierwszych doświadczeń.

Propozycja Larsena i jego współpracowników jest interesująca, ale po
zostaje niezweryfikowaną hipotezą. Z badań nad wspomnieniami autobio
graficznymi wynika, że tego rodzaju zdarzenia są pamiętane trwale i wy
raziście (Auriat, 1992; Robinson, 1992), ale nic nie wiadomo na temat tego, 
na ile trafnie i z jakim przybliżeniem są lokalizowane w czasie oraz czy 
rzeczywiście stanowią dla osób czasowe punkty odniesienia.

□ 4. Czas cykliczny i czas linearny

Wyniki badań wykazują wrażliwość ludzi na lokalizację zdarzeń w czasie 
cyklicznym. To, że osoby często potrafią wskazać lokalizację cykliczną zda
rzeń z trafnością znacznie przewyższającą poczucie linearnej odległości od 
nich, bez wątpienia wskazuje na dominację w ludzkim doświadczeniu 
wzorców cyklicznych o charakterze społecznym i przyrodniczym. Ta domi
nacja jest oczywista w świetle wyników badań, natomiast problemem pozo
staje ewentualna obecność i rola czasu chronologicznego w pamięci.

Friedman (1993) formułuje w tym zakresie bardzo mocną tezę. Mówiąc 
o „iluzji chronologii” - występującej zarówno u laików, jak i badaczy pa
mięci - neguje wprost istnienie reprezentacji czasu chronologicznego 
w pamięci i wspiera swoją tezę funkcjonalno-adaptacyjnymi argumentami. 
Wskazuje, że przez większość historii ludzkości działania człowieka były 
ściśle powiązane z powtarzającymi się prawidłowościami naturalnego śro
dowiska: dniem i nocą, cyklem księżycowym i porami roku. Koniecznością 
była adaptacja do tych cyklicznych zmian oraz zdobywanie i przechowywa
nie informacji o ich przebiegu, na przykład migracji gatunków w określonej 
porze roku, czy dniach cyklu miesięcznego, kiedy można bezpiecznie podró
żować nocą. Bezwzględna odległość zdarzeń w czasie linearnym była nie
mal zawsze bezużyteczną informacją. W rezultacie, ukształtowały się po
znawcze mechanizmy umożliwiające rozumienie i przechowywanie czasu 
cyklicznego, który - jak wynika z badań antropologicznych - wciąż ukie
runkowuje większość myślenia o czasie w tradycyjnych społecznościach. 
Skoro najważniejsze informacje dotyczyły lokalizacji w czasie cyklicznym - 
argumentuje Friedman (1993) - to nie było potrzeby kodowania absolutne
go czasu linearnego przez chronologicznie zorganizowany magazyn pamię
ciowy. Takie kodowanie byłoby maksymalnie nieefektywnym sposobem 
przechowywania informacji o czasie cyklicznym — zachowanie istotnych 
informacji wymagałoby niezwykłego poziomu precyzji organizacji chrono
logicznej.

Larsen i jego współpracownicy (Larsen, Thompson i Hansen, 1996) są, 
podobnie jak Friedman, zwolennikami ujęcia rekonstrukcyjnego i roli cy
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klicznych schematów w ocenie czasu. Ich zdaniem, nie można jednak mó
wić o nieobecności czasu chronologicznego w pamięci zdarzeń. Według 
nich, do wyodrębnienia i zidentyfikowania określonych lat, miesięcy i ty
godni z przeszłości potrzebne są informacje wykraczające poza poziom 
schematów cyklicznych, a obecność niewielu zdarzeń ściśle określonych 
w czasie linearnym nie dostarcza wystarczającej liczby takich informacji. 
Autorzy ci nie są oczywiście zwolennikami kodowania chronologii zdarzeń 
w formie przestrzennej, jak proponowano w teorii organizacji chronologicz
nej, ale podkreślają istnienie oraz znaczenie struktur linearnych w pamięci 
autobiograficznej.

Linearne struktury w pamięci autobiograficznej są zdaniem Larsena 
i jego współpracowników rezultatem linearnej struktury życia jednostki. 
Powszechnie używane określenie „cykl życia” mogłoby sugerować porządek 
cykliczny, lecz - ich zdaniem - jest to metafora struktury życia z ze
wnętrznej, fizycznej perspektywy. Z perspektywy fizycznej, metafora cyklu 
odzwierciedla to, że materia, z której jednostka powstaje, powraca do 
punktu wyjścia w chwili śmierci. Natomiast z perspektywy psychologicznej 
— w kategoriach doświadczeń i wspomnień jednostki - życie nie jest cy
klem, lecz procesem linearnym, który ma swój określony początek i koniec. 
Linearna struktura życia jest rezultatem wpływów naturalnych, biologicz
nych i społeczno-psychologicznych. Pewne linearne zmiany, takie jak 
wzrost umiejętności we wczesnych latach życia, możliwość posiadania po
tomstwa w późniejszym okresie oraz osłabienie w końcowych etapach, są 
faktami natury. Ujęcia faz życia oraz warunków, jakie tworzą one dla 
działań jednostki, są kulturowo zmienne, ale fazy te tworzą postęp linear
ny, którego niemal równie trudno uniknąć jak prawidłowości biologicz
nych.

Struktury linearne są również centralnym elementem wielu teorii pa
mięci autobiograficznej. Wprawdzie koncentrują się one przede wszystkim 
na hierarchicznej organizacji tej pamięci (Niedźwieńska, 2000), ale w pro
ponowanych strukturach hierarchicznych obecny jest również porządek 
linearny. Conway (Conway i Bekerian, 1987; Conway, 1992) proponuje, na 
przykład, trzy poziomy hierarchiczne, z których każdy określany jest rów
nież czasowo: zdarzenia specyficzne, zdarzenia ogólne oraz okresy życia. 
Wprawdzie w jego koncepcji najważniejsza jest relacja zawierania się jed
nego poziomu w drugim, jednak okresy życia - na przykład — mogą składać 
się z uporządkowanych linearnie części składowych: okres „szkoła” ze 
„szkoły podstawowej”, „szkoły średniej” i „studiów”. Porządek linearny 
może istnieć również między okresami życia: np. „szkoła”, „małżeństwo”, 
„macierzyństwo”. Wszystkie te opisane powyżej porządki mogą być, zda
niem Larsena i jego współpracowników, podstawą lokalizowania zdarzeń 
w czasie chronologicznym, a tym samym odpowiadać za takie efekty, jak 
tendencja osób badanych do relacjonowania zdarzeń z przeszłości w po
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rządku chronologicznym oraz opisywania struktury własnego życia jako 
rozwijającej się linearnie historii osoby.

Ze wszystkich teoretycznie możliwych sposobów oceny czasu, człowiek - 
jak się wydaje - realizuje sposób najbardziej złożony i wymagający zaan
gażowania procesów myślenia, a także wnioskowania w największym 
stopniu. Strategię tę wymusza fakt, że najwyraźniej informacje o czasie nie 
są w pamięci przedmiotem szczególnej troski. Być może jeszcze bardziej 
zaskakujące jest to, że nasze poczucie chronologii zdarzeń z przeszłości nie 
ma znaczącego substratu w strukturze i funkcjonowaniu procesów pamię
ciowych. Nawet jeśli czas linearny jest w pamięci autobiograficznej obecny, 
to nic nie wskazuje na to, by był w niej porządkiem dominującym.
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