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Wybrane charakterystyki narracji więźniów

Narracje przestępcze

Terminowi „narracja” przypisuje się w  naukach społecznych wiele znaczeń. 
Według Barkera narracja to: „sekwencyjny opis lub zapis domniemanych wy-
darzeń, które uporządkowane w czasie tworzą pewną fabułę. Pojęcie narracji 
odnosi się do formy, układu lub struktury, zgodnie z którymi konstruuje się 
i  rozpowszechnia opowieści” (Barker, 2005, s.  517). Narracje nie są obiek-
tywną relacją na temat faktów; mają raczej walor osobistej interpretacji do-
świadczeń opowiadającego. W zależności od sytuacji społecznej, mogą być też 
konstruowane w  różny sposób (Trzebiński, 2002). Akt konstruowania nar-
racji można także uznać za próbę „oswojenia” otaczającego jednostkę świata, 
nadania sensu rzeczywistości (Dryll, 2010). Narracje służą m.in. do wyrażania 
emocji, precyzowania planów i zamierzeń życiowych, przekazywania wiedzy 
na temat ról społecznych oraz sposobów ich pełnienia (Trzebiński, 1992).

Analiza narracji umożliwia uchwycenie pierwszoosobowej perspektywy 
doświadczania i interpretowania świata. Narracje po części bowiem odzwier-
ciedlają przebieg i treść myśli podmiotu, po części stanowią racjonalizację de-
cyzji i zachowań podejmowanych w wyniku nieświadomych procesów prze-
twarzania informacji i wreszcie są swoistym aktem komunikacji, wywierają-
cym wpływ na innych ludzi.

Narracje – na gruncie podejścia idiografi cznego – stanowią ważne źródło 
informacji na temat jednostki, gdyż ujawniają specyfi kę postrzegania świata 
i nadawania mu „sensu”, przez co umożliwiają lepsze zrozumienie jednostki. 
Analiza narracji ma jednak wielki potencjał wyjaśniający również na gruncie 
podejścia nomotetycznego, gdyż umożliwia ona uchwycenie prawidłowości 
w  narracjach z  uwagi na przynależność podmiotu do określonej grupy spo-
łecznej. Prawidłowości te mogą ujawniać się zarówno w wyniku analiz o cha-
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rakterze ilościowym, jak i jakościowym, poprzez specyfi czną formę oraz treść 
wypowiedzi.

Narracje mają szczególne znaczenie w odniesieniu do funkcjonowania mo-
ralnego człowieka. Sposób, w jaki interpretowana jest rzeczywistość, rzutuje 
bowiem na działania podejmowane w stosunku do innych osób. Przeformuło-
wanie narracji na temat świata skutkuje więc zmianami w sferze działań, mają-
cych znaczenie moralne.

Szczególnie istotne jest to, że określony sposób „wewnętrznego” opisu rze-
czywistości, jakim jest narracja, a nawet sama forma tego opisu, może stanowić 
narzędzie adaptacji do zachowań antyspołecznych. Zdeformowany, uprosz-
czony, zafałszowany obraz siebie i świata, przekładający się na nieadekwatną 
atrybucję odpowiedzialności moralnej i eliminację poczucia winy, może bez-
pośrednio poprzedzać angażowanie się w  działania antyspołeczne (Florek 
i Piotrowski, 2014; Piotrowski i Florek, 2015a; Piotrowski i Florek, 2015b).

Hipotezy

Jeśli założymy, że różnice w zakresie sposobu konstruowania i treści narracji 
dotyczą nie tylko jednostek, ale również grup, można spodziewać się, że takie 
rozbieżności zostaną stwierdzone w  wyniku ilościowej i  jakościowej analizy 
narracji więźniów i grupy kontrolnej. Można także założyć, że będą one wy-
nikiem działania czynników, które odpowiadają za fakt popełnienia przestęp-
stwa, jak i czynników, które wiążą się ze skazaniem, osadzeniem w zakładzie 
karnym i związanym z tym wykluczeniem społecznym. Przyjęto więc hipotezę 
główną (H1), że istnieją różnice w narracjach osadzonych w zakładzie karnym 
i grupie kontrolnej. Sformułowano również hipotezy o charakterze szczegóło-
wym, w odniesieniu do aspektów formalnych i treściowych narracji więźniów.

Założono, że w porównaniu z narracjami grupy kontrolnej: (H2) narracje 
więźniów będą krótsze, oraz że (H3) będzie w nich występować mniej słów 
abstrakcyjnych. Hipotezy te sformułowano na podstawie danych świadczą-
cych, że sytuacja osadzenia w  zakładzie karnym i  wykluczenia społecznego 
wiąże się z poczuciem zagrożenia oraz nieufnością wobec osób „z zewnątrz” 
(H2), a także wiedzy, że więźniowie stanowią grupę o niższych niż przeciętne 
kompetencjach poznawczych (H3; między innymi ze względu na niższy, niż 
w tzw. populacji normalnej, poziom wykształcenia oraz występowanie defi cy-
tów neuropsychologicznych – por. Hetland i in., 2007; Christopher i McMur-
ran, 2009; Wener, 2014).

W odniesieniu do treści narracji przyjęto założenie, że w narracjach osób 
z grupy kontrolnej, w porównaniu z narracjami więźniów, będzie przywoły-
wana większa ilość osób (H4). Przypuszczenie to wynika zarówno ze specyfi ki 
środowiska więziennego, w którym kontakty osadzonych ograniczone są do 



261Wybrane charakterystyki narracji więźniów

wąskiej grupy osób, jak i  z faktu społecznego wykluczenia sprawców prze-
stępstw, które może przekładać się na ograniczenie zakresu relacji interpreso-
nalnych z  osobami spoza zakładu karnego. Przyjęto również, że z  uwagi na 
traumatyczne doświadczenia, jakimi są skazanie, uwięzienie oraz negatywne 
zdarzenia życiowe, które zazwyczaj poprzedzają wkroczenie na drogę prze-
stępstwa, więźniowie, częściej niż osoby z  grupy kontrolnej, będą kategory-
zować narrację na temat własnego życia, jako potencjalną fabułę dramatu, czy 
tragedii (H5).

W odniesieniu do wewnętrznej dynamiki narracji, jako opowieści, przy-
jęto znany podział, autorstwa Dana McAdamsa (2001), na sekwencję odku-
pienia (redemption) oraz kontaminacyjną (contamination). Istotą pierwszej 
z  nich jest przezwyciężanie trudności i  pozytywna zmiana emocjonalnego 
klimatu opowieści, podczas gdy o drugiej z wymienionych sekwencji można 
mówić, gdy narracja dotyczy życiowej zmiany „na gorsze” (McAdams, 2006). 
Przyjęto, że w  przypadku grupy osadzonych dominować będzie sekwencja 
kontaminacyjna, z  uwagi na fakt, że osadzenie w  zakładzie karnym stanowi 
ewidentne pogorszenie sytuacji życiowej (H6).

Założono również, że u więźniów, z uwagi na szczególnie trudną sytuację, 
w której się znaleźli oraz możliwość doświadczania poczucia winy z uwagi na 
czyn, którego się dopuścili, uruchamiają się mechanizmy obronne przejawia-
jące się między innymi w postaci wyższej niż w grupie kontrolnej samooceny, 
której wyrazem jest częstsze używanie w  odniesieniu do siebie predykatów 
o pozytywnej konotacji (H7).

Przyjęto też, że zniekształcenia poznawcze występujące u więźniów, prze-
jawiać będą się poprzez wypowiedzi świadczące o egocentrycznych postawach 
– tzw. zniekształcenia pierwotne (Barriga i Gibbs, 1996; Barriga i in., 2008; 
Wallinius i in., 2011), jak i poprzez usprawiedliwienia – tzw. zniekształcenia 
wtórne (ibidem). Ponadto zniekształcenia te – zarówno pierwotne (H8) jak 
i wtórne (H9) – będą częściej pojawiać się w narracjach grupy więźniów niż 
w narracjach grupy kontrolnej.

Metodologia badań

W badaniach wzięły udział dwie grupy osób: 30 mężczyzn odbywających karę 
w Zakładzie Karnym w Tarnowie (pierwszy raz karani sprawcy przestępstw 
przeciwko mieniu) oraz 30 mężczyzn, stanowiących grupę kontrolną. Średnia 
wieku osadzonych wynosiła 30,1; średnia wieku w grupie kontrolnej to 28 lat 
(Cieśla, 2014). 

Narracje osadzonych zostały zebrane za pomocą wywiadu narracyjnego 
Life As A Film, stworzonego przez Davida Cantera i Donnę Youngs (2012, 
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2015). Narzędzie zostało przetłumaczone na język polski przez Przemysława 
Piotrowskiego (Życie jako fi lm). Wywiad składa się z wprowadzenia oraz czte-
rech części i zawiera 21 pytań. Brzmią one następująco:

Jeśli miano by na podstawie Twojego życia nakręcić fi lm, jakiego byłby gatun-
ku? Co działoby się w tym fi lmie? Kim byliby główni bohaterowie? Jakie były-
by główne, pokazane na fi lmie wydarzenia? Czym ten fi lm mógłby się kończyć? 
(Główna scena fi lmu) Co dzieje się w  najbardziej emocjonującej scenie fi lmu? 
Gdzie toczy się akcja? Co się dzieje? Kto tam jeszcze jest? Co robią ci ludzie? Jak 
Ty się zachowujesz? Co czujesz? Jak zaczyna się fi lm? Kiedy zaczyna się fi lm? Co 
się dzieje? Czy podoba Ci się to, co widzisz [w początkowej fazie fi lmu]? Teraz 
opowiedz tak szczegółowo, jak tylko potrafi sz, co dzieje się pomiędzy początkiem 
fi lmu i  jego główną sceną. Ty w  fi lmie. Jakim jesteś człowiekiem? Kogo lubisz 
i dlaczego? Kogo nie lubisz i dlaczego? Co myślą o Tobie inni ludzie? Jakie popeł-
niasz błędy? W jaki sposób zmieniasz się w trakcie fi lmu?

Uzyskane wypowiedzi były interpretowane w celu weryfi kacji wymienio-
nych wyżej hipotez, zarówno przy pomocy kryteriów opracowanych przez 
autorów tekstu, jak i kategorii analizy, przedstawionych w artykule autorów 
narzędzia (Canter i Youngs, 2015).

Wyniki – analiza narracji

Pierwszy etap analizy dotyczył formalnych aspektów wypowiedzi. Narracje 
więźniów były znacząco krótsze, niż wypowiedzi osób z  grupy kontrolnej. 
Ich sumaryczna długość wyniosła 7.041 słów (średnio ok. 211 słów na oso-
bę), podczas gdy osoby z grupy kontrolnej konstruowali narracje obszerniejsze 
o około 35% (10.870 słów, średnio ok. 362 słowa na osobę).

Narrację przeanalizowano także pod kątem wymiaru konkretność – abs-
trakcyjność wypowiedzi. Wyniki analizy pozwoliły zweryfi kować pozytywnie 
hipotezę 3. Średnia liczba słów abstrakcyjnych jest znacząco wyższa w grupie 
kontrolnej (57,9, SD=38,39) niż w grupie więźniów (18, SD=9,68; p=0,000).

Średnia liczba osób, które są wymieniane w narracjach, nie różnicuje bada-
nych grup. W wypowiedziach więźniów wynosi ona 2,97 (SD=1,45). W nar-
racjach badanych z grupy kontrolnej pojawia się nieco więcej postaci (średnia: 
3,2, SD=1,68; różnica nie jest istotna statystycznie). Warto zauważyć, że tylko 
jeden osadzony wspomniał w swojej wypowiedzi o ofi erze dokonanego przez 
siebie przestępstwa. 

Jeśli chodzi o  gatunek, osadzeni najczęściej określali fi lm, będący przed-
miotem narracji, jako biografi czny lub dokumentalny (7 osób), obyczajowy 
(6 osób) oraz dramat (5 osób). We wspomnianych 18 narracjach osadzeni 
podkreślali, że fi lm dotyczyłby bezpośrednio wydarzeń z ich własnego życia. 
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Badani z grupy kontrolnej wymieniali najczęściej komediodramat (12 osób), 
fi lm akcji (5 osób) oraz fi lm obyczajowy (4 osoby).

W obu grupach dominowały narracje, charakteryzujące się sekwencją 
odkupienia. Według McAdamsa o traktowaniu swojego życia w kategoriach 
zmiany na lepsze (redemptive self) można mówić, gdy w  opowieści bohate-
ra znajdujemy następujące wątki: (a) posiadanie szczególnych zalet, (b) by-
cie świadkiem cierpienia lub niesprawiedliwości w  okresie dzieciństwa, (c) 
wzmacnianie swoich przymiotów moralnych do końca okresu dorastania, (d) 
doświadczanie negatywnych wydarzeń, które są przekształcane zgodnie z se-
kwencją odkupienia, skutkując zaufaniem i nadzieją na przyszłość, (e) stawia-
nie sobie prospołecznych celów życiowych (por. McAdams, 2012, s. 22–23).

W grupie więźniów odnotowano 17 narracji, które charakteryzowała se-
kwencja odkupienia, 2 narracje o cechach sekwencji kontaminacyjnej oraz 11 
wypowiedzi, niezawierających wyraźnych cech żadnej z sekwencji. W grupie 
kontrolnej 19 narracji miało dynamikę związaną z  sekwencją odkupienia (3 
wypowiedzi nosiły cechy sekwencji kontaminacyjnej, a w 8 brak było opisu 
zmiany sytuacji). 

Interesujące wyniki uzyskano po przeanalizowaniu wypowiedzi na pytanie 
„Jakim jesteś człowiekiem”. W grupie więźniów liczba użytych słów wyniosła 
60, z czego 45 określeń (75%) miało konotację pozytywną. Mężczyźni z grupy 
kontrolnej użyli w sumie 75 słów, z których 40 miało pozytywną konotację 
(53,3%). W przypadku 24 osadzonych (80%), odpowiedź na powyższe pyta-
nie zawierała wyłącznie określenia, wskazujące na pozytywne cechy narratora, 
3 narracje zawierały określenia ambiwalentne, a kolejne 3 wyłącznie negatyw-
ne. Osoby z  grupy kontrolnej w  13 przypadkach użyli tylko pozytywnych 
określeń (43,3%), również 13 opisów miało charakter ambiwalentny, nato-
miast 4 charakterystyki odnosiły się do cech negatywnych.

Analiza narracji przestępców objęła także identyfi kację różnych rodzajów 
zniekształceń poznawczych. Miały one zarówno charakter pierwotny (prima-
ry cognitive distortions), przejawiający się w egocentrycznych postawach, jak 
i  wtórny (secondary cognitive distortions), związany ze stosowaniem uspra-
wiedliwień (Barriga i Gibbs, 1996; Barriga i in., 2008; Wallinius i in., 2011). 
Zniekształcenia pierwotne przejawiają się między innymi w  fakcie, że – jak 
wskazano wyżej – zdecydowana większość osadzonych konstruując narracje 
skupia się na swoim życiu (głównie sytuacji rodzinnej, złym stanie psychicz-
nym, sytuacji uwięzienia), jednocześnie ignorując kwestię ofi ar i wyrządzonej 
im krzywdy. W  30 narracjach osadzonych wykryto także 28 zniekształceń, 
mających charakter usprawiedliwień lub technik neutralizacji (Sykes i Matza, 
1957). Najwięcej z nich (20) można zakwalifi kować jako zaprzeczenie odpo-
wiedzialności. Przykładowe wypowiedzi: „wpadam w  złe towarzystwo, nie 
mam wyjścia, koledzy mnie osaczają” [badany nr 7], „nie zrobiłem krzywdy 
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celowo” [badany nr 14], „miałem niefartowny kontakt z policją i to zapocząt-
kowało moje problemy” [badany nr 18], „alkohol rujnuje mi życie i trafi am 
tutaj” [badany nr 29]. Do kategorii potępienia potępiających należy 6 wypo-
wiedzi (np. „my siedzimy pod celą, strażnicy pławią się w luksusach” [badany 
nr 4], „jak naprawdę traktuje się więźniów […] Jakiś dramat, koszmar” [bada-
ny nr 12]). Dwie wypowiedzi więźniów można uznać za przejaw zaprzeczenia 
rozumianego jako mechanizm obronny osobowości („przestrzeganie prawa 
nie stanowi dla mnie problemu” [badany nr 11], „[jestem człowiekiem] po-
krzywdzonym, pomawianym i zaprzeczającym temu, co się dzieje” [24]).

Dyskusja

Porównanie narracji członków badanych grup ujawniło istnienie różnic mię-
dzy grupą więźniów i  grupą kontrolną, co stanowi potwierdzenie głównej 
hipotezy badawczej. Różnice te ujawniono w  zakresie zarówno formalnych 
aspektów narracji, jak i ich treści. 

Fakt, że więźniowie wypowiadają się krócej niż osoby należące do grupy 
kontrolnej, można interpretować jako wynik ich szczególnej sytuacji, w któ-
rej się znaleźli oraz związanej z  nią niechęci do „odkrywania się”; ujawnia-
nia informacji na swój temat, z uwagi na poczucie zagrożenia, doświadczane 
w  sytuacji bycia uwięzionym. Nie można jednak wykluczyć, że stwierdzona 
różnica może w pewnej mierze wynikać również ze zróżnicowania poziomu 
kompetencji poznawczych grupy kontrolnej i grupy osadzonych, przekładają-
cego się na trudności w prowadzeniu narracji, zniechęcające narratora do jej 
rozwijania. Różnice te, a szczególnie różnice w zakresie pamięci semantycznej 
i zdolności do rozumowania na poziomie operacji formalnych, są też zapewne 
odpowiedzialne za różnicę w ilości słów abstrakcyjnych, występujących w nar-
racjach więźniów, która okazała się istotna statystycznie. Można więc stwier-
dzić, że hipotezy (H2 i H3), odnoszące się do formalnych aspektów narracji 
więźniów, zyskały empiryczne potwierdzenie.

Również w zakresie różnic w treści narracji potwierdzono większość sfor-
mułowanych hipotez. Negatywnie zweryfi kowano tylko hipotezę 4, dotyczą-
cą różnic w ilości osób, które są przywoływane w narracjach więźniów. Cho-
ciaż osoby z grupy kontrolnej wymieniały nieco więcej osób niż więźniowie, 
różnica nie była istotna statystycznie. 

Jeśli idzie o gatunek fi lmu, który mógłby powstać na podstawie życia osób 
badanych, osadzeni częściej niż grupa kontrolna wskazywali na dramat, co po-
twierdza sformułowaną hipotezę (H5) i w zasadzie wydaje się dość oczywiste. 
Interesujące jest jednak to, że najczęściej wymienianą przez więźniów katego-
rią był fi lm dokumentalny. Można więc uznać, że kategoryzacja dokonywana 
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przez więźniów w większości przypadków nie była wynikiem wartościowania 
(pozytywnego, bądź negatywnego) przywoływanych wydarzeń życiowych, co 
może świadczyć o  tendencji do unikania myślenia o  sobie i  swoich czynach 
w kategoriach moralnych.

Tendencja ta ujawnia się również w  zakresie pozostałych treściowych 
aspektów analizowanych narracji. W  narracjach więźniów, podobnie jak 
w  grupie kontrolnej, dominuje sekwencja odkupienia (McAdams, 2001). 
Ustalenie to stanowi jednocześnie falsyfi kację hipotezy, głoszącej, że domi-
nuje u nich sekwencja kontaminacyjna. Jest to niezwykle interesujący wynik, 
który niełatwo wyjaśnić. Uwięzienie jest ewidentnie zmianą na gorsze. Można 
jednak przyjąć, że u większości więźniów uruchamia się adaptacyjny proces 
reinterpretacji swojej sytuacji, którego wynikiem jest wytworzenie nadziei na 
lepszą przyszłość. Zważywszy na fakt, że perspektywy na odniesienie sukcesu 
życiowego przez osoby skazane i przebywające w zakładzie karnym są zdecy-
dowanie gorsze niż w grupie kontrolnej, można uznać tę sekwencję narracji 
za wynik pierwotnych i  wtórnych zaburzeń poznawczych (Barriga i  Gibbs, 
1996).

Hipotezy 7, 8 i 9 zyskały potwierdzenie. Więźniowie mają tendencję do 
przedstawiania siebie w bardziej pozytywnym świetle, niż osoby z grupy kon-
trolnej, a  także do koncentracji na sobie oraz swojej trudnej sytuacji, przy 
jednoczesnym unikaniu myślenia o sytuacji swoich ofi ar i własnej odpowie-
dzialności za nią. Wyniki te wskazują na fakt, że narracje więźniów cechuje 
przede wszystkim dążenie do neutralizacji negatywnych myśli na swój temat 
oraz usprawiedliwienia siebie. Można więc zaryzykować tezę, że umysł więź-
nia jest systemem, który na poziomie nieświadomych procesów psychicznych 
nakierowany jest na taką interpretację jego historii życiowej, która owocuje 
zafałszowaną, pozytywną samooceną. Jest to dość skuteczna strategia radzenia 
sobie z  trudną sytuacją życiową, która naznaczona jest deprywacją ważnych 
potrzeb i odrzuceniem społecznym; niestety jej stosowanie utrudnia resocja-
lizację i  w konsekwencji niweczy nadzieję na lepszą przyszłość. Warto więc 
zastanowić się nad wykorzystaniem analizy narracji w opisywanych powyżej 
aspektach, jako potencjalnego narzędzia służącego do monitorowania kierun-
ku zmian, zachodzących w psychice osadzonych w zakładzie karnym.

Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone badania pozwalają potwierdzić tezę autorów, przedstawio-
ną w  innych publikacjach (Florek i  Piotrowski, 2014; Piotrowski i  Florek, 
2014), zgodnie z którą badanie narracji jest istotnym, choć wciąż niedocenia-
nym źródłem danych na temat przekonań i motywacji sprawców przestępstw. 
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Wypowiedzi osadzonych wskazują na cechy funkcjonowania poznawczego, 
charakterystyczne dla stadium operacji konkretnych (w terminologii Piageta). 
Uwagę zwraca również obecność zniekształceń poznawczych, egocentryzm 
oraz nieadekwatna, zawyżona samoocena badanych przestępców.

Jak piszą o narzędziu LAAF Canter i Youngs (2015, s. 229): „Bogactwo 
wypowiedzi otwiera drogę do wykorzystania tej procedury, jako nieodzow-
nego elementu w pracy ze sprawcami przestępstw […]”. Przedstawione wyżej 
wstępne wyniki badań wskazują, że praca resocjalizacyjna powinna być sku-
piona na identyfi kacji i  modyfi kacji zniekształceń poznawczych u  osadzo-
nych, rozwijaniu zasobów ich empatii oraz budowaniu adekwatnego obrazu 
siebie – w  tym własnych możliwości oraz ograniczeń. Wymienione cele są 
możliwe do zrealizowania w oparciu o terapię narracyjną. Jej główne założe-
nie głosi, że rzeczywistość może być interpretowana na wiele równoprawnych 
sposobów. Zadaniem terapii narracyjnej jest odseparowanie osoby od proble-
mu (eksternalizacja) oraz stworzenie narracji alternatywnej, pozwalającej zre-
alizować potencjał jednostki oraz budować konstruktywne relacje społeczne 
(Morgan, 2011).

Analiza narracji przestępców może być także pierwszym etapem progra-
mów w ramach terapii poznawczo-behawioralnej. Jak wskazują Aos i współ-
pracownicy (2006), jej głównym celem powinna być pomoc w  rozwijaniu 
u  osadzonych nowego sposobu myślenia. Identyfi kacja zniekształceń po-
znawczych w ich narracjach oraz powiększanie poziomu wglądu przestępców 
w mechanizmy, leżące u podstaw destruktywnych i autodestruktywnych za-
chowań, jest dobrym punktem wyjścia do kształtowania wyższego poziomu 
samokontroli, bardziej adekwatnej wizji świata, umiejętności podejmowania 
decyzji i prospołecznych norm oraz wartości. Programy takie, jak np. stoso-
wane w  USA Moral Reconation Th erapy lub Reasoning and Rehabilitation, 
pozwalają osiągnąć kilku-, a  nawet kilkunastoprocentowy spadek poziomu 
recydywy (Ferguson i Wormith, 2012; Lizama i in., 2014).

Doniesienia na temat efektów wpływu terapii poznawczej na poziom 
recydywy nie są jednoznaczne; wyniki niektórych analiz są o  wiele mniej 
optymistyczne (Heseltine, Day i  Sarre, 2011). Ward i  Nee sądzą (2009), że 
modyfi kacja programów terapii poznawczej, oparta o ustalenia współczesnej 
psychologii poznawczej i kognitywistyki, jest w stanie przełożyć się na większą 
jej efektywność niż obecnie. Szczególne znaczenie przypisują kwestii wartości 
i racjonalności działania: dostosowywania środków do obranych celów, „me-
taforyczności” myślenia, powiązania procesów poznawczych i  afektywnych 
oraz poznania i działania. Analiza narracji stanowi narzędzie umożliwiające 
poznanie specyfi ki funkcjonowania sprawców przestępstw we wszystkich 
wymienionych aspektach – naszym zdaniem – lepsze niż jakakolwiek inna 
stosowana obecnie metoda pozyskiwania danych na temat funkcjonowania 
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poznawczego osadzonych. Może więc być wykorzystana przy modernizacji 
terapii poznawczych w sposób wskazany przez Warda i Nee (2009). Ponieważ 
analiza narracji dostarcza relatywnie szczegółowych danych na temat konkret-
nego więźnia, istnieje możliwość wykorzystywania jej również do indywidu-
alizacji oddziaływań resocjalizacyjnych, co jest – naszym zdaniem – szczegól-
nie istotne.

Jesteśmy też przekonani, że powiązanie analizy narracyjnej ze współcze-
snymi metodami neurobrazowania w duchu Dennettowskiej heterofenome-
nologii (Dennett, 2003), może sprawić, że ta relatywnie łatwa do przepro-
wadzenia metoda badawcza będzie mogła być w przyszłości wykorzystywana 
również do wstępnej diagnozy specyfi cznych dysfunkcji centralnego układu 
nerwowego, które stanowią ważną cechę dystynktywną sprawców szczególnie 
poważnych przestępstw.

Na koniec warto zauważyć, że narracje mogą stanowić nie tylko narzędzie 
umożliwiające diagnozę poznawczego i  afektywnego funkcjonowania osa-
dzonych w zakładach karnych, która może być przydatna przy projektowaniu 
programów terapii. Analiza narracji może być również przydatna w określaniu 
postępów oddziaływań terapeutycznych.
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