
O STAWANIU SIĘ TWÓRCĄ
- OD EKSPRESJI OSOBOWOŚCI

DO DZIEŁA

■ 14. 1. Wprowadzenie

Odpowiedź na pytanie, jak człowiek staje się twórcą, już w punkcie wyjścia 
sygnalizuje obecność pewnych założeń, od których wyjaśnienia należałoby 
zacząć. Po pierwsze więc mowa będzie o „stawaniu się”, czyli o pewnym 
procesie mającym charakter rozwojowy, co więcej — pozostającym 
w określonych relacjach do rozwoju osoby w całokształcie jej życia. Po dru
gie - w procesie stawania się twórcą ważna jest interakcja zacho
dząca pomiędzy aktywnością twórczą i aktywnością życiową, która najsil
niej modyfikuje rozwój osobowości. Po trzecie, jeśli zakładamy, że wyni
kiem tworzenia staje się dzieło reprezentujące określony poziom, to od
nosimy się do twórczości wybitnej, do rozwoju wybitnego twórcy, 
przełamującego paradygmaty w swojej dziedzinie i uzyskującego rezultaty 
uznane przez specjalistów za ważne dla rozwoju danej dyscypliny. Po 
czwarte wreszcie, badanie rozwoju wielkiego twórcy jest badaniem psy- 
chobiograficznym, polega więc na rekonstrukcji przebiegu życia danej 
osoby (Manturzewska, 1990; Runyan McKinley, 1992; Rzepa, 1993a, 2000; 
Kosnarewicz, 1993; Leoński, 1993; Chmielewska-Łuczak, Fankanowski, 
1995; Zurko, 1995); rekonstrukcji dokonywanej zgodnie z określoną meto
dą badawczą, nazwaną przeze mnie psychobiografią naukową. 

Wybór twórcy wybitnego i psychobiografii jako adekwatnego sposobu 
badania fenomenu twórczości jest świadomym wyborem ujęcia jakościowe
go - jako lepiej ujmującego twórczość wybitną niż wystandaryzowane 
i obiektywne testy twórczości (tym bardziej, iż nawet ich zwolennicy podają 
cały szereg wątpliwości i problemów związanych z ich stosowaniem, por. 
Nęcka, 2001). E. Nęcka nie poleca ich na przykład do mierzenia twórczości 
wybitnej, używając retorycznego argumentu, iż „przypomina to badanie 
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mistrzów za pomocą narzędzi diagnostycznych przeznaczonych dla nowi
cjuszy” (Nęcka, 2001, s. 193). W moim przekonaniu jest to dodatkowy ar
gument świadczący o tym, że o twórczości więcej można się dowiedzieć, 
analizując biografie jednostek wybitnych, niż mając wyniki obiektywnych 
badań eksperymentalnych nad zoperacjonalizowaną i wyizolowaną z kon
tekstu, zawsze tylko potencjalną „kreatywnością” (por. Kubicka, 2000). 
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody biograficznej nie trzeba „przy
krawać człowieka do formy” — wprost przeciwnie, możliwe staje się indywi
dualne „dostosowanie formy do człowieka”, co już dawno postulowała 
M. Straś-Romanowska (1995, s. 19). 

Również S. Popek (2001) uważa, że „wiedza ilościowa o ponadprzecięt
nych uzdolnieniach twórczych w ujęciu potencjalnym nie równoważy bo
gactwa wiedzy o osobowości twórczej i procesie twórczym genialnych jed
nostek” (Popek, 2001, s. 82). I nie jest to pogląd odosobniony - coraz czę
ściej przywoływany jest dylemat Murray’a (Bonner, 1965, za: Giorgi, 2002), 
czy lepiej badać nieistotne problemy za pomocą rygorystycznych metod, czy 
istotne problemy przy pomocy niezadowalającej metodologii. 

Psychobiografia pozbawiona kontekstu psychoanalitycznego i oparta - 
od strony teoretycznej — na współczesnych teoriach twórczości pozwala 
dotknąć tajemnicy „prawdziwej twórczości” w sposób wykraczający poza 
zeznania introspekcyjne twórcy, nie prowadzący jednak do jego uprzedmio- 
tawiania. W badaniu psychobiograficznym metodą psychobiografii nauko
wej równoważne stają się bowiem dwa ujęcia życia: obiektywne (pokazują
ce życie w świetle faktów) i podmiotowe (ujmujące życie w perspektywie 
subiektywnej); ich syntezą staje się obraz przebiegu życia w kontekście 
„dzieła”, czyli rezultatów uzyskanych przez twórcę oraz wyznaczonych 
intencjonalnie celów życia, w tym celu nadrzędnego, nazywanego za 
Ch. Buhler „przeznaczeniem” (1933/1999). 

Konieczność podkreślenia faktu, iż chodzi o osobę „wielkiego twórcy”, 
a nie rozwój zdolności twórczych człowieka w biegu jego życia, jest konse
kwencją ewolucji znaczenia pojęcia „twórca” w historii idei. W. Tatarkie
wicz (1988), analizując jego dzieje, wskazuje, że przez blisko tysiąc lat 
w ogóle nie używano tej nazwy, potem pojawiła się ona w teologii („creator” 
jako synonim Boga), dopiero w XIX wieku termin ten wszedł do języka 
sztuki. Wtedy też „twórca” oznaczał wyłącznie „artystę”, a słowo „twór
czość” używane było jedynie do opisywania działalności artystycznej. 
Wreszcie w XX wieku rozszerzono jego zakres - twórczość stała się cechą 
wszelkiej działalności człowieka przynoszącej rezultaty obiektywnie lub 
subiektywnie „nowe i wartościowe”, zwłaszcza w nauce, sztuce i kulturze 
(Stróżewski, 1983; Tokarz, 1998; Nęcka, 2001; Popek, 2001; Strzałecki, 
2003). 

Rozszerzenie terminu „twórczość” na wszelkie rodzaje ludzkiej aktyw
ności spowodowało konieczność odróżnienia od siebie twórczości wybitnej 
oraz tej, która może być udziałem każdego człowieka. Dawnej nazywano 



O stawaniu się twórcą - od ekspresji osobowości do dzieła 231

pierwszy jej rodzaj twórczością „elitarną”, w opozycji do „egalitarnej”, danej 
każdemu kreatywności, czyli twórczej postawy na co dzień. Elitarne podej
ście do twórczości oznaczało badanie tylko wybitnych i uznanych twórców 
(często nazywanych geniuszami) oraz wyłącznie wielkich dzieł. W podej
ściu egalitarnym, zakładającym, że każdy człowiek jest twórczy, choć nie 
każdy w jednakowym stopniu, badano tzw. twórczość przez małe „t”: prace 
dzieci, wytwory powstałe podczas rozwiązywania specjalnych testów twór
czości, kreatywne zachowania oraz pomysły dotyczące życia codziennego 
(Nęcka, 2001). 

Obecnie mówi się o trzech rodzajach twórczości, zróżnicowanych pod 
względem funkcjonalnym (Kubicka, 2003). Istnieje, więc twórczość uni
wersalna, dostępna każdemu człowiekowi i przejawiająca się w ciekawo
ści świata, dążeniu do jego przekształcania dla samej potrzeby zmian; 
uznawana jest ona za mechanizm rozwoju. Twórczość instrumentalna 
wykorzystuje kreatywność dla osiągnięcia konkretnego celu (wypełnienia 
zadania, osiągnięcia sukcesu, z ambicji czy rywalizacji etc. ) Ostatnim ro
dzajem twórczości jest realizacja wartości, związana z wybitnymi 
twórcami, którą można zdefiniować jako: „przekształcanie świata wynika
jące z autonomicznej potrzeby realizacji lub pomnażania wartości w jakiejś 
dziedzinie życia oraz z potrzeby ekspresji własnej osobowości” (Kubicka, 
op. cit., s. 10). Podział zaproponowany przez D. Kubicką, zachowując cha
rakterystyczne różnice miedzy twórczością wybitną i kreatywnością co
dzienną, nie tylko różnicuje tę ostatnią (oddzielając twórczy aspekt rozwoju 
obecny w kreatywności dziecka od twórczego rozwiązywania problemów 
przez osoby dorosłe), lecz przede wszystkim kładzie nacisk na funkcję 
twórczości, a nie na jej zakres (powszechność lub unikalność). Wiadomo 
przecież, że grupa inwentyczna zaangażowana w znalezienie nowego roz
wiązania konkretnego problemu nie dąży do stworzenia wielkiego dzieła, 
niezależnie od poziomu zdolności twórczych przejawianych przez poszcze
gólnych członków. 

Nowy podział, podkreślając świadomy wybór celu tworzenia, 
przenosi akcent z arbitralnego kryterium „stopnia twórczości” na podmio
tową decyzję osoby, która podejmuje aktywność o określonej funkcji. Po
dobną myśl znaleźć można w hermeneutycznej analizie zjawiska twórczo
ści autorstwa A. Gałdowej i A. Nelickiego, którzy piszą, że istota aktywno
ści twórczej to „poszukiwanie sensu, intencji działania uwieńczonego okre
ślonym skutkiem (... ). Sens jest zawsze ustalany przez podmiot, tak jak 
intencja jest zawsze intencją określonego podmiotu, słuszniej byłoby po
wiedzieć - osoby” (Gałdowa, Nelicki, 1993, s. 8). Tym samym zostaje usu
nięta sztuczna granica między kreatywnością w życiu a prawdziwym two
rzeniem, granica ustanowiona pojęciami: „elitarny” — „egalitarny” przez 
poznawczo zorientowanych psychologów twórczości. 

Rozwój wielkiego twórcy w swym ogólnym aspekcie (niezależnym od 
dziedziny) w istocie pełni więc podstawową funkcję „realizacji wartości” 
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i polega na przejściu od subiektywnie zorientowanej „ekspresji osobowości” 
do „tworzenia dzieła” w obiektywnej przestrzeni wartości. Co więcej, rozwój 
twórczości w biegu życia twórcy nie przebiega w izolacji od innych aspek
tów jego biografii, lecz jest z nimi silnie powiązany, występując jako jeden 
z wymiarów, chociaż primus inter pares, to jednak poddany ogólnym pra
wom rozwoju danej jednostki, mieszczącym się w postaci modelu biegu 
życia człowieka. Model ten, choć zaproponowany został już w latach trzy
dziestych zeszłego wieku, jest na tyle ogólny i pojemny, że łatwo daje się 
dopełniać koncepcjami współczesnymi. Został on zbudowany na podstawie 
wnikliwych i gruntownych analiz biograficznych twórców (żyjących w róż
nych epokach), analiz interdyscyplinarnych, gdyż prowadzonych przez 
zespół ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki temu model Ch. Biihler nie 
opisuje człowieka żyjącego w XX i XXI wieku, lecz wydaje się ponadczaso
wy i uniwersalny w przeciwieństwie do współczesnych koncepcji rozwoju 
człowieka w biegu życia (np. Levinsona czy Havighursta), pozbawionych 
kontekstu interdyscyplinarnego (co w przypadku badania rozwoju twórczo
ści jest wadą) i silnie naznaczonych „rysem” współczesności. 

■ 14. 2. Model biegu życia człowieka Ch. Biihler jako struktura nadrzędna propo
nowanej analizy biograficznej

Charlotte Biihler1, która przez wiele lat zajmowała się problemami okresu 
dorastania, uznała w wyniku swych badań, że nie można ujmować czło
wieka fragmentarycznie, lecz należy widzieć jego rozwój w kontekście cało
kształtu życia i wszystkich jego aspektów. Wychodząc z tego założenia, 
postanowiła analizować biografie w sposób kompleksowy i interdyscypli
narny, zapraszając do udziału w pracy ekspertów z innych dziedzin (histo
ryka, trzech historyków literatury, historyka muzyki, muzyka, lekarza, 
socjologa i statystyka). Prekursorski charakter badań Biihler nie ograni
czał się do wskazania na fakt dalszego rozwoju człowieka również w okre
sie dorosłości. Teresa Rzepa (1999), analizując założenia teoretyczne au
torki, wskazuje na ich zbieżność z postulatami psychologii humanistycznej. 
Chpdzi przede wszystkim o postulaty: 

1 Ch. Bühler (1933/1999), Bieg życia ludzkiego, Warszawa, PWN. 

' 1) całościowego ujmowania człowieka z wykorzystaniem wielorakości 
perspektyw oraz w kontekście biegu całego życia; 

2) możliwości transgresji człowieka poza bieg własnego życia przez wy
twarzanie dzieł trwających po jego śmierci; 

3) traktowania człowieka jako jednostki zdrowej, nastawionej na roz
wój, twórczej i dążącej do samorealizacji; 

4) opisywania niepowtarzalnych właściwości jednostki, do których do
ciera się za pomocą wszystkich możliwych (ilościowych i jakościowych) 
metod poznania psychologicznego. 
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Analizy biograficzne prowadzone zgodnie z tymi postulatami polegają 
przede wszystkim na poszukiwaniu sensu zawartego w ludzkiej 
egzystencji, znaczenia ukrytego w logice zdarzeń, które nie tylko przy
darzają się jednostce, lecz są przez nią świadomie wybierane i przekształ
cane w procesie interakcji ze środowiskiem. W tym aspekcie, jak się wyda
je, Ch. Bühler uprzedza również powstanie psychologii egzystencjalnej. 

Koncepcja biegu życia (Bühler, 1933/1999) swój prekursorski cha
rakter zawdzięcza nie tylko sformułowanym postulatom. Rozważaniom 
teoretycznym towarzyszą bowiem pierwsze porównawcze badania biogra
ficzne o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone na wielką skalę 
(250 opracowanych i poddanych analizie biografii). Autorka wskazuje, że 
poza prowadzeniem badań jakościowych zgromadzonego materiału biogra
ficznego możliwe jest, a nawet konieczne wykorzystanie również obiektyw
nych sposobów analizy danych aż do zastosowania obliczeń statystycznych 
włącznie. Rewolucyjnym, choć zapoznanym pomysłem autorki było przed
stawienie biegu życia człowieka za pomocą wykresu, czyli w sposób naj
bardziej syntetyczny, pozwalający nie tylko jednym rzutem oka ogarnąć 
biografię jednostki w całości, ale i dostrzec prawidłowości ujawniające się 
dopiero w graficznym obrazie całokształtu życia człowieka. Ten sposób 
opracowania i prezentacji danych jest kluczowym elementem proponowa
nej tu analizy psychobiograficznej. 

Nowatorstwo metodologii Ch. Bühler polega jednak przede wszystkim 
na wprowadzeniu przejrzystej klasyfikacji materiału biograficznego, ce
chującego się zazwyczaj dużą różnorodnością. Autorka Biegu życia ludzkie
go w trakcie badań zauważyła, że istnieją określone wiązki danych wystę
pujące we wszystkich biografiach i układające się w podobne struktury 
w trakcie biegu życia. Podzieliła zatem materiał biograficzny na trzy gru
py, zgodnie z trzema możliwymi perspektywami, z jakich można spojrzeć 
na zgromadzone informacje. 

1) perspektywa zewnętrznego obserwatora: fakty biograficzne („dane 
obiektywne”); 

, 2) perspektywa podmiotu: życie widziane „jego oczami” dzięki zachowa
nym wypowiedziom („dane subiektywne”); 

3) perspektywa dokonań: rezultaty, które pozostają po jednostce, prze
dłużają jej obecność w kulturze i historii („dane dotyczące dokonań”). 

Teresa Rzepa (2002), omawiając te trzy perspektywy, zmieniła ich na
zewnictwo: mianem „dane obiektywne” określiła grupę nazwaną przez 
Bühler jako: „dane dotyczące dokonań”. Wydaje się jednak, że terminologia 
oryginalna jest bardziej adekwatna, gdyż wydarzenia potwierdzone przez 
dokumenty historyczne mają status obiektywności, w przeciwieństwie do 
rezultatów, których ocena zmienia się (dokonanie nie zawsze i nie przez 
wszystkich będzie zaliczone do dzieł). 

Dane obiektywne, czyli wydarzenia, obejmują wszystkie procesy ze
wnętrzne, rozgrywające się w życiu: 
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„Wspólne wszystkim ludziom jest to, że w trakcie życia wkraczają oni w róż
ne sfery lub wymiary życia i z nich wychodzą. Dlatego możemy badać wszystkie 
biografie pod kątem sfer, które one obejmują” (Bühler, op. cit., s. 322). 

Krzywa obrazująca zaangażowanie jednostki w poszczególne wymiary 
zbliżona jest (bardziej lub mniej) do biologicznej krzywej życia, wyznaczo
nej przez rozwój i regres organizmu oraz jego możliwości reprodukcyjne. 
Biograficzny schemat biegu życia obejmuje ekspansję i restrykcję jednostki 
w ramach egzystencji społecznej. Oba zjawiska można zaobserwować, ana
lizując liczbę wymiarów, czyli sfer działalności, w które jednostka angażuje 
się w danym okresie życia. Do wymiarów wskazanych przez Bühler należą: 
wymiar działalności zawodowej, życia małżeńskiego, pozycji społecznej, 
wyróżnień (zdobywanych lub traconych), istotnych zmian materialnych, 
tworzenia znaczących wspólnot lub ich utraty, czynów i dzieł. Ta lista nie 
jest jednak kompletna i w zamierzeniu autorki taką być nie miała: „To, jak 
wiele lub jak mało takich wymiarów można wyróżnić, zależy całkowicie od 
uszczegółowienia, jakiego się dokonuje” (Bühler, op. cit., s. 48). Warto 
w tym miejscu podkreślić znaczenie liczby wymiarów dla ustalenia po
szczególnych faz życia w perspektywie biograficznej: 

„Bogactwo wymiarów, na których rozciąga się życie, daje następnie (... ) 
punkt porównawczy dla przedstawienia biegu życia, podobnie jak rozkład fak
tów biograficznych dostarcza drugiego punktu porównawczego. Zysk i strata 
w zakresie wyróżnionych wymiarów są zjawiskami odpowiadającymi wzrostowi 
i regresowi” (Bühler, op. cit., s. 48). 

Dane dotyczące ilości wymiarów w poszczególnych fazach życia można 
przedstawić - jak już wspomniano - na wykresie w postaci krzywej. Anali
zując jej kształt, dostrzega się wznoszenie, kulminację i opadanie, czyli 
okresy wzrostu, stabilizacji i zmniejszania się liczby wymiarów w życiu 
bohatera biografii. 

Dane, subiektywne, czyli przeżycia, to wszystkie informacje formułowa
ne z perspektywy jednostkowych doświadczeń bohatera biografii, w szcze
gólności jego listy, pamiętniki lub autobiografia, a także wypowiedzi zano
towane przez wiarygodnych świadków. Dane te, docierając do podmiotowe
go rozumienia własnego życia, odsłaniają również aspekt intencjonalny 
podejmowanych decyzji i wyborów życiowych, przede wszystkim zdolność 
człowieka do realizacji określonych celów nadrzędnych, pozwalającej pozo
stawić po sobie trwały ślad. Takie dążenie nazywa Bühler poszukiwaniem 
przeznaczenia, które — wbrew potocznej definicji, lokującej ośrodek decy
zyjny poza jednostką („coś mi jest przeznaczone”) - jest wybierane świa
domie i dobrowolnie („ja przeznaczam się do czegoś”). Proces określania 
własnego przeznaczenia zawiera moment podjęcia świadomej decyzji, jest 
zatem aktem intencjonalnym jednostki, która podjąwszy decyzję, wypełnia 
swoje przeznaczenie, nadając w ten sposób sens własnej egzystencji: „Od- 
dajemy się temu, co robimy, oddajemy naszą siłę, angażujemy siebie, 
swoją wiedzę i naturę” (Bühler, op. cit., s. 110; podkr. Ch. B. ). Proces ten 
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ma charakter rozwojowy: „Człowiek, służąc, zmienia się; chcąc służyć coraz 
lepiej temu, co wybrał, kształtuje siebie” - piszę Gałdowa w swojej koncep
cji rozwoju człowieka w biegu życia (1995, s. 214). Postawę realizacji prze
znaczenia cechuje wierność, czyli umiejętność odnajdywania prawdziwych 
wartości w rzeczach, sytuacjach i osobach, którym poświęcamy życie: 
„wierność, przez swój związek z wartościami, nadaje życiu treść nadrzędną, 
określając jego motyw przewodni” (Bühler, op. cit., s. 174). 

Dane subiektywne, dotyczące sposobu przeżywania przez osobę własnej 
egzystencji, również można przedstawić w postaci krzywej przedstawiają
cej doświadczenia ekspansji, kulminacji i restrykcji. Jednak Bühler na
zwała tę możliwość — „teoretyczną”, gdyż nie zaproponowała metody po
zwalającej w obiektywny sposób przekształcić materiał, mający charakter 
jakościowy, na dane ilościowe potrzebne do wykonania wykresu. 

Dane dotyczące dokonań jednostki pozwalają spojrzeć na rezultaty uzy
skane podczas całego życia w sposób syntetyczny, integrujący perspektywę 
obiektywną z subiektywną. Uznanie danego rezultatu za osiągnięcie może 
bowiem łączyć się z zewnętrzną lub wewnętrzną ewaluacją. Zewnętrzną — 
gdy postronni obserwatorzy (współcześni twórcy, ale i późniejsi: specjaliści, 
historycy, biografowie, etc. ) kwalifikują dane dzieło lub czyn jako ważne 
dokonanie; wewnętrzną — gdy status osiągnięcia przyznawany jest danemu 
wydarzeniu albo wytworowi przez samą jednostkę. Perspektywy te zazwy
czaj się nakładają, ponieważ najważniejsze sukcesy są odnotowywane za
równo przez twórcę, jak i przez jego otoczenie; jednak pewne fakty mogą 
być oceniane inaczej. Dzięki propozycji teoretycznej Bühler obie różne oce
ny uzyskują odpowiedni status i żadna nie jest przyjmowana jako jedynie 
obowiązująca. Różnica w ocenie często jest związana właśnie z przeznacze
niem: jednostka może uznać dane osiągnięcie za znaczące, jeśli przyczynia 
się ono do realizacji celu; otoczenie zazwyczaj nie patrzy na biografię twór
cy z takiej perspektywy, ceniąc to, co jest sukcesem zgodnie z kryteriami 
obowiązującymi w danej epoce. 

Integrując trzy omówione wcześniej perspektywy, można podjąć próbę 
zrekonstruowania modelowego przebiegu życia na podstawie kon
cepcji przedstawionej w książce Bühler. Koncepcja ta, jako opisująca i wy
jaśniająca różne wzory rozwoju człowieka, całkowicie mieści się w obszarze 
badań psychologii rozwojowej (Brzezińska, Trempala, 2000). Jest koncep
cją holistyczną (ujmuje człowieka całościowo), uniwersalną (Bühler zakła
da powszechność zachodzących zmian) i sekwencyjną (ujmując rozwój jako 
sekwencję ukierunkowanych zmian jakościowych, uzależnionych nie tyle 
od wieku, ile od doświadczenia indywidualnego jednostki). Badania biogra
ficzne przeprowadzone przez autorkę pokazały, że przejście do kolejnej fazy 
rozwoju nie następuje w każdej perspektywie równocześnie, lecz występuje 
pewna współzależność: 

„Każdy krok w ramach fazy dokonuje się najpierw w przeżyciu, potem - 
w wydarzeniu, a następnie - w dokonaniu. Kroki rozwojowe następują więc jak 
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gdyby w trzech stadiach, w taki sposób, że zmiana najpierw zapowiada się 
w przeżyciu, konsekwentnie - przejawia się w wydarzeniu, aż wreszcie - mani
festuje się w dokonaniu” (Bühler, op. cit., s. 337). 

Pierwsza faza przebiegu życia, czyli okres dzieciństwa i młodości, zdo
minowana jest przez rozwój fizyczny i stopniową społeczną ekspansję jed
nostki, wraz z pojawianiem się w jej życiu kolejnych wymiarów. Chociaż 
życie nie jest jeszcze budowane w pełni świadomie i z włączeniem własnej 
odpowiedzialności, to już wówczas obserwuje się pewne preferencje dla 
określonych aktywności. Ten okres życia kończy się wraz z początkiem 
kariery zawodowej i pojawieniem się pierwszych związków osobistych - 
przyjaźni i miłości (własnych, niezależnych od rodziny i szkoły). 

Druga faza to przede wszystkim czas budowania wymiarów biograficz
nych, angażowania się w różnoraką działalność społeczną, życie towarzy
skie oraz aktywność związaną z własnymi zainteresowaniami. Jest to 
okres przeżywania przez jednostkę intensywnej ekspansji, wspieranej za
sobami energetycznymi stale rosnącego organizmu, i korzystania z wolno
ści, dzięki której twórca wypróbowuje różne możliwości, rozwijając się 
wielokierunkowo. Według badań Bühler, właśnie w tej fazie twórcy najczę
ściej decydują się rozpocząć działalność artystyczną. W relacjach interper
sonalnych można dostrzec prowizoryczność i tymczasowość, niechęć do 
ostatecznych deklaracji i podejmowania wiążących zobowiązań. Również 
decyzje dotyczące przeznaczenia są wciąż prowizoryczne, tak by mogły 
zostać zmienione bez poważniejszych konsekwencji. 

W trzeciej fazie, która jest pod względem rozwoju biologicznego czasem 
równowagi, pełnej dojrzałości i maksymalizacji witalności, czyli energii 
życiowej organizmu, następuje również stabilizacja pod względem zaanga
żowania się w interakcje z otoczeniem. Ilość wymiarów pozostaje raczej 
stała, a jednostka skupia się na podejmowaniu ostatecznych wyborów 
w najważniejszych kwestiach osobistych i zawodowych. Decyduje się na 
stały związek, podejmuje odpowiedzialność za rodzinę, przechodzi do ak
tywności zadaniowej, wreszcie - decyduje się na wybór życiowego celu, 
„przeznacza się”, chcąc wcielać w życie ważne dla siebie idee i wartości. 

Zdobyta w trzeciej fazie równowaga kończy się wraz z momentem przej
ścia do fazy czwartej. Brak stabilności między rozwojem a regresem orga
nizmu może spowodować stopniowe zmniejszanie zaangażowania w po
szczególne wymiary. Aktywność zadaniowa ulega przekształceniu w dąże
nie do pozostawienia po sobie trwałego rezultatu, zdolnego przedłużyć jed
nostkowe istnienie poza granicę śmierci. Presja realizacji przeznaczenia 
może być tak silna, że doprowadzi do zmiany dominanty, czyli radykalnej 
modyfikacji sposobów osiągnięcia wyznaczonego celu. W wymiarze two
rzenia może się to przejawiać w zmianie intensywności wytwarzania dzieł 
(aspekt ilościowy) lub w zmianie rodzaju osiągnięć, np. gatunku (aspekt 
jakościowy). Możliwa jest również decyzja o zaprzestaniu tworzenia i wy
borze innego rodzaju aktywności. 
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W piątej fazie przebiegu życia następuje dalsza redukcja wymiarów 
i wycofywanie się z aktywnej działalności. Organizm, poddany procesom 
starzenia, nie nadąża z regeneracją, stąd obserwuje się przewagę procesów 
regresywnych. Jednostka dokonuje bilansu życiowego, podsumowując wła
sną przeszłość i tworząc plany na najbliższe lata, mające zrekompensować 
ewentualne braki, dostrzeżone w czasie minionym. Faza ta kończy się 
śmiercią. 

Opisanie struktury życia w perspektywie rozwojowej było pierwszym 
krokiem do określenia, co uważa autorka za strukturę normalną, czyli 
pewien wzorzec, do którego można odnosić konkretne przebiegi biograficz
ne. Struktura normalna ma więc określony kształt, tak w przekroju 
podłużnym (diachronicznym, rozwojowym), jak i w poprzecznym (synchro
nicznym, czyli w świetle danych biologicznych, obiektywnych, subiektyw
nych i dzieł). Długość życia wynosi minimum 65-70 lat, obserwuje się też 
kompletność faz we wszystkich perspektywach, a kulminacja życia nastę
puje najczęściej w jego fazie środkowej. 

W odróżnieniu od struktury normalnej życie krótkie trwa mniej niż 
60 lat. Można je podzielić na dwa typy: życie przerwane lub życie pełne; 
elementem różnicującym jest kompletność versus niekompletność faz życia. 
W pierwszym przypadku życie przerywa się jakby w środku jego trwania, 
wydaje się zaplanowane na dłuższy czas, często jednostka stoi jeszcze 
przed najważniejszymi decyzjami i osiągnięciami swego życia: śmierć prze
rywa możliwy do przewidzenia rozwój. Inaczej przedstawia się krótkie, ale 
zamknięte pełne życie, czyli takie, w którym - cytując słowa Bühler: „cały 
pięciofazowy bieg życia wtłoczony jest w nienormalnie krótki okres” (op. 
cit., s. 368). To, co charakteryzuje w sposób szczególny pełne życie krótkie, 
to szybkie kończenie faz oraz wczesne przyjmowanie śmierci jako realności 
życiowej. 

■ 14. 3. Model rozwoju twórcy: od ekspresji osobowości do powstania dzieła

W koncepcję „biegu życia człowieka” doskonale wpisuje się model rozwoju 
twórczości jako najważniejszego wymiaru, będący propozycją ramowej 
rekonstrukcji każdej analizy biograficznej twórcy, jaką chciałam tu przed
stawić (Całek, 2000). Jest to koncepcja na tyle ogólna, by można ją było 
wypełnić danymi odnoszącymi się do konkretnej osoby; i na tyle szczegóło
wa, by z jej pomocą można było opisać rozwój wybitnego twórcy, zaznacza
jąc jego specyfikę, najważniejsze cechy oraz punkty krytyczne. Została ona 
zbudowana na bazie pomysłu H. Gardnera, zaczerpniętego z pracy Cre
ating Minds (1993), uzupełniona rozważaniami W. Stróżewskiego (1983) 
na temat warunków dokonywania przez twórców zmiany paradygmatu 
w nauce, w całość została również włączona analiza drogi rozwoju jednost
ki w wymiarze tworzenia dzieła, dokonana przez Ch. Bühler. 
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Howard Gardner (Gardner, op. cit. ) w swojej koncepcji opisał najważ
niejsze etapy w życiu twórcy, poczynając od inicjacyjnego „doświadczenia 
krystalizującego”. Warto przypomnieć te elementy jego modelu, które mogą 
zostać wykorzystane w analizie psychobiograficznej. 

Według autora związki emocjonalne Modelowego Twórcy2 są złożone: 
relacje z jednym rodzicem zazwyczaj ma dobre, w stosunku do drugiego 
żywi uczucia ambiwalentne. Dzięki więzi łączącej go z jedną osobą (rodzi
cem, nauczycielem, opiekunem) wcześnie, często już w dzieciństwie, od
krywa dziedzinę, która zaczyna go fascynować. Gardner nazywa ten mo
ment doświadczeniem krystalizującym (. crystallizing experience), 
odpowiada ono za nagłe pojawienie się zdolności kierunkowych u twórcy. 
Wczesny kontakt z dziedziną pełni więc bardzo ważną rolę, inicjuje czas 
eksperymentowania z danym materiałem i podejmowania aktywności 
twórczej. Na początku dziecko wypróbowuje różne rodzaje działania, ale 
poszczególne czynności nie są wcale nastawione na uzyskanie rezultatu, 
ważna jest raczej sama eksploracja możliwości. To nastawienie nazywane 
jest przez Bühler aktywnością czysto funkcjonalną, czyli wykonywaną dla 
siebie samej, dla przyjemności jej wykonywania. I nawet jeśli rezultat 
obiektywnie istnieje, to cel nie zostaje osiągnięty, ponieważ nie był zapla
nowany, nie zaistniał intencjonalnie, nie został też jako taki stwierdzony. 
Opisane przez Gardnera doświadczenie krystalizujące skupia jed
nak aktywność jednostki na określonym problemie, w tym kryje się jego 
wartość, gdyż pole eksperymentowania zostaje określone. Od tego momen
tu powstają pierwsze próby twórczości, które jednak nie zawsze muszą być 
udane. 

2 Termin Modelowy Twórca zapożyczyłam od Gardnera (tam: Exemplary Cre
ator), gdyż dobrze oddaje on teoretyczny charakter przedstawionego przebiegu życia. 

Jako młody człowiek Modelowy Twórca rozpoczyna proces zdobywania 
wiedzy, co może się wiązać z wyjazdem z rodzinnej miejscowości. W tym 
czasie trwa pierwsza dekada jego dochodzenia do mistrzostwa w danej 
dziedzinie. Wchodząc w nowe środowisko, odkrywa wokół siebie inne osoby 
mające podobne zainteresowania. Razem z nimi często tworzy organizacje, 
kluby lub stowarzyszenia, nadając im konkretne struktury i wyznaczając 
cele, często zawarte w manifestach. W czasie studiów może się interesować 
również innymi dziedzinami, aż do okresu izolacji. Według Bühler jest to 
czas poszukiwań, zbierania doświadczeń, wypróbowywania różnorodnych 
gatunków i form, eksperymentowania, ale i naśladowania poprzedników. 
Tworzenie pełni też funkcję służebną wobec potrzeb jednostki, jest sposo
bem własnej ekspresji, często również elementem tworzenia własnego wi
zerunku. 

W pewnym momencie Modelowy Twórca odkrywa w zakresie swojej 
dziedziny problem, którego nie można rozwiązać lub wyrazić za pomocą 
dotąd stosowanych środków. O tym momencie bardzo wnikliwie piszę 
również Stróżewski (Stróżewski, op. cit. ), wymieniając najważniejsze 
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motywy przełamywania paradygmatu: wyczerpanie dotychczasowych 
środków wyrazu lub reguł, „głód” nowych wartości, przeczucie nowych 
horyzontów sensu oraz konieczność dostosowania istniejących środków do 
realizacji nowych celów. Rodzi się pierwsze poczucie asynchronii, czyli 
niezgodności pomiędzy potrzebami i dążeniami jednostki a określonymi 
elementami otaczającej ją rzeczywistości. Gardner (Gardner, op. cit. ) 
nazywa to owocną asynchronią, gdyż w przypadku wielkich twórców 
prowadzi ona do powstania wielkich dzieł i odkryć. Owocna asynchronia 
u Modelowego Twórcy może dotyczyć konfliktu jednostki z dziedziną, 
jednostki z polem i jednostki w obrębie własnej osobowości (tu widać wy
raźnie nawiązanie do teorii Csikszentmihalyi’ego, 2000). W każdym 
z tych przypadków osoba poprzez twórczość rekompensuje braki odczu
wane w pozostałych wymiarach życia i może wyrażać wszystkie emocje, 
osiągając stan równowagi, pomimo problemów osobistych czy konfliktów 
z przedstawicielami swojej dziedziny, którzy nie uznają jej osiągnięć. To 
ważny moment w rozwoju twórcy: następuje przejście od zaspokajania 
potrzeb, czyli tworzenia dla samej przyjemności, do traktowania twórczo
ści jako pewnego zadania, powinności, czasem nawet powołania życiowe
go. W miejsce aktywności funkcjonalnej pojawia się aktywność zadanio
wa, której ważnym elementem jest działanie planowe, służące konkret
nemu celowi. 

Modelowy Twórca próbuje pokonać powstałą asynchronię i boryka się 
z problemem tak długo, aż czuje, że jest blisko rozwiązania intelektualnej 
zagadki. Zaczyna izolować się od otoczenia. Jest to okres intensywnej pra
cy, mającej na celu znalezienie najlepszego rozwiązania zaistniałej nie
zgodności między oczekiwaniami i potrzebami poznawczymi jednostki 
a realiami dziedziny. Stróżewski (Stróżewski, op. cit. ), opisując warunki, 
w jakich dochodzi do odkrycia, zwraca uwagę na konieczność wprowadze
nia takiej zmiany w zastaną sytuację, by przełamać istniejące w dziedzinie 
ograniczenia. Może tego dokonać na rozmaite sposoby: niszcząc dotychcza
sową strukturę i zastępując ją nową, przekształcając „stare” w „nowe”, 
dodając nowy element do istniejącego systemu, zastępując stare reguły 
działania — nowymi albo doskonaląc określony element sytuacji wyjściowej 
poprzez: „wydobywanie i „wzmacnianie” wartości, jakie dotąd nie doszły 
w pełni do głosu” (Stróżewski, op. cit., s. 144). 

Szczytowym punktem podjętej przez Modelowego Twórcę pracy staje się 
radykalny przełom twórczy, przeżywany jako moment olśnienia, 
decydujący o dalszym kierunku życia (Gardner, op. cit. ). Jednostka do
świadcza znowu „krystalizacji”, ale tym razem jest to doświadczenie 
krystalizujące ideę, nowy, właśnie powstały pomysł - to dzięki niemu 
pojedyncza myśl rozwijana jest w spójny paradygmat, a proces ten jest 
długotrwały i prowadzi do całościowej realizacji dokonanego w chwili 
olśnienia odkrycia. Pomysł krystalizuje się również w innym sensie — 
stając się konkretnym „dziełem” (utworem literackim, obrazem, utworem 
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muzycznym, pracą naukową, wynalazkiem, etc. ). Modelowy Twórca zaczy
na swojej dziedzinie poświęcać wszystko — Gardner nazywa to kontrak
tem faustowskim. Kontrakt faustowski jest poświęceniem samego sie
bie i osób bliskich, żyjących wokół twórcy, na ołtarzu własnych osiągnięć. 
Staje się ceną, jaką trzeba zapłacić za możliwość tworzenia rzeczy wielkich. 
Można to rozumieć jako próbę ochrony tego nadzwyczajnego talentu i jego 
pozycji; ochrony przed codziennością i zagubieniem „poczucia misji”. Twór
ca cały swój czas oddaje kultywowaniu swej dziedziny i żąda od otoczenia 
akceptacji tego stanu rzeczy oraz podobnego poświęcenia. Twórczość staje 
się centrum życia rodziny — generatywnej lub prokreatywnej, niezależnie 
od woli innych jej członków. 

Dziesięć lat dzielących pierwszy przełom twórczy od kolejnego przełomu 
Modelowy Twórca poświęca na pracę w obrębie swej dziedziny. Świadomie 
dąży do rozwiązania postawionych przez siebie problemów. Doskonali zdo
byte umiejętności i zdobywa nowe, wybierając te, które mogą się okazać 
użyteczne w dalszej pracy. Uzupełnia dostrzeżone w dziedzinie luki, dopra
cowuje poszczególne elementy odkrycia, rozwija swój pomysł w wielu róż
nych kierunkach, eksploruje nowe pola i możliwości. Dzięki działaniu me
chanizmu promocji (Stasiakiewicz, 1999) jego praca przebiega zazwy
czaj w dobrych warunkach, tak pod względem emocjonalnym, jak i mate
rialnym. Może liczyć na wsparcie środowiska, a jego dzieło zaczyna przyno
sić mu sławę. 

Po około dziesięciu latach pracy w danej dziedzinie następuje drugi 
przełom twórczy, który jest mniej radykalny, ale ściśle wynika z do
tychczasowej działalności (Gardner, op. cit. ). Poprzedza go okres depresji, 
załamania, poczucia osamotnienia i niemożności tworzenia. Twórca pod- 
daje rewizji swe dotychczasowe osiągnięcia, co prowadzi do odkryć mniej 
radykalnych, ale bardziej zintegrowanych z już dokonanymi zmianami. 
W tym momencie jednostka przeżywa kolejne doświadczenie krysta
lizujące, dzięki któremu wszystkie jej dotychczasowe osiągnięcia i pomy
sły, gromadzone przez 10 lat dzielących pierwszy i drugi przełom, stają się 
elementami jednego, spójnego systemu i dają się wpisać w nowe, twórcze 
odkrycie. Następuje wówczas przewartościowanie znaczenia rezultatu dla 
własnej egzystencji (Bühler, op. cit. ). Dzieło zaczyna pełnić bardzo ważną 
rolę: to ono wspiera ekspansję człowieka, przedłużając obecność swego 
twórcy dzięki istnieniu niezależnie od jego bytu biologicznego: „Wytwór (... ) 
pełni więc dwie, w pewnym stopniu przeciwstawne funkcje. Z jednej strony 
przenosi i wspomaga jednostkę w jej ekspansji poza nią samą, z drugiej zaś 
— zastępuje ją i zajmuje jej miejsce” (Bühler, op. cit., s. 93). Nowatorstwo 
drugiego przełomu różni się od tego wcześniejszego pod względem jakości: 
twórca nie łamie dotychczasowego paradygmatu (to uczynił już wcześniej), 
raczej kontynuuje wcześniej rozpoczętą „drogę”, lecz w inny, pełniejszy 
sposób, dostrzegając w swojej idei z pierwszego przełomu nowe możliwości. 
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I to właśnie doświadczenie krystalizujące spaja całość pracy umy
słowej, otwierając przed twórcą nowe perspektywy i kierunki działania. 

Przed i po każdym przełomie następuje przeżycie depresji twórczej, od
czuwanej jako utrata mocy, ogromne zmęczenie fizyczne, degradacja psy
chiczna (Gardner, op. cit. ). Twórca staje się na jakiś czas nieproduktywny, 
pozbawiony dynamiki. Jednak to przeżycie jest równie ważne jak wcze
śniejsze doświadczenie mocy i geniuszu, gdyż pozwala zasymilować prze
łom i dalej tworzyć lub prowadzić badania naukowe. 

Tabela 1: Dialektyka nowatorstwa i doskonałości a przełomy twórcze w biografii

nowatorstwo

jako cel pierwszego przełomu
doskonałość

jako cel drugiego przełomu

czas
nagłość: 

odkrycie dokonywane w błysku 
nagłego olśnienia

dziesięć lat pracy: 
doskonałość wymaga czasu i cier
pliwości, poszukiwania, próbowania, 
cyzelowania

warunki
względna niezależność: 
wgląd przychodzi nawet w mo
mentach nieproduktywnych

zależność od warunków zewnętrz
nych i wewnętrznych: 
wymaga pracy, wysiłku, praktyki, 
nieustannego powracania do po
wstającego dzieła

opanowanie 
dziedziny

poziom, progowy. 
olśnienie może się zdarzyć nowi
cjuszowi

poziom mistrzowski: 
wymaga bezbłędnego opanowania 
rzemiosła, poziomu mistrzowskiego

wpływ na 
dziedzinę

poszerzanie dziedziny: 
nowość rozszerza horyzonty, otwiera 
nowe możliwości

pogłębianie dziedziny: 

praca w obrębie wybranej wcześniej 
możliwości, eksploatowanie różnych 
dróg rozwoju

oddziaływa
nie na twórcę

poszerzenie eksploracji: 
nowość otwiera różne możliwości, 
ale jednocześnie rozprasza aktyw
ność twórczą na wiele celów

pogłębienie eksploracji: 
doskonałość koncentruje i skupia 
aktywność twórczą wokół wybranego 
celu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Stróżewski, op. cit. 

Pierwszy i drugi przełom twórczy można również opisać w terminach 
zaproponowanych przez Stróżewskiego (Stróżewski, op. cit. ), posługując się 
jego dialektyką nowości i doskonałości. Wydaje się, że chociaż oba 
przełomy charakteryzują się pewnym wstępnym (progowym) potencjałem 
obu tych cech, to różnią się ich proporcją: w pierwszym przełomie twórca 
jest nowatorski i wprowadza „rewolucyjne” zmiany, w drugim - akcentuje 
doskonałość i ewolucyjny charakter nowych idei. Opis przełomów za pomo
cą tych kategorii został zawarty w tabeli 1. Warto jeszcze dodać, że dzięki 
takiej charakterystyce można ujmować życie twórców „jednego dzieła”,  
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czyli osób, które po wprowadzeniu rewolucyjnej idei nie stworzyły już ni
czego na miarę tego pierwszego przełomu. Widocznie w ich życiu zabrakło 
któregoś elementu warunkującego osiągnięcie doskonałości jako celu dru
giego przełomu. 

Bunt i twórcze podejście do życia to domena młodości. O tę duchową 
młodość twórca musi dbać, dlatego kultywuje poczucie marginaliza
cji, czyli „bycia w mniejszości” (Gardner, op. cit. ). Często jest to rzeczy
wista przynależność do wyodrębnionej grupy, np. do emigracji, mniejszości 
narodowej czy wąskiej grupy społecznej. W ten sposób jednostka chroni 
swą niezależność, uciekając przed wejściem w skład „establishmentu”. 
Wraz z wiekiem poziom kreatywności Modelowego Twórcy spada, co 
sprzyja zaangażowaniu w nowe dziedziny (np. w działalność społeczną, jak 
Einstein czy Mickiewicz). Uznawany przez wszystkich mistrz zbiera wokół 
siebie grono młodych uczniów, którym przekazuje swą wiedzę i doświad
czenie. Ten ostatni etap często wiąże się z uzyskaniem pozycji autorytetu 
w danym środowisku. 

Ten hipotetyczny model stanowi ramę teoretyczną dla rekonstrukcji 
rozwoju wymiaru twórczości w całokształcie biegu życia wybitnego twórcy. 
Rekonstrukcja ta może być dokonywana za pomocą skonstruowanego prze
ze mnie narzędzia: psychobiografii naukowej3. 

3 Narzędzie to jest opracowane i szczegółowo omówione w przygotowywanej obecnie pra
cy doktorskiej. 

4 Aby uniknąć interdyscyplinarności powierzchownej, zakłada się podwójną specjalizację 
badacza lub pracę w zespołach interdyscyplinarnych, złożonych przynajmniej z psychologa 
oraz eksperta danej dziedziny. Jako że jestem również literaturoznawcą, badania prowa
dzone przeze mnie ukierunkowane są na biografie ludzi pióra. 

■ 14.4. Psychobiografia naukowa jako metoda badawcza

Zaproponowana przeze mnie psychobiografia naukowa jest metodą bada
nia biografii, która umożliwia analizę procesu twórczego w kontekście bie
gu życia twórcy. Proponowane narzędzie ma charakter interdyscypli
narny, zgodny z coraz częstszymi postulatami interdyscyplinarności 
w badaniach biograficznych (Runyan McKinley, 1992; Kosnarewicz, 1993). 
Łączy więc w sobie metodologię badań psychologicznych oraz (jako możli
wość teoretyczną) metodologię badań tej dziedziny, w obrębie której działał 
twórca. Jednak aspekt psychologiczny narzędzia jest uniwersalny i nie 
zależy od rodzaju dziedziny działania twórcy, stąd możliwe jest dalsze roz
wijanie narzędzia, we współpracy ze specjalistami innych kierunków 
(szczególnie muzykologami, historykami sztuki, ale i politologami, history
kami etc. )4. 

Psychobiografia naukowa powstała z inspiracji pomysłami teoretycz
nymi i metodologicznymi zaproponowanymi przez Charlotte Bühler, które 
przedstawiono w pierwszej części niniejszego tekstu. Jest próbą kontynu
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acji, ale i reinterpretacji, nowego odczytania tego modelu badań biograficz
nych, dopełnionego o osiągnięcia współczesnych teorii twórczości oraz me
todologii badań. Dlatego charakteryzuje się interdyscyplinarnością, holi- 
stycznością, idiograficznością oraz równowagą pomiędzy analizą jakościo
wą i ilościową. 

W proponowanej tu metodzie problemowa analiza danych ma przewa
gę nad porządkiem chronologicznym: prowadzi do zilustrowania wybra
nych problemów życiowych (np. takich, jak: edukacja, życie towarzyskie, 
dzieci, miłości i przyjaźnie, twórczość, tłumaczenia, publicystyka, kore
spondencja, kariera zawodowa, improwizacje, grupy społeczne) poprzez 
przedstawienie dynamiki poszczególnych wymiarów życia na wykresach, 
pokazujących rozwój danego wymiaru w czasie oraz wykresu sumarycz
nego dokonanych wymiarów, będącego graficznym obrazem całego biegu 
życia twórcy, tzw. ikoną życia. W ten sposób można poznać życie twór
cy w jego całokształcie, czego nie umożliwia biografia chronologiczna, 
gdyż jej sekwencyjność pozwala zapoznać się zawsze jedynie z częścią 
życia, nie prezentując całości. 

Określonym i sprawdzonym w badaniach typem tego narzędzia jest 
psychobiografia literaturoznawcza5 (Całek, 2000). Jako metoda 
psychologiczna prowadzi do rekonstrukcji rozwoju osobowości twórczej 
według modelu omówionego powyżej, jako metoda z dziedziny teorii litera
tury pozwala analizować biografie ludzi pióra, okoliczności powstawania 
dzieł i ich kontekst (Całek, Tokarz, 2004). 

5 W pierwszej wersji (Caiek, 2000, Całek, Tokarz, 2004) metoda ta nosiła nazwę „psy
chobiografia literacka”. Zmiana określenia („literacka” na „literaturoznawcza”) została 
dokonana z trzech powodów: w nowej wersji narzędzia wkład literaturoznawstwa jest bar
dzo duży i znacząco wpływa na interpretację uzyskiwanych danych (por. ikona osiągnięć 
twórcy)-, należy odróżnić badanie naukowe od tworzenia literatury popularnonaukowej; 
nazwa została również zmieniona dla odróżnienia nowej metody od terminu, użytego przez 
Romana Zawadzkiego w książce Psychobiografie literackie - u źródeł twórczości (2000), 
gdzie narzędziem badawczym jest kompilacja fragmentów teorii psychologicznych i psycho- 
logistycznych, dawno nieaktualnych metod analizy dzieła literackiego. 

Literaturoznawczy charakter narzędzia polega na wykorzystaniu tych 
funkcji teorii literatury, które umożliwiają kompetentną ocenę dzieł i okre
ślenie faz twórczości, szczególnie przełomów twórczych, oraz gromadzenie 
wiarygodnego i obiektywnego materiału biograficznego, stanowiącego pod
stawę przeprowadzanych analiz. Zgodnie ze strukturalną koncepcją pod
miotu literackiego, sformułowaną przez Sławińskiego (1965/1998), wyraź
nie oddziela się również pisarza jako bohatera biografii od podmiotu wy
stępującego w jego utworach literackich (tak podmiotu lirycznego, jak 
i pierwszoosobowego narratora autobiografii czy pamiętników). W psycho- 
biografii literaturoznawczej nie dokonuje się analizy dzieł w kontekście 
biografii (unikając i biografizmu, i psychologizmu), tylko poszukuje się 
odpowiedzi na pytania: 
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1) jakie procesy i okoliczności prawdopodobnie towarzyszyły powstaniu 
dzieł wielkich; 

2) co może — wespół z odpowiednimi koncepcjami psychologicznymi - 
wyjaśnić uwarunkowania procesu twórczego w danej fazie życia. 

Kryteria literaturoznawcze służą ocenie dzieł literackich i są podstawą 
podziału twórczości na fazy. Pozwalają także na dokonanie weryfikacji 
materiału biograficznego, którym nigdy nie mogą być utwory literackie. 
Koncepcje psychologiczne wzbogacają interpretację, służą także uzasad
nianiu przywoływanych koncepcji, są źródłem nowych hipotez. 

■ 14. 5. Przebieg analizy biograficznej w psychobiografii literaturoznawczej

Podstawą analizy biografii danego twórcy są materiały biograficzne (np. 
kroniki życia i twórczości oraz korespondencja). Procedura analizy danych 
obejmuje dwie fazy przygotowawcze (literaturoznawczą i psychologiczną), 
etap analizy właściwej, syntezę i podsumowanie. 

I.  Wstępny etap literaturoznawczy

Ta faza badań polega na weryfikacji wartości wszelkich materiałów biogra
ficznych i dokumentów oraz na zapoznaniu się z całością twórczości danego 
pisarza. Studiowanie istniejących biografii, jako następny krok, ma pro
wadzić do uzupełnienia danych i źródeł oraz do postawienia pytań badaw
czych, na które warto odpowiedzieć. Analiza literaturoznawcza powinna 
także eliminować wyjaśnienia i pytania nacechowane naiwną psychologią, 
biografizmem i psychologizmem. 

II.  Wstępny etap psychologiczny

Ta faza badań służyć ma dwóm celom: przygotowaniu danych biograficz
nych do analizy ilościowej i jakościowej oraz określeniu teoretycznej pod
stawy projektowanej analizy. Aby dobrze zanalizować materiał biograficz
ny, należy zacząć od sformułowania klarownych kryteriów selekcji danych, 
następnie określić sposób ich kategoryzacji oraz nazwać poszczególne ka
tegorie (Miles, Huberman, 2000). Dysponując takim narzędziem, można 
podzielić materiał na dane obiektywne, podmiotowe (subiektywne) i doty
czące dzieł, zgodnie z koncepcją Biihler. 

Przygotowanie podstaw teoretycznych dokonuje się dwiema drogami: po 
pierwsze pytania badawcze określone w rezultacie analizy literaturoznaw
czej muszą być przeformułowane na język koncepcji psychologicznych, po 
drugie — należy przygotować takie instrumentarium teoretyczne (założe
nia, prawidłowości, wyjaśnienia) z zasobu koncepcji psychologicznych,  
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szczególnie dotyczących twórczości, aby postawione pytania, po zakończe
niu analizy, mogły uzyskać odpowiednie uzasadnienia i objaśnienia (por. 
Całek, Tokarz, op. cit. ). 

III.  Właściwa analiza psychobiograficzna

Ta faza badań polega na analizowaniu danych podzielonych na trzy grupy, 
zgodnie z koncepcją Bühler. 

Analiza danych obiektywnych obejmuje wydarzenia z życia twór
cy. Badacz przyjmuje zewnętrzny punkt widzenia w stosunku do bohatera 
biografii. Materiałem są fakty biograficzne ustalone przez bibliografów 
i historyków literatury przygotowujących kronikę życia i twórczości 
(czyli opracowań będących rezultatem obiektywnych i kompletnych badań 
biobibliograficznych, przeprowadzonych zgodnie z metodologią historii; 
por. Dorosz, 1998), uzupełniająco: relacje świadków, dzienniki i pamiętniki 
przyjaciół oraz osób znających twórcę, dokumenty etc. 

Fakty są - tak jak u Bühler - grupowane w wymiary, które potem łączą 
się w cztery podstawowe wiązki: życie osobiste, życie towarzyskie, działal
ność społeczna i zawodowa, twórczość i rozwój intelektualny (Całek, op. 
cit., Całek, Tokarz, op. cit. ). Wymiary te i ich liczba są dostosowane do in
dywidualnej biografii (aspekt idiograficzny analizy), jednak w każdym 
przypadku należy wyznaczyć pewne wymiary powszechne (aspekt nomote- 
tyczny). W wiązce „życie osobiste” do wymiarów powszechnych należą: ilość 
dzieci, związki z kobietami / mężczyznami (jako źródła wsparcia emocjo
nalnego; por. Gardner, op. cit. ); w wiązce „życie towarzyskie” są to: kore
spondencja, kontakty towarzyskie i spotkania; w wiązce „życie społeczne”: 
działalność w grupach społecznych, kariera zawodowa; w wiązce: „twór
czość i rozwój intelektualny”: edukacja, dzieła, przyjaźnie (jako źródła 
wsparcia intelektualnego; por. Gardner, op. cit. ). 

Analiza ilościowa danych obiektywnych polega na zlicza
niu faktów w zakresie danego wymiaru: na wykresie i w tabelach zaznacza 
się ich ilość, jednostką czasu jest rok. W zależności od wymiaru liczy się 
różne fakty, np. ilość listów, ilość spotkań, ilość związków z kobietami, ilość 
utworów etc. Na tym etapie każdy fakt posiada umowną wartość 1, nieza
leżnie od swojej wagi, czyli znaczenia dla danego wymiaru. 

Analiza jakościowa danych obiektywnych polega na nada
niu odpowiedniej wartości faktom w obrębie jednego wymiaru: ten etap 
pozwala zróżnicować posiadane dane, wyróżniając te znaczące. Takie war
tościowanie odbywa się zawsze tylko w odniesieniu do danego wymiaru, 
a skalę oceny ustala się przed zakończeniem analizy ilościowej tak, by za
gwarantować obiektywność oceny. Wartości, które przypisuje się kategorii 
faktów, mają odzwierciedlać ich wagę w analizowanej biografii (wynikają 
z kanonów odpowiednich dyscyplin, np. teorii literatury lub psychologii).  
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Z tego powodu, chociaż i w tym przypadku standardowo przyjmuje się 
1 jako wartość podstawową (w analizie stosuje się ją najczęściej), może się 
zdarzyć ocena 2, 3 lub 5. Ważne jest to, by oceny w obrębie wymiaru odpo
wiadały znaczeniu danych faktów w rzeczywistości poszczególnych dyscy
plin na ich aktualnym poziomie rozwoju. 

Analiza jakościowa kończy się przeliczeniem danych obiektywnych: 
ilość faktów w wymiarze mnoży się przez wartość ustaloną w skali ocen dla 
danej kategorii faktów. Jednostką czasu w dalszym ciągu jest rok. 

Wykresy obrazujące poszczególne wymiary życia mogą być pojedyncze, 
zawierać podwymiary lub wiązkę wymiarów. Dane ze wszystkich wykre
sów, poddane procedurze standaryzacji, składają się na biograficzną 
ikonę twórcy (por. Całek, Tokarz, op. cit. ). 

Analiza danych obiektywnych ma charakter ilościowy i ja
kościowy, w jej wyniku otrzymuje się właśnie biograficzną 
ikonę twórcy, obrazującą jego zaangażowanie w poszczególne 
wymiary życia w jego przebiegu. Takie przedstawienie danych po
zwala wyznaczyć obiektywną kulminację życia oraz wskazać momenty 
trudne dla twórcy (por. wykres w Całek, Tokarz, op. cit. ). 

Analiza danych podmiotowych to spojrzenie na biografię z per
spektywy twórcy przez opracowanie jego doświadczeń i przeżyć, zapisa
nych w prowadzonej przez niego korespondencji oraz w pamiętnikach, au
tobiografii (jeśli istnieją); ewentualnie można wykorzystać również świa
dectwa osób współczesnych twórcy, jeśli specjaliści uznali je za wiarygodne 
(Całek, op. cit. ). Dane podmiotowe analizuje się na dwa sposoby: korespon
dencję (jeśli stanowi w miarę kompletny zbiór) można badać w sposób ilo
ściowy, a następnie całość zgromadzonych materiałów za pomocą analizy 
jakościowej. 

Badania ilościowe korespondencji dostarczają danych troja
kiego rodzaju. 

Pierwsza grupa zawiera relacje o faktach, czyli informacje o tym, co się 
zdarzyło, zapisane (czyli wyselekcjonowane ze „strumienia życia”) przez 
twórcę. Układają się one zgodnie z wymiarami życia, wyznaczonymi 
w analizie danych obiektywnych; dane te na końcu przedstawia się na 
wykresie, uwzględniając ilość tematów dotyczących danego wymiaru 
w listach z danego okresu. Ważne jest w interpretacji wyników nie tylko to, 
co sam twórca wyselekcjonował z całej materii zdarzeń, pisząc do adresata, 
ale i to, co pominął (a o czym wiemy z innych biograficznych źródeł). 

Druga grupa zawiera relacje o przeżyciach (Buhler nazywa ten wymiar 
danymi subiektywnymi), obejmuje więc doświadczenia twórcy zrelacjono
wane korespondentom oraz wyrażone przez niego oceny, wartościujące 
poszczególne przeżycia. Dzieli się je na doświadczenia przyjemne (dobre, 
wartościowe, pozytywne), ambiwalentne lub przykre (złe, bezwartościowe, 
negatywne). W rezultacie powstaje wykres, obrazujący ilość doświadczeń 
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pozytywnych i negatywnych (z punktu widzenia twórcy) w danym roku 
(zawarty we wszystkich listach). 

Trzecia grupa danych zawiera relacje twórcy o dziełach. Obejmuje na
stępujące kategorie: ocena własnej twórczości, plany twórcze, przeżycia 
związane z tworzeniem, relacje o pracy twórczej, ogólne opinie na temat 
twórczości i tworzenia, stosunek do recepcji własnej twórczości, dzieła za
rzucone (możliwe są dalsze kategorie, specyficzne dla konkretnej biografii). 
Na wykresie stanowiącym syntezę tej grupy danych przedstawiana jest 
ilość relacji w każdej kategorii, pojawiających się w listach z określonego 
roku. 

Aspekt treściowy relacji o przeżyciach, zawarty we wszystkich typach 
materiału przynależnego do tej grupy danych, analizowany jest w sposób 
jakościowy według modelu zaproponowanego przez Bühler (przechodzenie 
od określania celu życia przez spełnianie zadań życiowych aż do realizacji 
przeznaczenia). 

Rezultatem końcowym analizy danych podmiotowych jest 
interpretacja jakościowa relacji o przeżyciach („danych su
biektywnych” u Bühler) oraz wykres tematyczny korespon
dencji, będący podmiotową ikoną twórcy, czyli obrazem życia 
przedstawianym przez autora „na bieżąco”6. 

6 Zaproponowany przeze mnie sposób analizy jest pierwszą naukową metodą analizy 
korespondencji w sposób ilościowo-jakościowy nie tylko w psychologii, ale i w literaturo
znawstwie. W szczególnych przypadkach, gdy osoba korespondenta wpływa na „strategię 
autokreacyjną” stosowaną w listach przez twórcę, wskazane jest wykonywanie osobnych 
podmiotowych ikon twórcy dla każdego dużego bloku korespondencji jednego adresata. 

Analiza danych dotyczących dzieł obejmuje trzy sposoby rozu
mienia słowa „dzieło” (Całek, op. cit. ). Po pierwsze, analizuje się dzieła 
w znaczeniu „całość powstałych utworów”. Materiałem do analizy jest kor
pus dzieł twórcy, ustalony przez historyków literatury. Ważna jest nie 
tylko ilość utworów powstałych w danym roku (aspekt ilościowy analizy), 
ale również ich gatunek (aspekt jakościowy analizy). Zgodnie z kryteriami 
teoretycznoliterackimi ustala się więc „przelicznik” jakościowy każdego 
gatunku (podobnie jak w jakościowej analizie danych obiektywnych), prze
licznik tworzony dla konkretnego autora i uwzględniający również aspekt 
nowości (według skali nowości Stróżewskiego) oraz wartościowości (rozu
mianej jako siła wpływu tego gatunku na literaturę, siła obecna w postaci 
znaczących, ważnych lub licznych jego ewokacji lub reinterpretacji). Uzy
skane w analizie ilościowej dane mnoży się przez przelicznik z analizy ja
kościowej: po zsumowaniu „wyniku twórczości” przedstawia się go na wy
kresie, jednostką czasu jak zawsze jest rok - w ten sposób powstaje obraz 
całokształtu twórczości danego pisarza ujęty w sposób dynamiczny, z per
spektywy obiektywnej (istniejących dziel twórcy). Wykres ten, jako zawie
rający dane obiektywne, wchodzi w skład biograficznej ikony twórcy 
w wiązce: twórczość i rozwój intelektualny (por. Całek, op. cit. ). 
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Drugie rozumienie słowa „dzieło” zawiera aspekt oceny - dziełem jest 
to, co zostało uznane za coś wartościowego, cennego dla literatury. Oce
niającymi „dzieła” powinni być eksperci z danej dziedziny, w tym przypad
ku historycy literatury (minimum 5 osób, najlepiej — 10). Proszeni są oni 
o wskazanie w dorobku danego twórcy dzieł „nowych i wartościowych” — to 
jedyne narzucone z zewnątrz kryterium. Zakłada się bowiem, że wiedza 
i doświadczenie prawdziwych ekspertów pozwalają im formułować właści
we kryteria ewaluacji i rzetelnie oceniać utwory; narzucanie metodologii 
spoza dziedziny do oceny dzieł jest sprzeczne z podstawową zasadą psy- 
chobiografii literaturoznawczej: szacunkiem dla dorobku wykorzystywanej 
dziedziny i uszanowaniem autonomii jej metody (naukowcy nie powinni 
podważać osiągnięć badaczy z innych dziedzin, gdyż znają się przede 
wszystkim na swojej, chyba, że obie dziedziny są ich własnymi, jak w przy
padku badaczy reprezentujących dwie specjalności). Kryteria oceny usta
lane są więc przez samych ekspertów, ale powinny zostać przez nich sfor
mułowane explicite w postaci uzasadnienia wyboru. Ocena wyrażona jest 
w formie tekstu oraz za pomocą cyfry (w skali ustalonej wcześniej przez 
badacza; proponuje się: 1-10). Ilościowa analiza danych obejmuje cząstko
we oceny ekspertów w danej skali, przedstawione w postaci średniej ocen 
na wykresie; analiza jakościowa pozwala zsumować oceny w formie tek
stowej wraz z kryteriami zaproponowanymi przez eksperta7. 

7 Ten aspekt analizy jest w fazie badań, prowadzonych w ramach doktoratu nad biogra
fiami Słowackiego i Mickiewicza. 

Wykres, jaki powstanie dzięki połączeniu uzyskanych re
zultatów, nazwałam ikoną osiągnięć twórcy. Do wyniku otrzy
manego w pierwszej analizie (obiektywnie ujmującej dorobek twórcy) do
daje się ocenę dzieł dokonaną przez ekspertów (uwzględniając wyłącznie 
utwory, które zostały poddane ocenie). Dzięki temu możliwa jest integracja 
dwu spojrzeń na dorobek twórcy. 

Wreszcie analizuje się określenie „dzieło życia” w znaczeniu przypisa
nym mu przez Biihler i omówionym już wcześniej (por. Całek, 2000). Wy
nikiem analizy o charakterze jakościowym jest zintegrowana narracja 
o życiu i twórczości bohatera danej biografii, przy czym twórczość pokaza
na jest w kontekście całego życia (dzięki włączeniu wniosków z poprzed
nich analiz można ustalić, czy pisarz traktował życie jako służebne wobec 
twórczości, czy jako równorzędne, czy może w pewnym momencie porzucił 
twórczość na rzecz innej aktywności, pozwalającej mu lepiej realizować 
wybrane „przeznaczenie”). 

■ 14. 6. Synteza danych w postaci ikon życia twórcy

Najważniejszym rezultatem poszczególnych analiz są ikony przebiegu 
życia twórcy: biograficzna, podmiotowa oraz ikona osiągnięć - 
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w postaci wykresów. Jest to rozwinięcie pomysłu Biihler dotyczącego 
przedstawiania przebiegu życia na wykresie: w nowej formie poza wymia
rem czasu podaję się także natężenie danego wymiaru, uzyskane w wyniku 
analizy ilościowej i jakościowej, co pozwala uzyskać obraz dynamiki danego 
wymiaru w czasie (por. Całek, op. cit., Całek, Tokarz, op. cit. ). 

Wykresy, które powstają jako rezultat pracy analitycznej, są raczej gra
ficznymi obrazami dynamiki określonej grupy danych niż informacją 
o ilości konkretnych faktów w danym roku; z tego powodu brakuje wartości 
liczbowych na osi Y. Dane liczbowe poddane analizie jakościowej nie in
formują więc o ilości faktów, lecz przedstawiają natężenie wymiaru w da
nym czasie. Dlatego wykresy noszą nazwę „ikon”, graficznego przedsta
wienia relacji pomiędzy faktami, obrazowej prezentacji życia w jego roz
woju i dynamice (Całek, op. cit. ). 

W rezultacie otrzymuje się trzy syntetyczne obrazy całej biografii, po
zwalające sformułować wnioski dotyczące weryfikowanych hipotez oraz 
przedstawić psychologiczne wyjaśnienia dotyczące tych nowych stwier
dzeń. Przedstawienie danych każdego rodzaju (obiektywnych, podmioto
wych i dotyczących dziel) na jednym wykresie pozwala nie tylko pokazać 
biografię w ujęciu wielowymiarowym, ale również obiektywnie określić 
punkt szczytowy w życiu jednostki twórczej i wyznaczyć okresy jej najbar
dziej intensywnego rozwoju oraz fazy kryzysowe. Takich możliwości nie 
daje żadna analiza chronologiczna biografii, co w konsekwencji prowadzi 
do intuicyjnego, nie zawsze znajdującego potwierdzenie w faktach, wska
zywania szczytu życia i momentów kryzysowych (Całek, op. cit. ). 

Aby można było zestawiać dane z różnych wymiarów, liczonych według 
osobnych skal, dokonuje się standaryzacji danych, przedstawiając je w pos
taci odchyleń standardowych. Aby graficzny obraz był łatwiejszy do inter
pretacji - wyniki surowe po przeliczeniu na skalę standardową poddaje się 
jeszcze jednej operacji matematycznej: dodanie stałej liczby 4 pozwala 
przenieść je na skalę wartości dodatnich i uzyskanie wykresu mieszczącego 
się w drugiej ćwiartce osi X, Y (por. Całek, 2000). 

■ 14. 7. Zastosowanie psychobiografii naukowej do badań biograficznych

Jak już wspomniano, zaprezentowana metoda może służyć nie tylko do 
badania biografii pisarzy (jako psychobiografia literaturoznawcza), ale 
pozwala analizować biografie wszelkiego typu. Aby zastosować ją do re
konstrukcji życia twórcy zajmującego się inną dziedziną, wystarczy skon
struować poprawną teoretycznie i metodologicznie część specjalistyczną 
(muzykologiczną, politologiczną etc. ) i połączyć ją z uniwersalną, wspólną 
dla wszystkich biografii częścią psychologiczną. 

Przedstawiona w niniejszym tekście metoda umożliwia jednak nie tylko 
rekonstrukcję życia twórcy, pozwala również formułować psychologiczne 
interpretacje, dotyczące stymulatorów i inhibitorów aktywności twórczej,  
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jej faz oraz tego, na ile są one uniwersalne, a na ile indywidualne. Wydaje 
się, że techniczna strona analizy może podlegać dalszym udoskonaleniom, 
problemem do rozwiązania pozostaje wykorzystanie koncepcji psycholo
gicznych jako wyjaśnień, narzędzi wzbogacania uzyskanego opisu i heury- 
styk poszukiwania dalszych pytań badawczych, wykorzystanie z ominię
ciem pułapki eklektyzmu (por. Całek, Tokarz, op. cit. ). 
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