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WPROWADZENIE

Przedmiotem pracy jest analiza danych - pochodzących z badań własnych 
i publikowanych przez innych autorów - dotyczących dynamicznych aspektów 
procesu twórczego oraz kilka prób syntezy - jedna nie wydaje się ani możliwa, 
ani płodna - prowadzącej do wskazania na podstawowe, genetycznie pierwotne 
i dominujące mechanizmy motywacyjne, emocjonalne decydujące o przebiegu 
procesu twórczego, sprawczości twórcy oraz urzeczywistnieniu rezultatu aktyw
ności twórczej. 

Według definicji (A. Tokarz, 1998a), utworzonej w celu możliwie szerokie
go i pragmatycznego (głównie pedagogicznego) interpretowania istniejącej wie
dzy psychologicznej, twórczość będzie tutaj rozumiana jako działalność czło
wieka przynosząca rezultaty obiektywnie lub/i subiektywnie nowe i wartościo
we we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie w kulturze i nauce oraz sztu
ce. Takie określenie wymaga jednak wyjaśnień ściślejszych w sensie psycholo
gicznym (por. A. Gałdowa, A. Nelicki, 1993a; 1993b), powinno je poprzedzać. 
Zawiera w sobie również, usankcjonowany w podręcznikach (por. E. Nęcka, 
2001) podział na twórczość wysoką, profesjonalną, wybitną oraz tę dokonującą 
się w wymiarze osobistym, „codzienną, ” przyziemną, wartościową, głównie 
subiektywnie lub sytuacyjnie. 

Odwołanie się do definicji jest zabiegiem asekuracyjnym i objaśniającym 
wobec zarzutów ze strony badaczy kultury, sztuki i literatury, którzy odrzucają 
powstałą w paradygmacie humanistycznym koncepcję C. Rogersa („twórczy 
może być każdy” - por. 1975/1980), a także eliminują możliwość posługiwania 
się wiedzą na temat twórczości i procesu twórczego drogą modelowania sytuacji 
eksperymentalnych (a więc już w paradygmacie przyrodniczym), w których 
„zwykły” człowiek wytwarza pomysły, kojarzy, poszukuje informacji. 

Odniesienie treści tej pracy do procesu twórczego jest równoznaczne 
z przyjęciem jego konceptualizacji znanej jako ujęcie fazowe. Pomimo krytyki 
dotyczącej nadmiernego uproszczenia, jakie za sobą pociąga (por. E. Nęcka, 
1995a), jego użyteczność sprawia, że ciągle jest stosowane. Wydaje się nawet, 
że zamiast redukcji wymaga rozbudowania. 

Urzeczywistnieniem aktywności twórczej jest najczęściej dzieło, rezultat, 
produkt, nowa właściwość, idea czy zmiana społeczna. 

Odpowiednia ich jakość oznacza, że są nowe, użyteczne, odpowiednie 
i wartościowe. Przyjęcie wszystkich wymienionych kryteriów równocześnie 
wskazuje na twórczość wybitną („prawdziwą”), przyjęcie - oddzielnie - trzech 
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pierwszych umożliwia rozważanie aktywności twórczej potencjalnie (indywidu
alnie - por. T. Kocowski, 199 lb), jakkolwiek jest ona najczęściej przetwarza
niem czegoś, co już istnieje, nie zaś wytwarzaniem czy też stwarzaniem czegoś, 
co wcześniej nie istniało (por. W. Stróżewski, 1983). 

„Dynamika” oznacza podjęcie problemów klasyfikowanych jako problema
tyka emocji i motywacji oraz - w węższym zakresie - problematyka zmian za
chodzących w czasie, nawet w toku życia czy w perspektywie rozwoju termin 
„dynamika” wydaje się wygodnym skrótem myślowym, a wobec złożności roz
ważanej tu problematyki wydaje się wręcz za szeroki.

Przyjmuje się, że proces twórczy nie wymaga swoistych operacji, specyficz
nych cech czy wyłącznie jednoznacznie mu przypisanych procesów poznaw
czych czy emocjonalnych. Jego osobliwości poszukuje się natomiast w wyróż
nionych konfiguracjach jakości podstawowych związanych z osobą, sytuacją 
i zadaniem (por. E. Nęcka; 2001, T. Maruszewski, 1992).

Poszukiwanie specyficznych cech dynamiki procesu twórczego dotyczyć bę
dzie również wielu przekonań powszechnie przyjętych w dziedzinie badań nad 
twórczością (już zmitologizowanych, jak na przykład przecenianie motywacji 
immanentnej dojrzałych twórców', niedocenianie motywacji hubrystycznej etc.), 
jak również problemów zapoznanych, do których należy pytanie o funkcje mo
tywacji hubrystycznej, narcyzmu i egotyzmu osób twórczych.

Najważniejsze i najbardziej podstawowe twierdzenie, którego ta praca doty
ka, ale nie dowodzi, ani nie uzasadnia w pełni, jedynie dokumentuje, jest prze
konanie o antynomicznej naturze twórczości i procesu twórczego. Znalazło ono 
swój wyraz w rozprawie filozoficznej W. Stróżewskiego (1983); natomiast pra
ce psychologiczne, nawet te istotne (E. Nęcka, 1992; M.I. Stein, 1990), są ciągle 
niepełne, niewystarczające, jakby przedwczesne, albo definiują wskazywane 
właściwości łagodniej, jako paradoksy (A. Cropley, 1999).

Próbując umieścić zagadnienie motywacji twórczości w obszarze psycholo
gii osób zdolnych, należy się odwołać do ogólnej klasyfikacji teorii twórczości, 
jaką zaproponowała T.M. Amabile (wspólnie z N. Gryskiewicz - 1989), dzieląc 
je na makroskopowe, tj. wyjaśniające twórczość w bardzo szerokim kontekście, 
i mikroskopowe, ograniczające się do interpretacji ściśle psychologicznych. 
Deklaracja do obszaru teorii mikroskopowych nie jest błaha, gdyż wiele teorii 
makroskopowych twórczości i towarzyszących im koncepcji metodologicznych 
w tak znacznym stopniu akcentuje rolę czynników zewnętrznych w prowoko
waniu aktywności twórczej, że rola czynników podmiotowych, w tym zwłaszcza 
zdolności i motywacji, jest ograniczona, co niweczy sens podejmowania takich 
problemów jak kwestia tytułowa (por. M. Stasiakiewicz, 1993).

Mnożenie danych, argumentów i innych dowodów oraz konfrontowanie 
rozmaitych wyjaśnień jest typową w psychologii strategią nadmiernej konfirma
cji, wynikającą z niedojrzałości tej nauki, jeśli ją mierzyć kryteriami zasadności

1 Historia stwierdzeń empirycznych dotyczących motywacji autonomicznej przypomina łudząco du
żo dłuższe i skomplikowane dzieje praw Yerkesa-Dodsona, zdetronizowane w znakomitej analizie 
K.H. Teigena (1994). 
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i prawdy pochodzącymi z nauk przyrodniczych (por. B. Bartosz, 1995). Jest ona 
oczywiście obecna także w tej pracy, niemniej odniesienia są w miarę możno
ści, ograniczone do podmiotu oraz zachodzących w nim procesów psycholo
gicznych. Skutkiem tego, wiele interesujących i inspirujących koncepcji doty
czących problematyki dynamiki procesu twórczego pozostaje poza obszarem 
odniesień. Są to, przede wszystkim, koncepcje J. Kozieleckiego (1988; 1995; 
2001a; 2001 b), syntetyzujące podejście psychologiczne, poznawcze i kulturowe. 
Niniejsza praca ma, w konfrontacji z tak szeroką perspektywą zasięg wąski, 
koncentruje się na zagadnieniach dotyczących motywacji i emocji.

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów, cztery z nich przedstawiają moje 
koncepcje (lub ich zarys) oraz badania i analizy, jeden - ostatni - dotyczy kwe
stii o charakterze bardziej praktycznym.

Przedmiotem rozdziału pierwszego jest koncepcja motywacji aktywności 
twórczej i działalności twórczej, rozwijana i opracowywana przeze mnie od 
dłuższego czasu, w swej zasadniczej postaci, poczynając od funkcji, przez dy- 
chotomiczną charakterystykę jej mechanizmów, genezę, aż do próby zarysowa
nia nowej perspektywy poprzez włączenie kategorii podmiotu i doświadczenia 
indywidualnego.

Rozdział drugi dotyczy emocji w procesie twórczym. W rezultacie przyję
tych w tej pracy założeń teoretycznych dokonałam określenia funkcji i struktury 
emocji w procesie twórczym. Następnie przedstawiam analizę emocji ciekawo
ści i wyróżnionego aspektu emocji radości, jakim jest humor. Tym samym, jak 
się wydaje, rysuję strategię badania emocji w twórczości, poprzez szczegółowe 
analizy wyodrębnionych, poszczególnych jej modalności, którą uważam za 
bardziej płodną niż nieskuteczne i trudne syntetyzowanie prac eksperymental
nych i analiz jakościowych (por. M.A. Runco, M.P. Shaw, red., 1994).

Rozdział trzeci zawiera rezultaty badań empirycznych o charakterze eksplo
racyjnym, które stanowiły jeden ze sposobów uzasadniania i modyfikacji opra
cowywanego modelu motywacji aktywności twórczej. Przedstawiam zatem 
składowe i determinanty motywów twórczości na przykładzie działalności na
ukowej oraz implikacje, jakie te dane mają dla podstawowego modelu.

W rozdziale czwartym znajdują się rozważania na temat przydatności metody 
psychobiograficznej w badaniu procesu twórczego na przykładzie analiz jakościo
wych - obiektywistycznej, dotyczącej potwierdzonych faktów i subiektywistycz- 
nej, dokonanej na materiale wypowiedzi.

Rozdział piąty zawiera próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w wa
runkach współczesnej szkoły można projektować oddziaływania stymulujące 
motywacje sprzyjające aktywności twórczej oraz jakie miejsce ma twórczość 
w potocznych przekonaniach studentów, a więc przyszłych elit, które mogą 
pośrednio, przesądzać o pojawianiu się twórczości poprzez preferowanie za
chowań i właściwości ludzi oraz wytworów (produktów).

W niniejszej pracy korzystam z opracowań wielu autorów; wyróżnioną ich 
grupę stanowią osoby, z którymi współpracowałam na polu badawczym, są to 
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przede wszystkim współautorzy. Serdecznie Im dziękuję za inspiracje, podziela
ną wiedzę, możliwość wykorzystania wielu cennych materiałów oraz głęboką 
refleksję. Szczególnie cenna była i jest współpraca z drem Andrzejem Beauva- 
le’em.

Wnikliwa recenzja prof, dra hab. Andrzeja Strzałeckiego pozwoliła mi na 
udoskonalenie pierwotnej wersji tej książki, za co jestem Mu szczególnie 
wdzięczna.

Stefanowi Pappowi gorąco dziękuję za użyczenie rysunku na okładkę.
Wsparcie duchowe i uczuciowe zawdzięczam mojej Rodzinie macierzystej 

i mojej Rodzinie Przyjaciół, szczególnie Ani, Marii-Teresie, Andrzejowi, Jadze 
i mojej Córce.

Aleksandra Tokarz



Rozdział I

W POSZUKIWANIU KONCEPCJI MOTYWACJI 
AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Przedmiotem tego rozdziału jest koncepcja motywacji aktywności twórczej 
i działalności twórczej, rozwijana i opracowywana przez piszącą te słowa od 
dłuższego czasu, a wyprowadzona z charakterystyki działań twórców, którzy 
zarówno w badaniach, opisach samych siebie, danych biograficznych i rela
cjach prezentują się nieodmiennie jako osoby głęboko zaangażowane w swoją 
aktywność, działające intensywnie, chociaż nie zawsze rytmicznie, wytrwałe 
i odporne na przeszkody różnej natury, szczególnie zewnętrzne. Będzie przed
stawiona w swej zasadniczej postaci, poczynając od funkcji, przez dychoto- 
miczną charakterystykę jej mechanizmów, genezę aż do próby zarysowania 
nowej perspektywy poprzez włączenie kategorii podmiotu i doświadczenia 
indywidualnego. 

1. Funkcje motywacji w aktywności twórczej

Wyjściowym założeniem jest przyjęcie oczywistego zróżnicowania procesu 
twórczego na trzy fazy, odmienne jakościowo i procesualnie, przebiegające 
w różnych kontekstach, odrębnych sytuacjach, wymagające swoistych działań, 
związanych z powstawaniem idei bądź formułowaniem hipotezy (faza pierwsza) 
i przygotowaniem środków ich przedstawiania względnie dowodzenia ich pra
womocności (faza druga) oraz społeczna prezentacja dzieła lub idei (faza trze
cia)* i 2.

2 W podziale tym występuje pewna analogia do Reinchenbacha podziału na kontekst odkrycia
i kontekst uzasadnienia, jednak tu zarysowane fazy mają głównie specyfikę psychologiczną, nie zaś
metodologiczną.

Założenie drugie mówi o zależności procesu twórczego od tworzywa, któ
rym, jak piszą A. Gałdowa i A. Nelicki (1993a, s. 9) „może być niemal wszyst
ko”. Wyróżnić należy zatem, w punkcie wyjścia, trzy obszary twórczości: na
ukę, sztukę i przestrzeń społeczną, w konsekwencji zaproponowanego przez 
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D.K. Simontona (1984) podziału na przywódców, czyli osoby wybitne, których 
czyny zmieniły rzeczywistość, oraz twórców, czyli osoby, których idee i dzieła 
weszły do kultury.

Trzecie stwierdzenie wyjściowe głosi, że pomiędzy aktywnością a czasem jej 
uprawiania jest związek powodujący, że długotrwała aktywność danego rodzaju 
zmienia osobę działającą, wzmacniając właściwości funkcjonalne, instrumental
ne względem wykonywanych zadań. Równocześnie skutki działania tworzą 
społeczne sytuacje wzmacniające i podtrzymujące wytwarzanie i realizowanie 
zadań, niekiedy nawet - utrzymywanie się rutyny.

Kwestia czwarta dotyczy związku pomiędzy procesami poznawczymi a mo- 
tywacyjno-emocjonalnymi, które zmieniają się, w zależności od fazy rozwoju, 
etapu życia i momentu życiowego, w którym się znajduje osoba twórcza lub 
twórca.

Stwierdzenie piąte mówi o intensywności motywacji jako koniecznym wa
runku twórczości, która polega na działaniu wytrwałym, długotrwałym, ciągłym, 
uporczywym. Odnosi się to do rozmaitych procesów i stanów motywacyjnych, 
mających wspólną funkcję podtrzymywania działania. W dłuższej perspektywie 
czasowej te intensywne procesy motywacyjne wykazują nadzwyczajną dynami
kę, zależną głównie od właściwości poszczególnych osób, po części także od 
dziedziny i tworzywa. Zależności w tym obszarze nie są dobrze zbadane.

Podstawą prezentowanej w tej pracy koncepcji i towarzyszących jej rozwa
żań jest koncepcja motywacji T. Kocowskiego (1987), częściowo także jej swo
iste poszerzenie (1991b), jakkolwiek - jak będzie wynikało z dalszych wywo
dów - okaże się ona niewystarczająca3.

3 Definicja motywacji brzmi następująco: „Procesy motywacyjne to procesy organizujące, ukierun
kowujące i pobudzające czynności systemu nerwowego (w tym procesy psychiczne) tak, aby sterowana 
przez te czynności aktywność osiągała cele określone treścią motywów” (T. Kocowski, 1987, s. 87).

Kierując się tą koncepcją, nieróżną- w aspekcie podejmowania decyzji - od 
większości ujęć procesów motywacyjnych (por. P.R. Jr Kleinginna, Ą.M. Klein- 
ginna, 1981a; W. Łukaszewski, D. Doliński, 2000; Ph.G. Zimbardo, 2001), któ
re mają zamiar całościowego potraktowania omawianych zjawisk, za najważ
niejsze funkcje motywacji można uznać: ukierunkowanie aktywności, jej regu
lacje według założonego celu, organizacje działania i związane z tym energe
tyczne aspekty zachowania. Wydawałoby się zatem oczywiste, że funkcje: ukie
runkowująca, organizująca i energetyzująca motywacji stanowią kwestie pod
stawowe. Jednakże osobliwości procesu twórczego (E. Nęcka, 2001; 
A. Strzałecki, 2003) - z jednej - a ujęcie motywacji jako procesu o skompliko
wanym wymiarze temporalnym (Z. Zaleski, 1992) - z drugiej strony - skłaniają 
do kontynuowania tej listy. Zasadnicza - i dotąd nierozwiązana - trudność wią
że się z tym, co można określić jako podstawową antynomię motywacyjną 
procesu twórczego. Splata się ona z ukierunkowaniem aktywności, które, cho
ciaż wydaje się jednoznaczne, bo jest nim problem, dzieło lub aktywność spo
łeczna, jednak wymaga - do uzyskania rezultatu o cechach twórczych - działań 
o wysokiej złożoności i giętkości, a więc takich, których ukierunkowanie znacz
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nie może odbiegać od swego celu. Dotyczy organizacji działania, w którym 
zarówno stosowanie złożonych procedur, jak i przyjęcie absurdalnych rozwią
zań prowokowanych skojarzeniami metaforycznymi, czy posługiwanie się intu
icją, są równoprawnymi drogami dochodzenia do celu. Odnosi się wreszcie do 
energii działania, która wydaje się w aktywności twórczej osiągać maksimum, 
jak również pociąga za sobą silne stany depresyjne, zaprzestanie działania. 
W perspektywie czasowej natomiast, aktywność twórcza - z punktu widzenia 
rozwoju i najszerzej określana jako „poszukiwanie różnorodności i różnorod
ność w poszukiwaniu” (T. Kocowski, 1991) - wymaga bardzo intensywnej ak
tywności przygotowawczej, która zdaje się nie mieć treściowego ani formalne
go, a jedynie funkcjonalny związek z działalnością określonego rodzaju.

2. Motywacja autonomiczna i instrumentalna

Przedmiotem tego podrozdziału będzie koncepcja motywacji autonomicznej 
i instrumentalnej, zapoczątkowana w innej pracy (A. Tokarz, 1985), jako wyja
śnienie o dość wąskim zasięgu, dotyczące genezy eksploracji i istoty motywacji 
poznawczej w twórczości, później poszerzona'1 (A. Tokarz, A. Beauvale, 1993; 
A. Tokarz, 1993d; A. Tokarz, A. Beauvale, 1996; A. Tokarz 1998b; 2004a).

4 Określenie intrinsic motivation, stosowane w języku angielskim i amerykańskim na określenie me
chanizmów motywacyjnych, nazywanych tu „motywacją autonomiczną”, nie posiada w języku polskim 
dobrego odpowiednika. Jak starałam się wykazać w innym miejscu (por. A. Tokarz, 1985), dobrany 
w języku polskim termin „motywacja wewnętrzna” jest nieodpowiedni, zważywszy, że pojęcie motywacji 
samo odnosi się do procesów wewnętrznych, i po to go używamy, by te wewnętrzne mechanizmy hipo
tetycznie określić. We własnej koncepcji i w tej pracy stosuję określenie motywacja „autonomiczna”, 
gdyż dominującą właściwością zachowań motywowanych tym trybem (intrinsic) jest niezależność od 
pozapodmiotowych wzmocnień, uwarunkowań sytuacyjnych czy interpersonalnych. W węższym znacze
niu, w odniesieniu do procesów samowzmacniających się, szczególnie twórczych, zgodnie z inspirujący
mi sugestiami w komentarzach E. Nęcki (2001), zastosowany będzie ponadto termin „motywacja samo
istna”. Przeciwstawny termin extrinsic motivation przekładany jest jako motywacja instrumentalna.

W celu utworzenia jasnego kontekstu do poszerzenia koncepcji motywacji 
poznawczej autonomicznej i instrumentalnej można się odwołać do najbardziej 
podstawowego podziału motywacji na dwie grupy, cechujące się odmiennymi 
mechanizmami o różnym pochodzeniu, swoistych zasadach regulujących i funk
cjach, także charakterystycznym statusem podmiotu działania. Podział taki jest, 
oczywiście, wielkim uproszczeniem (por. T. Kocowski, 1987; D. Doliński, 
W. Łukaszewski 2000). Czytelny skrót charakteryzujący zwięźle wspomnianą 
dychotomię stanowią metafory zaproponowane przez B. Weinera, znanego teo
retyka i badacza procesów motywacyjnych. (B. Weiner 1986a; 1986b; 1991; 
por. także W. Łukaszewski, D. Doliński 2000; W. Łukaszewski, 2000). Twier
dzi on, że uporządkowania historii i stanu aktualnego problematyki motywacji 
można dokonać, posługując się metaforą „człowieka-maszyny” i „człowieka- 
-Boga”. Metafory te mają w swoim centrum sprawcę, istotę działającą, o od- 4 
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miennym zakresie autonomii, a nie wyłącznie charakterystykę procesualną, 
dotyczącą mechanizmu.

Status sprawcy wyznacza specyfikę obu członów omawianej dychotomii. 
„Człowiek-maszyna” jest wykonawcą, pozostaje bierny wobec dominujących 
nad nim i sterujących zachowaniem mechanizmów, a nawet bywa ich nieświa
domy (co zakładają, na przykład, psychoanalityczne modele motywacji), 
względnie świadomie podporządkowuje się własnym zamiarom mającym postać 
zadań. Zakresy tej metafory to, z jednej strony, mechanizmy instynktowe, 
z drugiej - działalność wyznaczona zadaniami (celami) i przez nie organizowa
na (B. Weiner, 1991). Z punktu widzenia najogólniej rozumianych mechani
zmów motywacyjnych, „człowiek-maszyna” działa według regulatora homeo- 
statycznego. Metafora „człowieka-Boga” określa sprawcę sensu stricto - jako 
działającego dowolnie, wedle własnych zamiarów, wolnego, świadomego, prze
konanego o własnej mocy sprawczej. Bogactwo semantyczne i moc uogólniają
ca tej metafory dorównują nośnym skojarzeniom A.G. Greenwalda (1980; 1985) 
o „totalitarnym ja” (totalitarian ego), dominującym w spostrzeganiu rzeczywi
stości, postawach, ocenach i generowaniu planów działania. Jeżeli rozpatrywana 
dychotomia ma być użyteczna do charakteryzowania zjawisk motywacyjnych 
w twórczości, należy podkreślić, że twórcy, nawet ci, których możemy zakwali
fikować jako osoby w wysokim stopniu nieprzystosowane czy niepełnosprawne 
- nawet intelektualnie (na przykład Nikifor), wykazują nieodmienne przywiąza
nie do swoich prac, „efekt ojcowski” wobec własnych koncepcji i idei (A. To
karz, 199la), dbają o swoje autorstwo, walczą o sławę i uznanie (por. A. Kowal
ska, 1986). W analizach istoty psychologicznej aktywności twórczej wskazuje 
się zatem na wysoki stopień uświadomienia celów, znaczenia, sensu tej aktyw
ności dla samego podmiotu (A. Gałdowa, A. Nelicki, 1993a; 1993b), co potę
guje osobliwości motywacji twórczej.

Aktywność motywowana przez sprawcę o wskazanych właściwościach ma 
lepiej zdefiniowany kierunek niż cel. W rozwoju nie wiąże się z podstawowymi 
czynnościami instynktowymi, lecz z niespecyficzną aktywnością eksploracyjną, 
w aktywności złożonej i dojrzałej (a przynajmniej sterowanej mechanizmami 
dojrzałymi biologicznie) obejmuje szerokie spectrum mechanizmów motywa
cyjnych o rozmaitych regulatorach, mających jednak wspólny mianownik hete- 
rostatyczności, wielości i różnorodności mechanizmów motywacyjnych, stero
wanych w większym stopniu przez stany podmiotu niż rezultaty działania. Ak
tywność sprawcy, by strawestować określenie M. Lewickiej (1993), wyraża 
także formuła „samodzielnie organizujący się multistat”.

Konstytutywnym punktem charakterystyki mechanizmów motywacyjnych 
wykonawcy jest ogólna formuła regulująca: zasada redukcji popędu (odnoszona 
do poziomu instynktowego - por. K.B. Madsen, 1974/1980) lub pętla TOTE, 
odnoszona do poziomu działania celowego (G.A. Miller, E. Galanter, K.H. Pro- 
bram, 1980). Występowanie dających się zidentyfikować regulatorów wcale nie 
oznacza ich prostoty, ani też jednoznacznego programowania zachowania, tak 
na poziomie instynktowym (por. Ch.N. Cofer, M.H. Appley, 1972; W. Pisula, 
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2000), jak i - co oczywiste - działaniowym. Bardziej definitywnie jednak po
zwala charakteryzować źródło, rodzaj i intensywność nagrody oraz odczuwanej 
przez podmiot satysfakcji. Są one związane przede wszystkim z efektami dzia
łania: reakcjami konsumacyjnymi lub osiągnięciem celu.

Poszukiwanie wspólnej formuły wyjaśniającej specyfikę aktywności spraw
cy może polegać na odwołaniu się do autoteliczności działania. Sam podmiot 
jest źródłem własnych celów i aktywności, satysfakcja dotyczy działania jako 
takiego, nie tylko jego skutków. Satysfakcja przyjmuje postać zaangażowania, 
które w skrajnych przypadkach - obserwujemy je właśnie w aktywności twór
czej - może przybrać formy uzależnienia. Aktywność ma charakter samo- 
wzmacniający się, nasila się, w miarę trwania. Motywacja autonomiczna, tak jak 
jest charakteryzowana w koncepcji autodeterminacji i oceny kauzalnej E.L. De- 
ciego i R.M. Ryana (1975; 1980; 1985; por. R.J. Vallerand, C. Bissonette, 1992; 
R.M. Ryan, 1995; A. Tokarz, 1995; 1999; F. Guay, R.J. Vallerand, C. Blan
chard, 2000) jest tu dobrym przykładem.

Metafory mająjednakże swoje ograniczenia, co przynosi istotne zastrzeżenia 
- „człowiek-maszyna”, czyli wykonawca, może nawet całkowicie zawiesić 
swoje podporządkowanie przymusom czy presjom instynktowym, zaś „czło- 
wiek-Bóg”, czyli sprawca, przy przekroczeniu bariery silnego zaangażowania, 
może popaść w uzależnienie, tracąc wolność i sprawstwo. Ponadto: możliwe 
jest, że działanie prowadzone z pasją ulegnie rutynie, a czynności obowiązkowe 
staną się nagrodą same w sobie. Nie zmienia to jednak faktu, że z uwagi na po
chodzenie mechanizmów organizujących działanie i ich funkcje, dwa wspo
mniane, różne regulatory stanowią podstawowe, motywacyjne wyposażenie 
człowieka. W ogromnej większości naszych działań te dwa sposoby funkcjono
wania ujawniają się czytelnie i wzajemnie się przeplatają.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na podstawowe funkcje procesów motywacyj
nych człowieka-maszyny, czyli wykonawcy i człowieka-Boga, czyli sprawcy; te 
pierwsze są zachowawcze, podtrzymują istniejący stan rzeczy, stabilizują stan
dardy wypracowane ewolucyjnie i społecznie (to obszar rutyny), te drugie - 
sprzyjają wytwarzaniu nowych stanów rzeczywistości gwarantują wytworzenie 
czegoś nowego w sytuacji zmiany (to obszar twórczości).

Rozpatrzymy teraz dwa szczególne przypadki należące do tych zasadniczych 
sposobów motywowania aktywności człowieka. Będą to motywacja autono
miczna, należąca do obszaru metafory „człowiek-Bóg”, a zatem motywacja 
sprawcy, i motywacja instrumentalna, należąca do obszaru metafory „człowiek- 
-maszyna”, czyli wykonawca.

W innej pracy (A. Tokarz, 1985), biorąc za podstawę rozmaitą relację po
między celem aktywności a celem aktywności poznawczej, jaka jest w nią włą
czona, wyróżniłam trzy postacie motywacji poznawczej: autonomiczną, instru
mentalną i zadaniową (odpowiednią terminologię i charakterystykę zawiera 
tabela 1). Pierwotna jest autonomiczna motywacja poznawcza. Jej korzenie 
tkwią w aktywności eksploracyjnej będącej nie tylko dla człowieka najistotniej
szym warunkiem przetrwania, rozwoju i twórczości. Aktywność poznawcza 
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przez nią organizowana przebiega zgodnie z naturą problemu, logiką poszuki
wania, modyfikuje się zależnie od kolejno uzyskiwanych rezultatów, przy czym 
dążność do osiągnięcia celu poznawczego zostaje zachowana. Pomimo swobody 
działania, niekiedy znacznej rozległości poszukiwań, wpisanej niejako dywer- 
gencyjności, aktywność poznawcza nie ma w tym wypadku chaotycznego prze
biegu, a jedynie wielostronnie podąża do celu, przez który jest ukierunkowana. 
Motywacja poznawcza (jak dowiedziono na różne sposoby, łącznie z badaniem 
eksperymentalnym - por. A. Tokarz, 1985) odpowiada też naturze aktywności 
twórczej i jest niezbędną dominantą motywacyjną, zwłaszcza w początkowych 
fazach myślenia twórczego, kiedy to dochodzi do wytwarzania pomysłów. 
Swoisty charakter tej motywacji polega także na specyficznym charakterze 
wzmocnienia, które (podobnie jak w genetycznie wcześniejszych formach eks
ploracji - por. K. Lorenz, 1977) ma charakter ciągły, kołowy, wzmacnia się 
samo. Kolejne rezultaty nie kończą aktywności poznawczej, ale ją wzmagają, aż 
do momentu wyznaczonego granicami zmęczenia i znużenia.

Tabela 1

Kryteria i terminy odnoszące się do źródeł i funkcji motywacji 
poznawczych

Podstawowa funkcja 
aktywności poznawczej

Cele aktywności 
poznawczej

Proponowany termin

Udział w procesie zaspo
kajania potrzeb

Zdobycie informacji po
trzebnej do zaspokojenia 
potrzeb

Instrumentalna motywacja 
poznawcza

Udział w procesie realizacji 
zadań stawianych przez 
otoczenie lub przez same
go siebie

Zdobycie informacji po
trzebnej do realizacji zada
nia

Instrumentalna motywacja 
poznawcza (podtyp: zada
niowa)

Udział w procesie wszech
stronnego rozwoju i samo
realizacji

Zaspokojenie ciekawości 
Wzbogacenie doświadcze
nia
Rozwój

Autonomiczna motywacja 
poznawcza

Opracowanie własne, por. A. Tokarz, 1985

Należy poczynić dwie uwagi ogólne.
Po pierwsze: zróżnicowanie motywacji z uwagi na funkcje, jakie pełnią one 

w działaniu, jest względne, gdyż w rzeczywistości granice między poszczegól
nymi rodzajami motywacji poznawczej mogą być płynne. Wynika to zarówno 
z polimotywacyjnej organizacji działania, jak też z dynamiki procesu motywa
cyjnego. Może się przecież zdarzyć, że aktywność poznawcza podjęta 
z konieczności zaczyna człowieka głęboko angażować i autonomizuje się, staje 
się jego pasją, niezależnym celem poznawczym („wciąga”). Często obserwuje 
się to zjawisko u uczonych. Zachodzi też sytuacja odwrotna, kiedy aktywność 
podjęta z autentycznym zainteresowaniem poznawczym znudzi się lub wskutek 
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nacisków zewnętrznych nabiera cech instrumentalnych. Przykłady te oznaczają, 
że u tego samego człowieka na przestrzeni dłuższego czasu trzy wymienione 
rodzaje motywacji poznawczej mogą się pojawiać i zmieniać w odniesieniu do 
aktywności poznawczej mającej ten sam przedmiot.

Po drugie: aktywność poznawcza może mieć co najmniej dwie formy i prze
jawiać się jako eksploracja zewnętrzna lub wewnętrzna, także inne czynności 
poznawcze mogą się odbywać na poziomie konkretnym i abstrakcyjnym, nadto 
ich materiałem mogą być rozmaite kody. Człowiek może poszukiwać informacji 
w zmagazynowanych zasobach doświadczenia, jak i na zewnątrz - są to dwa 
różne rodzaje aktywności, które staną się podstawą dalszego zróżnicowania 
motywacji na typy.

Motywacja poznawcza instrumentalna natomiast (a także pochodna wzglę
dem niej motywacja poznawcza zadaniowa) organizuje aktywność poznawczą 
przede wszystkim z uwagi na zewnętrzny, często pozapoznawczy cel i jest pod
porządkowana regułom innego rodzaju motywacji. Z uwagi na swe funkcje 
organizuje działania ekonomiczniej, dostarcza silnego wzmocnienia, które naj
częściej hamuje dalszą aktywność poznawczą. Łączy się z działaniami raczej 
standardowymi, rutynowymi; nacisk na uzyskanie rezultatu ogranicza wielo
stronność poszukiwań i rozmaitość sposobów dochodzenia do rozwiązania. Te 
dwie modelowe formy motywacji można odnieść - przykład - do dwóch ro
dzajów aktywności poznawczej ucznia: tej realizowanej w szkole i nagradzanej 
oceną i tej, która wynika z pasji i w której nagrodą jest możliwość ciągłego za
spokajania i podsycania zainteresowania.

Powracając do zasadniczego toku rozważań, należałoby ponowić pytania 
o rozwojowe funkcje eksploracji, aktywności poznawczej i odpowiadającej im 
motywacji.

Jak już stwierdzono, bogata i wytężona eksploracja w znacznym stopniu za
leży od stymulujących właściwości środowiska oraz - co szczególnie ważne 
w początkowych fazach rozwoju - od indywidualnych właściwości, szczególnie 
temperamentalnych. Zakres i różnorodność eksploracji w bogatym sensorycznie 
środowisku powoduje, że dziecko reaguje w sposób zróżnicowany, gdyż musi 
poradzić sobie z napływającymi informacjami: odebrać je, rozpoznać, poddać 
kategoryzacji lub stworzyć nową kategorię percepcyjną czy poznawczą dla zi
dentyfikowania przedmiotu swojej eksploracji. Jeżeli taka aktywność jest bardzo 
zróżnicowana, wówczas - jak można przypuszczać - dziecko natrafia na te ka
tegorie bodźców, sytuacji czy doznań, które są dla niego szczególnie nagradza
jące, satysfakcjonujące. Dzieje się tak wtedy, gdy wybrana kategoria działania 
odpowiada wrodzonym predyspozycjom dziecka, gdy jest zgodna z „zadatkami” 
rozwoju zdolności. Mechanizm zwany przez R.S. White’a (1959) motywacją 
skuteczności czy też efektywności (por. także A. Bandura w: B. Szmigielska, 
1999) powoduje, że te czynności zrealizowane z powodzeniem utrwalają się. 
Utrwala się też motywacja do ich podejmowania w przyszłości. W tym kontek
ście pomyślny rozwój zdolności można więc interpretować jako współwystępo- 



20

wanie stymulacji środowiskowej, odpowiadającej predyspozycjom poznawczym 
i emocjonalnym do aktywności wybranego rodzaju.

Z badań nad znaczeniem stymulacji sensorycznej we wczesnych etapach 
rozwoju wiadomo, jaka jest rola poszczególnych kategorii bodźców dla prawi
dłowego rozwoju organów zmysłowych (D.O. Hebb, 1969). W bardziej złożo
nych modelach, dotyczących rozwoju poszczególnych funkcji, zwraca się uwagę 
na fakt (M.H. Bornstein, 1989), że w rozwoju istnieją okresy sensytywne - są to 
momenty, kiedy organizm i psychika są szczególnie podatne na oddziaływania 
wyróżnionych kategorii bodźców, kiedy obecność stymulacji jest wręcz nie
zbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju. Niedokładnie wiadomo, jak jest 
w przypadku zdolności, kiedy dla nich przypadają okresy sensytywne. Jeżeli 
poszerzyć znaczenie tego pojęcia i odnieść je do innych faz rozwoju zdolności, 
można dojść do następującego przypuszczenia: możliwość funkcjonowania 
w środowisku bogatym sensorycznie, zróżnicowanym na wiele sposobów sty
muluje aktywność małego dziecka, ucznia, studenta, w pewnym zakresie także 
dorosłego. Swoboda wyboru spośród wielu ofert różnorodnych treści, informa
cji, form ich przekazywania, bogactwo możliwości nawiązywania interakcji 
z innymi ludźmi, zróżnicowane typowe i nietypowe zadania w toku edukacji czy 
pracy zawodowej - wszystkie te okoliczności mogą „natrafić” na okres sensy- 
tywny lub nawet go wzbudzić. Niewątpliwie potrzebne są dalsze badania nad 
strukturą poszczególnych rodzajów zdolności i prawidłowościami ich rozwoju, 
aby tym procesem sterować. Wobec trudności w oddziaływaniu na tak złożone 
procesy i wobec znikomości naszej wiedzy na temat kształcenia się zdolności, 
postulat różnorodności oddziaływań i swobody wyboru działań promujących 
wydaje się mieć realne podstawy.

Motywacją poznawczą nazywano taką motywację, która organizuje, pobudza 
i ukierunkowuje poznawczą aktywność. Wyróżniono trzy typy takiej motywacji: 
zadaniową instrumentalną oraz autonomiczną. Motywacja zadaniowa wynika 
z sytuacji obowiązku i jest efektem poleceń stawianych przez innych lub sta
wianych samemu sobie. Instrumentalna motywacja poznawcza działa wtedy, 
gdy zdobycie informacji lub rozwiązanie problemu jest środkiem dla zaspokoje
nia jakiejś innej potrzeby, na przykład potrzeby samozachowawczej, pragnienia 
nagrody, pieniędzy, sukcesu etc. Jest to najczęstsze źródło aktywności poznaw
czej u większości dorosłych ludzi. Mechanizm tej motywacji można opisać 
w kategoriach teorii redukcji popędu. Jeśli jakąś potrzebę można zaspokoić 
poprzez zdobycie informacji (której brak) lub poprzez rozwiązanie problemu, to 
wówczas aktywność poznawcza pobudzana jest przez stan deprywacji, niepew
ności informacyjnej, który jest stanem raczej przykrym, podobnie jak głód, zim
no czy dezaprobata otoczenia społecznego. Stan taki wyzwala aktywność po
znawczą, wynikającą z presji pilnej potrzeby, z obawy przed porażką czy dez
aprobatą, z nadziei na sukces w rywalizacji lub z nadziei na otrzymanie nagrody. 
Jest to zwykle „silna” motywacja. Presję wywołuje jednak tendencja do zdoby
cia informacji lub rozwiązania problemu w miarę szybko, w możliwie najprost
szy sposób. Wzbudza skłonność do stosowania sposobów rutynowych, spraw
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dzonych przez siebie lub podpatrzonych u innych albo też bezładne, gorączkowe 
poszukiwania typu prób i błędów. Żaden z tych sposobów zachowania nie pro
wadzi do prawdziwie oryginalnych pomysłów, ani do prawdziwie twórczych 
rozwiązań. Natomiast często daje po prostu rezultat praktycznie użyteczny, któ
ry w danej sytuacji jest do zaakceptowania. Potrzebną informację zdobyto, pro
blem jakoś tam rozwiązano. Zadanie jest wykonane, potrzeba zaspokojona. 
W tym momencie wygasa też aktywność poznawcza i motywacja poznawcza, 
układ powraca do stanu równowagi, tak jak zwierzę po zaspokojeniu głodu. 
Mechanizm instrumentalnej motywacji poznawczej opiera się zatem na sprzęże
niu zwrotnym ujemnym. Sygnał deprywacji pobudza motywację i aktywność, 
sygnał zaspokojenia potrzeby wygasza motywację i hamuje dalszą aktywność 
poznawczą.

W przypadku autonomicznej motywacji poznawczej natomiast aktywność 
poznawcza jest spontaniczna, wynika najczęściej z ciekawości, spowodowana 
jest uprzednim zainteresowaniem lub sytuacją, zatem powstaje w warunkach 
zupełnej swobody wyboru zarówno tematu, jak i kierunku poszukiwań bez pre
sji potrzeb organizmu lub nacisków społecznych. Sytuacja lub sygnał wyzwala
jący taką motywację nie jest przykry, nie wynika z deprywacji czy zagrożenia, 
wręcz przeciwnie. Zaciekawienie w tych warunkach jest doznaniem o Walencji 
dodatniej, to znaczy pozytywnym, przyjemnym. Pobudza ono swobodną wielo
krotną eksplorację otoczenia lub intelektualne borykanie się z problemem, które 
nie przypomina uciążliwej pracy, lecz raczej absorbującą zabawę. Nie dąży się 
do natychmiastowych, użytecznych wyników, raczej zmierza się do kontynu
owania takiej zabawy na rozmaite sposoby. Każdy wynik cząstkowy jest źró
dłem satysfakcji, ale nie hamuje dalszej aktywności poznawczej, przeciwnie, 
pobudza ją. Tak motywowana aktywność poznawcza sama stwarza bodźce 
własnej kontynuacji, pobudza się sama bez zewnętrznych nagród lub kar. Jest 
to mechanizm motywacyjny oparty na sprzężeniu zwrotnym dodatnim. Uzyska
ne rezultaty nie wygaszają takiej motywacji i takiej aktywności, tylko ją pobu
dzają. Mechanizm redukcji popędu nie nadaje się do wyjaśnienia takiej aktyw
ności. Zauważyli to od dawna psychologowie badający aktywność eksploracyj
ną i manipulacyjną małp i szczurów. Podobny mechanizm pobudza i organizuje 
spontaniczną aktywność poznawczą, lokomocyjną i komunikacyjną małych 
dzieci w okresie intensywnego rozwoju lub starszych dzieci i młodzieży w okre
sie dojrzewania, wówczas gdy niektóre z nich nabierają szczególnego zamiło
wania do rozwiązywania problemów intelektualnych i zabaw umysłowych.

Tabela 2 przedstawia charakterystyki dwóch mechanizmów motywacyjnych, 
opracowane wcześniej (A. Tokarz, 1985; 1996; 1998b; 2000a). Zawiera także 
opis funkcji, jaką pełnią w aktywności twórczej.



Tabela 2

Dwa rodzaje mechanizmów motywacyjnych w twórczości

Cechy motywacji Motywacja autonomiczna Motywacja instrumentalna
Pochodzenie Spontaniczna eksploracja zwie

rząt wyższych
Zachowania ukierunkowane 
Aktywność celowa

Typowa forma 
aktywności

Zainteresowania 
Zamiłowania 
Zabawa

Działalność praktyczna
i użytkowa - zaspokajanie po
trzeb

Relacja do innych 
czynności

Względna niezależność Związek z różnymi działaniami

Struktura motywa
cji

Raczej monomotywacyjna Raczej 
polimotywacyjna

Wspólne czynniki 
wzbudzające

Nowość, zmienność, różnorodność, zmienne porównawcze, 
sprzeczność, luka, pytanie, rozbieżność

Specyficzne czyn
niki wzbudzające

Nowość, zmienność, konflikt 
poznawczy, pomysł

Zadanie lub cel zewnętrzny 
w stosunku do aktywności

Stymulatory Doznanie
Nowa informacja 
Poznanie czegoś 
Wyzwanie
Zadanie stawiane samemu 
sobie

Ukierunkowanie 
Cel
Zadanie 
Nakaz 
Przymus

Rodzaj motywu Motywy samoistne Motywy zadaniowe
Eksploracja ze
wnętrzna

Wielostronna, swobodna, ukie
runkowana rezultatami poszu
kiwań

Ukierunkowana zadaniem lub 
celem

Eksploracja we
wnętrzna

Wielostronna
Przewaga przetwarzania 
Dążenie do wytwarzania

Ukierunkowana
Przewaga odtwarzania, 
Korzystanie z istniejących pro
cedur

Emocje, uczucia Ciekawość 
Zdziwienie 
Emocje związana z JA

Emocje osoby działającej: 
poczucie skuteczności 
poczucie kontroli

Emocje i uczucia 
tła

Emocje osoby działającej: 
poczucie skuteczności 
poczucie kontroli

Emocje związane z JA 
Ciekawość
Zdziwienie

Skutki działania Kontynuowanie aktywności Zahamowanie aktywności aż do 
nowego zadania

Źródła regulacji Zaangażowanie JA 
Utożsamienie z zadaniem 
Samonapędzanie się

Zaangażowanie zadaniowe 
Zewnętrzne kary i nagrody 
Redukcja dążenia po osiągnię
ciu celu

Zasada regulująca Dodatnie sprzężenie zwrotne Ujemne sprzężenie zwrotne

Opracowanie własne, na podstawie: A. Tokarz, 1985; 1992; 1995; 1996
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Gdyby szukać ilustracji dla tych motywacji w funkcjonowaniu dorosłych lu
dzi, wówczas przewagę regulacji autonomicznej odnaleźlibyśmy nie tylko 
u uczonych czy artystów, działających z pasją, nastawionych na zmianę i dzia
łanie jako takie, poszukujących, otwartych, niezależnych od otoczenia, we- 
wnątrzsterownych, ale także u wielu „zwykłych” osób. Taka charakterystyka 
przypomina osobowość twórczą z badań A. Strzałeckiego (1989; A. Strzałecki,
D. Kot, 2001), co nakazuje, by w tym miejscu przypomnieć, że teza o niezbęd
ności motywacji autonomicznej w aktywności twórczej, zarówno w sensie 
genetycznym, jak i aktualistycznym (i w odniesieniu do danego systemu moty
wacyjnego, danej osoby) jest w psychologii twórczości mocnym, dobrze uza
sadnionym stwierdzeniem (T.M. Amabile, 1983; R. Conti, T.M. Amabile, 1999; 
A. Tokarz, 1985; T. Kocowski, A. Tokarz, 1991; T. Kocowski 1991 b; por. także
E. Nęcka, 2001), objaśnianym także z punktu widzenia istoty i genezy aktywno
ści twórczej (A. Gałdowa, A. Nelicki, 1993a; 1993b). Przewagę regulacji in
strumentalnej wykazywałaby osoba równie skutecznie wykonująca swoje pod
stawowe zadania zawodowe, ale nastawiona na ściśle określone cele, unikająca 
zmian, innowacji, konserwatywna, sztywna w sposobie myślenia i funkcjono
wania.

Skrajne zachowania przypisane do motywacji autonomicznej oraz instru
mentalnej znajdujemy w obrazie cech innowatora i adaptatora, tak jak je opisał 
i zbadał psycholog zarządzania MJ. Kirton (1994a; 1994b). Innowator jest cał
kowicie nastawiony na zmianę - sam wytwarza nowe idee wprost natrętnie, 
proponuje je innym, nie zważając na żadne względy praktyczne. Adaptator 
chroni status quo, podtrzymuje to, co jest, poprzez skrupulatne przestrzeganie 
procedur.

Jeśli chodzi o genezę motywacji autonomicznej (por. tabela 1), dodajmy (ta
bela 2), że jej podstawową funkcją, podobnie jak wszystkich odmian motywacji 
heterostatycznych, jest organizowanie czynności rozwojowych, czyli eksploracji 
(poszukiwania informacji, przeszukiwania otoczenia), zabawy i nabywania 
kompetencji, w najszerszym znaczeniu - wszelkich umiejętności radzenia sobie 
z problemami i zadaniami (R.S. White, 1959). Motywacja autonomiczna doro
słego człowieka ma zbliżoną, chociaż węższą funkcję - podtrzymuje rozwój ku 
twórczości i aktywność twórczą. Czynnikami, które ją stymulują są:

• Nowe obiekty (nowe doznania).
• Nowe informacje (poznanie czegoś), czyli nowość wywołująca emocję 

ciekawości.
• Wyzwania, czyli zadania mobilizujące kompetencje (umiejętności, zdol

ności).
• Zadania stawiane samemu sobie.
Inaczej mówiąc, emocje: ciekawość, zdziwienie, zaskoczenie, mogą się 

przekształcić w motyw. Możemy to obserwować w szkole, gdzie zbyt często 
przeżywanie fascynacji czymś nowym (lub starym ukazanym na nowo) rozpo
czyna się i kończy w danej sytuacji. Celem powinno być przekształcenie ich 
w autoteliczne dążenia, poprzez dostarczenie zadań stanowiących wyzwanie 
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warte podjęcia. Motywy angażujące umiejętności i własne zadania są bardziej 
racjonalnymi przyczynami zachowania motywowanego autonomicznie, towa
rzyszą im te same emocje, występują wtedy, gdy motywacja autonomiczna jest 
już ukształtowana i, oczywiście, nie można jej uruchomić za pomocą nakazu. 
Pełna forma autonomicznej motywacji poznawczej to także motywacja proble
mowa - do twórczego poszukiwania, zadawania pytań, wykraczania poza ka
non.

Zawodowa i szkolna codzienność: zadanie, cel, nakaz, przymus, to obszar 
motywacji instrumentalnej, bezpiecznej, wygodnej dla pracodawców i pracow
ników, dla nauczycieli oraz uczniów. Walory takiego funkcjonowania to znacz
na przewidywalność sytuacji, łatwość kontroli, możliwość trenowania pilności, 
obowiązkowości. Jej dominacja to utrwalanie rutyny, przyswajanie i przekazy
wanie wiedzy według zastanych reguł, operowanie karami i nagrodami, nie
ustanna czujność i nadzór, zamiast wzrastającej samodzielności i autonomii 
ucznia.

Postulat złotego środka wydaje się dobrym rozwiązaniem, ale czy nie jest 
naiwną psychologią? Z badań, które omówię bardziej szczegółowo w rozdziale 
następnym, wynika (A. Tokarz, 1998b), że efektywna twórczość młodych pra
cowników naukowych wymaga swoistej równowagi motywacji autonomicznej 
i instrumentalnej. Analizy przeprowadzone przez T. Amabile (1983) doprowa
dziły ją do stwierdzenia, że twórczość wymaga synergii motywacji wewnętrznej 
(autonomicznej - intrinsic') i zewnętrznej (instrumentalnej - extrinsic). Te 
zbieżne wnioski uzasadnia dodatkowo dość oczywisty argument wynikający 
z fazowości procesu twórczego. Jakkolwiek te fazy definiować, zawsze dzielą 
się one na etapy (aspekty) pracy koncepcyjnej, twórczej i na etapy opracowania 
- wcielania pomysłu, operowania danym, specyficznym tworzywem w taki 
sposób, aby pomysł znalazł swój odpowiedni wyraz formalny.

Czynności motywowane autonomicznie i instrumentalnie wywołują rozmaite 
uczucia i emocje, odmiennie też wpływają na nastrój. Odróżnijmy (T. Kocow- 
ski, 1991) emocje właściwe (w domyśle - dominujące) od emocji tła, pojawiają
cych się jakby na drugim planie. Czynności autonomiczne wiążą się ze zdziwie
niem, zaciekawieniem, przyjemnością, radością, a także - jeżeli to aktywność 
własna, długotrwała - z osobistą dumą i satysfakcją, odczuciem swobody wybo
ru. Na drugim planie są satysfakcje instrumentalne, czyli odczucia osoby dzia
łającej: skuteczności i kontroli. Czynności instrumentalne związane są z satys
fakcją wynikającą ze skuteczności i kontroli nad działaniem oraz odpowiednią, 
najczęściej zewnętrzną nagrodą. Jeżeli jednak taka aktywność daje wiele po
znawczo interesujących rezultatów, w jej tle pojawiają się: zaciekawienie, zdzi
wienie, zaskoczenie, satysfakcje poznawcze, aktywność może nawet zmienić 
swój charakter.

Jak można określić dodatkowe regulatory tych dwóch motywacji? Analo
gicznie do podstawowego podziału, w którym są one odpowiednio przynależne 
do motywacji wykonawcy i sprawcy. W przypadku regulacji autonomicznej 
podstawowy mechanizm to pozytywne sprzężenie zwrotne, samonapędzanie się 
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aktywności. To zaangażowanie emocjonalne, identyfikacja i utożsamienie 
z zadaniem czy aktywnością, to włączanie się systemu wartości. W aktywności 
motywowanej instrumentalnie natomiast sprzężenie jest negatywne: zadanie 
wykonane, aktywność zakończona. Następuje zewnętrzna lub wewnętrzna na
groda, dana czynność ustaje do następnego zadania czy sytuacji wymagającej 
zrobienia czegoś według standardu.

Reasumując:
MOTYWACJA AUTONOMICZNA:
Jest motywacją Sprawcy.
Organizuje aktywność podmiotu z uwagi na wybrany problem/czynność. 
Wybór jest uważany za samodzielny.
Ważne jest działanie związane z problemem lub czynnością wybraną.
Skutki działania mają znaczenie drugorzędne.
Aktywność „napędza się sama”.
MOTYWACJA INSTRUMENTALNA:
Jest motywacją Wykonawcy.
Organizuje aktywność podmiotu z uwagi na dany cel lub zdanie.
Nie ma sytuacji wyboru tylko konieczność lub obowiązek.
Ważny jest rezultat działania, jego skutek.
Skutki działania mają znaczenie pierwszorzędne.
Przedstawiona koncepcja dotyczy istoty twórczej aktywności naukowej, jej 

podstawowej motywacji, ważnej z uwagi na swe funkcje genetyczne, nie odnosi 
się natomiast do całego systemu motywacyjnego przesądzającego o skutecznej 
działalności tego rodzaju, co wymagałoby odmiennej i szerszej analizy.

3. O genezie motywacji twórczej. Eksploracja jako pierwotna 
postać twórczości

Ten podrozdział dotyczy rozwojowej ciągłości w zakresie roli eksploracji ja
ko koniecznego czynnika rozwoju poznawczego ku twórczości (Tokarz, 1993a; 
1993d). Odnosi się do koncepcji Stefana Szumana, której nowatorstwo, orygi
nalność i płodność znalazły potwierdzenie w licznych analizach dokonanych 
w kilka dziesiątków lat po jej powstaniu (por. J. Kaiser red., 1993). Jest ważne 
merytorycznie i interesujące historycznie, że analogiczne rozważania znalazły 
się zarówno w numerze „Creativity Research Journal” z 1985 roku, poświęco
nym inspiracjom, jakich dostarczyły dzieła L. Vygotskiego koncepcjom rozwoju 
twórczości, talentu i zdolności, jak też w nowszych analizach L.V. Shavininy, 
która podjęła ten sam wątek.

Cytowane w następnym akapicie zdanie, umieszczone na końcu komentowa
nej rozprawy Stefana Szumana, dotyczy dwóch biegunów w rozwoju poznaw
czym człowieka: pierwszego osiągnięcia, którym jest utworzenie przedmiotu 
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pierwotnego (manipulacyjnego), oraz najważniejszego osiągnięcia, którym jest 
tworzenie pojęć, i stanowi podstawę niniejszych rozważań.

„Przedmiot pierwotny (tak jak w psychice dziecka powstaje) jest kompleksem poli- 
sensorycznym posiadającym cechy pewnej stałości i namacalnej realności. Z tego przed
miotu, wtórnie, z czasem, wytwarza się pojęcie, całość składająca się z kompleksu cech 
oderwanych, całość idealna, nieistniejąca konkretnie, a składająca się już tylko z cech 
istotnych, selekcyjnie wybranych, wśród wszystkich tych, które można zaobserwować” 
S. Szuman(1985, 41).

Ciągłość rozwojowa pomiędzy tymi dwoma rezultatami poznania nasuwa 
pytanie o wspólne i istotne warunki, w jakich podmiot do nich dochodzi. Pod
stawowym warunkiem podmiotowym jest bez wątpienia czynność poszukiwania 
i gromadzenia informacji, a więc aktywność sensomotoryczna i eksploracyjna5. 
Dzięki eksploracji tworzy się pierwotny przedmiot wtórny - pojęcie, w tym 
także pojęcie nowe.

5 Używam terminu „eksploracja” zgodnie z anglosaską tradycją jego rozumienia. Por. terminolo
giczne uwagi D.E. Berlyne’a (1966), który wskazał na uwagę na bliskość znaczeń terminów: „aktyw
ność sensomotoryczna”, „odruch orientacyjno-badawczy” a „eksploracja”. Berlyne słusznie podkre
ślał, że dopiero przełożenie na angielski znanej pracy Sokołowa, dotyczącej odruchu orientacyjno- 
-badawczego, ujawniło te zbieżności. Należy też przypomnieć, że D.E. Berlyne (1963) zaproponował 
bardzo przydatny podział zachowań eksploracyjnych na: reakcje badawcze i poszukiwawcze, obser
wację, konsultację, czyli zadawanie pytań, myślenie ukierunkowane. Klasyfikacja ta jest stosowana 
(założona) w tym podrozdziale.

Najistotniejszym warunkiem środowiskowym wydaje się natomiast nowość 
i różnorodność otoczenia, gdyż właściwości te przesądzają o intensywności 
wczesnej eksploracji i zwiększają stymulujące skutki eksploracji dojrzałej, są też 
niezbędnymi warunkami pełnego rozwoju (A. Niemczyński, 1980), także roz
woju ku twórczości. W takich warunkach środowiskowych podmiot zmuszony 
jest bowiem do „zniesienia” nowości i opanowania różnorodności drogą eksplo
racji zewnętrznej i wewnętrznej (A. Tokarz, 1989a; 1989b).

3.1. Rozwojowe funkcje eksploracji

W tym miejscu należy przypomnieć podział na eksplorację zewnętrzną 
i wewnętrzną, poszerzający propozycję D.E. Berlyne’a (1966), a wprowadzony 
poprzednio (A. Tokarz, 1985). Doprowadza on do istotnego w niniejszym kon
tekście uzupełnienia - eksploracja zewnętrzna wiąże się z nowością stymulującą 
kształtowanie się przedmiotu pierwotnego, eksploracja wewnętrzna zaś prowa
dzi do tworzenia się pojęć subiektywnie, a z czasem także obiektywnie nowych. 
Kluczowym momentem tego przejścia eksploracyjnej aktywności zewnętrznej 
ku wewnętrznej jest pojawienie się możliwości interioryzowania działań eksplo
racyjnych. Wydaje się, że koncepcja S. Szumana trafnie przedstawia ten mo
ment w rozwoju. Interesujące, że D.E Berlyne (1963) równie silnie podkreślił 
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znaczenie interioryzacji, nazywając myślenie ukierunkowane zinterioryzowaną 
formą czynności eksploracyjnych.

We wnikliwym studium M. Kielar-Turskiej (1994) znaleźć można synte
tyczną charakterystykę procesu interioryzacji, która dopełnia ten fragment roz
ważań. Po analizie pojęcia, jego wariantów i ważniejszych teoretycznych ujęć, 
cytowana autorka stwierdza, że

„Interioryzacja jest (...) dwukierunkowym, cyklicznym procesem strukturalno- 
-generatywnym. W procesie tym umysł występuje jako agent inicjujący zmiany w formie 
konstrukcji i rekonstrukcji struktur” (1994, 82).

Najistotniejsza jest wszakże funkcja tego procesu „produktywnej trans
formacji” (podkr. A.T.), który doprowadza na każdym etapie rozwoju psy
chicznego do powstawania nowych struktur pełniących odmienne funkcje, 
wskutek czego powstaje nowa konfiguracja funkcji psychicznych (M. Kielar- 
-Turska, 1993). Warto podkreślić: nowe pojęcia, nowe funkcje.

Określenie „pojęcie nowe” kryje w sobie pułapkę, zobowiązuje bowiem do 
wskazania momentu, który - w zakresie obu wyróżnionych typów eksploracji - 
decyduje o stymulującym wpływie nowości i przesądza o możliwości jej znaj
dowania w rezultacie eksploracji zewnętrznej i jej wytwarzania w rezultacie 
eksploracji wewnętrznej.

Nowość jest nie tylko stymulatorem eksploracji. Właściwość tę uważa się za 
jedno z kluczowych kryteriów oceniających pomysły i wyniki jako twórcze. 
Współ wy stępuje z takimi kryteriami, jak: użyteczność, uniwersalność, wartość 
kulturowa, środowiskowa, podmiotowa (por. K. Drat-Ruszczak, 1978; T. Ko- 
cowski, 1989; 1991; A. Cropley, 1999; E. Nęcka, 1987; 2001 i inni). Zmierzając 
ku określeniu cech aktywności twórczej w inny sposób, niepomijający wszakże 
tej własności, T. Kocowski zaproponował, aby aktywność twórczą potencjalnie 
(tj. twórczą w skali podmiotowej) definiować poprzez kryterium procesualne 
różnorodności poszukiwań i poszukiwania różnorodności (A. Tokarz, 1985; 
T. Kocowski, A. Tokarz, 1991). Kryterium takie daje się wszechstronnie uza
sadnić wynikami badań dotyczącymi rozwoju filo- i ontogenetycznego człowie
ka (T. Kocowski, 1989; 199lb). Oznacza, że aktywność poznawcza człowieka 
jest twórcza niejako ze swej natury, zarówno w sensie podmiotowym, jak i spo
łecznym, wykazując procesualną właściwość różnorodności form i kierunków 
eksploracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz różnorodności jej rezultatów.

Model S. Szumana pokazuje, jakie jest znaczenie rozwojowe nowości oraz 
dlaczego immanentną cechą aktywności poznawczej dziecka jest „konsumowa
nie” wzrastającej różnorodności otoczenia, co stanowi także konieczną prze
słankę rozwoju potencjału twórczego.

Wskazane warunki genetyczne i funkcjonalne nie wyczerpują jeszcze zagad
nienia rozwojowej ciągłości w zakresie roli eksploracji jako koniecznego czyn
nika rozwoju poznawczego ku twórczości. Istnieje bowiem także podobieństwo 
obserwowalne w zachowaniu eksplorującego dziecka i twórcy, utrwalone 
w danych autobiograficznych, biograficznych i anegdotycznych. Wskazuje się 
mianowicie (por. J. Trzebiński 1976; A. Tokarz, 1985; E. Nęcka, 2001) na 
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„dziecięcą” świeżość w podejściu do wielu zjawisk, łatwość zaciekawiania się, 
intensywność eksploracji. Ta charakterystyka świadczy o odmiennej jakościowo 
eksploracji u twórczych osób, o ich większej wrażliwości na nowość, jej lep
szym wykrywaniu, pobieraniu większej porcji różnorodności przez kanały sen
soryczne i system pojęciowy.

Zarysowane wstępnie funkcje eksploracji w rozwoju oraz jej intensywne wy
stępowanie u twórców pozwalają kontynuować Szumanowskie wyjaśnienie 
genetycznej roli przedmiotu, przedłużając je na procesy związane z genezą po
mysłu - nowej, obiektywnie wartościowej idei6.

6 Przyjmuję, oczywiście, jak zaznaczyłam we „Wprowadzeniu”, podobnie jak E. Nęcka (1987; 
1995a), że procesy poznawcze i motywacyjne zaangażowane w aktywność twórczą nie są rodzajowo 
odmienne od tych, które występują w aktywności innego typu.

3.2. Charakterystyka wczesnej eksploracji

Przedmiotem eksploracji może być określona lub jakakolwiek kategoria in
formacji - odpowiednio w przypadku eksploracji specyficznej i niespecyficznej. 
Analizowaniu aktywności eksploracyjnej obu tych rodzajów, zarówno w odnie
sieniu do zwierząt, jak i do człowieka, towarzyszy milczące założenie, że pod
miot tej aktywności sam inicjuje poszukiwanie informacji (por. R.A. Butler, 
1957).

Zasadniczy powód podejmowania tej aktywności bywa wyjaśniany różnie - 
lokalizuje się go bądź w sferze intencji podmiotowych, bądź w regulowanych 
pozapodmiotowo mechanizmach aktywacyjnych (por. analizy teoretyczne 
E.L. Deciego, 1975; A. Tokarz, 1995; 1999; 1985). Pomijając dyskusje na temat 
trafności oraz płodności obu tych ujęć, trzeba zaznaczyć, że przyjęcie drugiego 
typu wyjaśnień, tłumaczących zachowania eksploracyjne człowieka mechani
zmami aktywacyjnymi typu zapotrzebowania na stymulację w celu osiągnięcia 
jej poziomu optymalnego, lub analogiczne wyjaśnienie oparte na zasadzie 
optymalnej różnorodności (D.W. Fiske, E.R. Maddi, 1961; Ch.N. Cofer, 
M.H. Appley, 1972; K.B. Madsen, 1974/1980) utrudnia, jeśli nie wyklucza, 
późniejsze interpretowanie aktywności tego rodzaju w ramach pojęć dotyczą
cych motywacji, a więc zachowania co najmniej ukierunkowanego.

3.2.1. Wzbudzanie eksploracji

W jaki sposób S. Szuman omawia czynniki inicjujące aktywność sensorycz- 
no-motoryczną? Odpowiedź badacza ujawnia nowoczesne rozwiązanie tej kwe
stii, pozwalające na ominięcie opozycji pomiędzy podmiotowym czy też wy
łącznie aktywacyjnym wyjaśnieniem natury tej aktywności. S. Szuman (1985) 
akcentuje bowiem rozwojową ciągłość pomiędzy aktywnością dziecka prowo
kowaną przez bodźce docierające różnymi kanałami zmysłowymi a aktywnością 
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ukierunkowaną na identyfikację przedmiotów w otoczeniu, czyli ciągłość po
między zachowaniem sterowanym (jak piszę) „czysto psychofizjologicznym 
procesem” a intencjonalną aktywnością eksploracyjną.

Rozjaśnienie tej kwestii wymaga rozważenia zagadnień dotyczących wzbu
dzania eksploracji. Wiążą się one z następującymi pytaniami:

• Kiedy rozpoczyna się aktywność eksploracyjna?
• Kiedy rozpoczyna się czynne poszukiwanie informacji?
• Czy dziecko reaguje w sposób uwzględniający właściwości przedmio

tów?
• Jakie rodzaje bodźców i jakie warunki szczególnie sprzyjają eksploracji?
Charakterystyka Szumanowska rozpoczyna się od opisu dziecka jako istoty 

biernie poddanej zróżnicowanej stymulacji sensorycznej, której nie umie ode
brać7. W analizie przykładu funkcjonowania wzroku twierdzi ponadto, że orga
ny zmysłowe nowo narodzonego dziecka nie są w stanie od razu przystosować 
się do własności bodźców8. Ta faza - niejako „zerowa” - poprzedza etap orien
tacji monosensorycznej.

7 „Zanim u dziecka nastąpi aktywne nastawienie organów zmysłowych na podnietę, szczególnie zaś 
nastawienie polisensoryczne, psychika jego jest całkiem pasywnie poddana przepływowi różnych wrażeń, 
różnych zjawisk, różnych obrazów” (S. Szuman, op.cit., s. 31).

„Na przykład noworodek nie potrafi nastawiać odruchowo gałek ocznych na podnietę świetlną (...) 
zjawiającą się na peryferii widzenia tak, aby owa podnieta świetlna odzwierciedlała się w punkcie najwy
raźniejszego widzenia” (S. Szuman, op.cit., s. 23).

W świetle badań współczesnych faza ta jawi się jako jeszcze bardziej zredu
kowana bądź otwarcie nieobecna. Eksploracja rozpoczyna się od urodzenia 
w tym sensie, że już wówczas organy zmysłowe są preadaptowane do odbioru 
określonych kategorii bodźców, a pobrane informacje mogą być przez dziecko 
wykorzystane nawet wówczas, gdy wykonuje ono czynność sterowaną innym 
kanałem sensorycznym.

W znanej skali obserwacyjnej Brazeltona, opisującej zachowanie małego 
dziecka, pierwsze pozycje (zachowanie wobec ruchomego bodźca świetlnego) 
nie są, na ogół, stosowane do charakterystyki normalnych noworodków. 
H. Bloch (1983) odnotowała - jakkolwiek inne doniesienia na ten temat są 
sprzeczne - że dzieci urodzone przedwcześnie mają uwagę bardziej labilną, 
a ich eksploracja percepcyjna jest bardziej ograniczona, co wymaga, by je loko
wać na początkowych pozycjach wspomnianej skali. Ich wzrok nie koncentruje 
się na bodźcu. Autorka tłumaczy te właściwości wcześniaków ich niedojrzało
ścią! inercją systemu sensoryczno-motorycznego.

Wydaje się więc, że w koncepcji S. Szumana moment wystąpienia zbornej 
reakcji eksploracyjnej został nazbyt oddalony w czasie od momentu urodzenia. 
Wypada się zgodzić raczej z opinią Ph. Rochata:

„from the earliest age infant are actors and, in particular, explores their environment” 
(1989, s. 871).

Zaświadczają o tym liczne dowody eksperymentalne. Jak podaję wspomniany 
Ph. Rochat (1983), nowo narodzone dzieci różnicują swe reakcje zależnie od 
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właściwości przedmiotów (tu: gumowych sutków różnych kształtów i rozmia
rów). W innym eksperymencie obserwowano noworodki i dzieci 2-3- 
-miesięczne, którym eksponowano przedmioty o różnej sztywności (Ph. Rochat, 
1987), i stwierdzono, że dziecko od urodzenia je różnicuje. Wydaje się więc, że 
uzasadnione jest twierdzenie cytowanego autora, mówiące, iż wczesne ssanie 
i chwytanie (a raczej dotykanie) nie jest kontrolowane przez mechanizmy odru
chowe czy automatyczne. Reakcje dziecka są zależne zarówno od przedmiotu, 
jak i modalności zmysłowej (to faza: Object - Modality Dependent Child). Ak
tywność dziecka ma oparcie w mechanizmach wrodzonych o większym repertu
arze i większej elastyczności i różnorodności, niż to Szuman zakładał, ale też 
zachowanie dziecka zależy od tego, jakie jest znaczenie właściwości przedmio
tów dla niego, od tego, co przedmioty dziecku oferują (afford). Dziecko zdaje 
się reagować zależnie od potencjalnie dla niego przydatnych właściwości 
przedmiotów (affordancesf, jak też właściwości zaangażowanego kanału senso
rycznego. Okazało się ponadto, że owa „przydatność” jest dość złożona i doty
czy od razu kilku funkcji. Wcześniejsze bowiem analizy i obserwacje reakcji 
ssania doprowadziły do stwierdzenia, że funkcja eksploracyjna jest wrodzoną 
właściwością reakcji ssania na równi z funkcją dostarczania pożywienia 
(Ph. Rochat, 1983). Kolejne doniesienia Ph. Rochata i współpracowników 
(E.M. Blass et al., 1989) dodatkowo potwierdzają te wnioski. Nadto udało się 
autorom sprowokować nadzwyczajne przejawy koordynacji ręka - usta u nowo
rodków poprzez stymulowanie sfery oralnej noworodków roztworem cukru.

Twierdzenie, że wczesna eksploracja dziecka jest przystosowana do właści
wości przedmiotów, jest też uzasadniane wynikami badań innych autorów 
(H.A. Ruff, 1984). Dane te potwierdzają się - już zgodnie z domniemaniami 
S. Szumana - w odniesieniu do innych rodzajów aktywności, takich jak na 
przykład pełzanie u dzieci starszych (E.J. Gibson et al., 1987).

Zaznaczyć trzeba, że cytowani eksperymentatorzy silnie stymulowali aktyw
ność dziecka, ujawniając jego potencjalne czy wrodzone możliwości przystoso
wawcze. S. Szuman zaś analizował zachowanie dziecka w otoczeniu typowym, 
pozbawionym oddziaływania tak silnie stymulujących bodźców. Pomimo tej 
różnicy wskazany przez niego etap „0” należałoby opisywać raczej jako fazę 
szybko wzrastającej specjalizacji sensoryczno-motorycznej niż bieme uleganie 
chaotycznej stymulacji.

Z powyższych rozważań wyłania się jednak inny, istotny problem: jakie jest 
znaczenie spontanicznej eksploracji w porównaniu z eksploracją prowokowaną? 
Już w odniesieniu do niemowląt uzyskujemy istotne dane. Jeżeli dziecko samo 
jest inicjatorem czynności poszukiwawczych, wówczas eksploracja przynosi *

9 Termin affordances pochodzi z teorii spostrzegania J. Gibsona, którego podejście do badań w tej 
dziedzinie określa się jako ekologiczne. Psychologowie polscy, analizując tę koncepcję, stwierdzili: 
„Przyjęcie hipotezy, że obiekty i znaczenia mają affordances, jest równoznaczne z założeniem, że rzeczy 
te posiadają właściwości pozwalające na coś obserwatorowi. Affordances nie stanowią więc umysłowych 
abstrakcji jako konsekwencja subiektywnego doświadczenia ani nie są tymi fizycznymi cechami rzeczy, 
które są przedmiotem badań fizyki (...), są właściwościami środowiska w pewien sposób zrelatywizowa- 
nymi do określonego organizmu” (A. Biela et al., 1987, s. 582).
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bardziej adekwatną orientację w otoczeniu (gdy dzieci 10- i 11-miesięczne szu
kały przedmiotu samodzielnie i kierowane przez dorosłego - J.B. Benson, 
I.C. Uzgiris, 1985). Analogiczne dane dla dzieci 20- 28- i 36-miesięcznych po
daję N.L. Hazen (1982). Jeżeli dziecko ma swobodę w podejmowaniu eksplora
cji, to ważne jest kolejne pytanie - w jakim stopniu aktywność badawcza zależy 
od stymulujących własności przedmiotów, w jakim - wynika z właściwości 
dziecka. S.E. Ulvund (1983), po analizie eksploracji przedmiotów o różnej zło
żoności przez dzieci w wieku 6-13 miesięcy, stwierdził, że 50% wariancji za
chowania przypisać można właściwościom przedmiotów, 25% - różnicom in
dywidualnym. P. Willats (1983), eksponując dzieciom w tym samym wieku 
nowy i znany przedmiot, stwierdził, że eksploracja jest natychmiast wzbudzana 
przez nowość.

Znaczenie spontanicznej i prowokowanej eksploracji zmienia się z wiekiem 
dzieci10. Poszerzenie w badaniach i eksperymentach zakresu obserwowanych 
i kontrolowanych zmiennych doprowadza do istotnych, dalszych zależności. 
M.C. Pecheux i R. Lecuyer (1983), badając eksplorację u dzieci 4-miesięcznych, 
podzielili je na szybko i wolno ulegające habituacji (slow-fast habituators). 
Okazało się, że cecha ta wpływa na czas eksploracji, dłuższy dla dzieci wolno 
poddających się habituacji.

10 Na przykład u dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym lepsza mapa poznawcza oto
czenia powstaje wskutek eksploracji kierowanej przez dorosłego, jakkolwiek z wiekiem istotny staje się 
sam sposób eksplorowania (A. Feldman, L.P. Acredolo, 1979). Podkreśla się także, że w ogóle jakakol
wiek eksploracja sprzyja ukształtowaniu się określonych sprawności, na przykład odpowiednia, inten
sywna aktywność badawcza jest główną determinantą rozwoju wyobraźni przestrzennej (P.A. Wallace, 
I.J. Firestone, 1979).

Uprzywilejowaną kategorią bodźców wzbudzających eksplorację są bodźce 
nowe, co stwierdza się powszechnie u dzieci w różnym wieku.

Wysoka wrażliwość na nowość jest zresztą oczywistą właściwością wczesnej 
eksploracji. Przedstawienie dzieciom w wieku 1-2 miesięcy przedmiotów 
o nowym kształcie wzmaga ich aktywność oralną (M.C. Pecheux et al., 1988). 
Nowe kształty są też łatwo rozpoznawane i eksplorowane w ciemności (dane dla 
dzieci 10-miesięcznych - S.M. Soroka et al., 1979). Powtarzająca się stymulacja 
natomiast obniża eksplorację (dzieci 11-12-miesięczne - N.S. Pati, S. Das, 
1985).

Nasilenie eksploracji i wrażliwość na nowość, tak typowe dla twórców, są 
charakterystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Badając dzieci 3- i 7,5- 
-letnie zadaniami wymagającymi eksploracji percepcyjnej i zadawania pytań, 
K. Schneider i inni (1983) stwierdzili znaczący wzrost zachowań badawczych 
od 6. roku życia. B. Vandenberg (1984), badając dzieci starsze (4-12 lat), za
uważył, że z wiekiem wzrasta selektywność eksploracji, a wrażliwość na no
wość zmniejsza się. Do podobnych wniosków doszła A.G. Vlietstra (1982) 
w rezultacie porównania strategii poszukiwania informacji przez 5-, 8-, 11- 
-latków i dorosłych. Także nowość kontekstu wpływa na wzmożenie eksplora
cji. Obserwowanie dzieci w wieku 3-5 i 6-8 lat przeprowadzone w muzeum 
ujawniło intensywne zachowania badawcze nawet kosztem kontaktów społecz
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nych (B.B. Henderson et al., 1982). Z innych zależności interesująca wydaje się 
ta, która mówi, że eksploracja w reakcji na nowość jest bardziej nasilona 
u chłopców (dane dla wieku 4-6 lat - R.P. Adams, M. Bradbard, 1985 i dla 
wieku 3-7,5 lat - K. Schneider et al., 1983). Okazało się również w odniesieniu 
do dzieci przedszkolnych, że nowość silniej stymuluje zachowanie niż inne 
rodzaje bodźców, jak można wnosić z doniesienia B.B. Hendersona i współpra
cowników (1985) o tym, że dla dzieci w wieku 50-75 miesięcy zainteresowanie 
nowym obiektem okazało się silniejsze od ustnej instrukcji ograniczającej eks
plorację.

Eksploracja zależy ponadto od poczucia bezpieczeństwa i rodzaju więzi 
z matką. Dzieci 18-miesięczne, którym kontakt z matką zapewniał poczucie 
bezpieczeństwa, umiały sobie radzić z dziwną i nową sytuacją (J. Cassidy, 
1986). Także dzieci 2-letnie związane z matką w sposób analogiczny podejmo
wały aktywność badawczą bardziej niezależnie, uzyskując wyższą kompetencję 
w radzeniu sobie z sytuacją (N.L. Hazen, M.R. Durett, 1982).

3.2.2. Polisensoryczny charakter wczesnej eksploracji

Skoro można dowieść - jak wykazano w poprzednim paragrafie - że faza 
orientacji monosensorycznej występuje w formie szczątkowej lub nawet nie 
występuje wcale, tym istotniejsze stają się pytania dotyczące polisensorycznego 
etapu rozwoju spostrzegania:

• Czy informacje pobrane przez jeden zmysł mogą być wykorzystane przez 
efektory innego rodzaju, tj. czy zachodzi transformacja międzyzmysłowa 
(intermodal transformation)!

• Czy informacje sensoryczne pochodzące z różnych kanałów zmysłowych 
są równie ważne, czy też któryś zmysł dominuje, pełniąc określone funk
cje, na przykład, funkcję integratora?

Współczesne badania udzielają złożonych odpowiedzi na te pytania, wzbo
gacając i korygując model zaproponowany przez S. Szumana.

W badaniach niemowląt dowiedziono związku sensorycznego systemu 
wzrokowego i dotykowego, obserwując symultaniczne wykorzystywanie przez 
dziecko informacji z obu tych źródeł (H.A. Ruff, 1989). Byłby to bezpośredni 
argument potwierdzający Szumanowską charakterystykę orientacji polisenso- 
rycznej. Szuman jednak silniej podkreśla aktywną naturę spostrzegania tego 
rodzaju".

Kontrowersyjne dane dotyczą natomiast możliwości wykorzystywania przez 
dziecko danych zmysłowych docierających przez jeden zmysł, poprzez analiza
tor związany z innym zmysłem (cross modal transfer), co mogłoby stanowić 
dobre behawioralne kryterium istnienia orientacji polisensorycznej. M.C. Pe- * 

11 „Przy polisensorycznym nastawieniu wrażenia odbierane kolejno przez różne zmysły są powiąza
ne nie tylko przez koincydencję czasową i przestrzenną, lecz ich powiązanie jest dynamiczne" (S. Szu
man, op.cit., s. 41, 42).
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cheux i współpracownicy (1988), obserwując dzieci 1-2-miesięczne w trakcie 
kontaktu oralnego z przedmiotem, tj. ssania niezwiązanego zjedzeniem, doszli 
do wniosku, że u dzieci w tym okresie życia międzymodalny transfer między 
dotykiem a wzrokiem jest słaby. Informacja może być natomiast przekształcana 
w obrębie jednego zmysłu (intramodal transfer). Byłoby to specyficzne uzupeł
nienie modelu S. Szumana niewymagające redukowania fazy orientacji mono- 
sensorycznej. Monosensoryczność miałaby polegać na dominacji transformacji 
intramodalnych nad intermodalnymi. Takie interpretacje mogą być jednakże 
kwestionowane.

Ph. Rochat twierdzi, że przenoszenie informacji z jednej modalności zmy
słowej na drugą występuje już w pierwszym miesiącu życia (Ph. Rochat, 1989). 
Autor ten powołuje się przy tym na liczne prace własne oraz spektakularne do
niesienie Metroffa i Bortona (cyt. za Ph. Rochat, 1983) o tym, że dziecko 29- 
-dniowe może wizualnie różnicować przedmiot uprzednio eksplorowany oralnie. 
W podsumowaniu przeglądu badań na ten temat Ph. Rochat dochodzi więc do 
wniosku, że noworodek przetwarza informację amodalną (pozamodalną), infor
mację jako taką, niezależnie od tego, jakim kanałem zmysłowym ona dotarła12. 
Wyjaśniając funkcjonowanie poznawcze małego dziecka, Ph. Rochat stwierdza, 
że zachowanie człowieka od urodzenia jest organizowane przez systemy działa
nia {action systems), które są preadaptacjami wrodzonymi orientującymi zacho
wanie dziecka ku ekologicznie relewantnym właściwościom otoczenia. Dostro
jenie się dziecka do otoczenia wymaga łącznego wykorzystania różnych danych 
zmysłowych i wspólnego działania poszczególnych zmysłów, czyli właśnie 
przetwarzania wszelkiej informacji niezależnie od tego, jakim zmysłem dotar
ła13. Zdolność (kompetencja) do wielozmysłowej kontroli nad otoczeniem może 
się ujawniać, jego zdaniem, już u dzieci nowo narodzonych.

12 „Studies of early cross-modal transfer indicate that young infant process ‘a-modal’ information 
that is no specific to particular perceptual system” (Ph. Rochat, 1987, s. 437).

„at the level of action the young infant possesses a potential ability to control her action based on 
perceptual information issued from a coalition of different sense modalities. It is theoretical possible the 
neonate shows already competence to multimodally control her action” (Ph. Rochat, 1986, s. 2.

Koncepcję S. Szumana i Ph. Rochata cechuje znacząca odmienność wynikająca, jak się wydaje, 
z przyjęcia założeń reprezentacjonistycznych u pierwszego, a prezentacjonistycznych (por. K. Najder, 
1989) u drugiego autora. Na poziomie analizy zachowania odmienności te nie przeszkadzają w korzysta
niu z danych eksperymentalnych. Milcząco lub jawnie, obaj przyjmują ten sam nadrzędny cel aktywności 
- dziecko orientuje się ku tym własnościom otoczenia, które są dlań „przydatne”.

Znaczenie sporu o to, czy transfer międzyzmysłowy zachodzi, czy nie, nie 
wydaje się zresztą zbyt istotne. Niezależnie od teoretycznych interpretacji, waż
niejszym problemem wydaje się to, jaki zakres różnorodnych bodźców do 
dziecka dociera, gdyż właśnie różnorodność przesądza o możliwościach do
strzeżenia i wykorzystania potencjalnie wartościowych dla dziecka właściwości 
przedmiotów14.

Twierdzenie Ph. Rochata o jedności funkcjonowania zmysłów (którą Szu- 
man nazywa polisensorycznym ujmowaniem przedmiotów) i łatwości transferu 
intermodalnego u dzieci potwierdzają inne dane eksperymentalne. E.S. Spelke 
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i C.J. Owsley (1979), badając dzieci 2- i 4-miesięczne, stwierdzili, że niemow
lęta (najwcześniej w wieku 3 miesięcy i 8 dni) są zdolne do poszukiwania rodzi
ca, którego głos słyszą, wówczas gdy twarz i głos nie są powiązane przestrzen
nie. Jest to także znakomity przykład identyfikacji eksperymentalnej, specyficz
nego sposobu działania, umożliwiającego dziecku w fazie orientacji polisenso- 
rycznej ukształtowanie pierwotnych reprezentacji otoczenia, czyli przedmiotów 
manipulacyjnych15. Należałoby zresztą ponownie przesunąć w czasie fazę 
orientacji polisensorycznej, gdyż zachodzi ona wcześniej, niż to zakładał 
S. Szuman.

15 (W trakcie identyfikacji eksperymentalnej) „Dziecko uczy się, zatem wiązać różnorodne wrażenia 
z jednym substratem, z identycznym przedmiotem. Wrażenia przestają być oderwanymi zjawiskami 
i wiążą się z poszczególnymi przedmiotami jako ich substratem i przyczyną” (S. Szuman, op.cit., s. 34).

16 „(...) po utworzeniu się kompleksów wrażeniowych dla różnych przedmiotów, zaczynają się te 
kompleksy rozluźniać. Występuje z kolei proces dysocjacji przedmiotu (...) »Dysocjacja« (...) polega na 
tym, że dana podnieta wrażeniowa, dane zjawisko nie wywołuje już odruchowo całego szeregu realnych, 
zewnętrznych ruchów i nastawień (...), lecz powoduje ona teraz wtórnie tylko wewnętrzne skojarzenia” 
(S. Szuman, op.cit., s. 37).

Uzupełniających danych dostarczają obserwacje S.A. Rose’a i współpracow
ników (S.A. Rose et al., 1979), którzy badali eksplorację u dzieci normalnych 
i wcześniaków w wieku 6-12 miesięcy. Stwierdzili brak transferu intermodalne- 
go, gdyż manipulowanie przedmiotem nie przetwarzało się na informację wzro
kową. Łączne wykorzystanie obu zmysłów było, zwłaszcza u wcześniaków, 
upośledzone.

Dane te jedynie pozornie wydają się sprzeczne, gdyż przedmioty eksploracji 
w obu eksperymentach znacząco różniły się wartościowością (walencją). Jest 
bowiem oczywiste i badania to potwierdzają, że eksploracja dzieci starszych jest 
bardziej wszechstronna i wielostronna. C. Sophian i H.M. Wellman (1980), 
porównując zachowania poszukiwawcze i sposób wykorzystania informacji 
z dwóch źródeł u dzieci 3- 4- i 7-letnich, stwierdzili znaczący stopień integro
wania danych i wyrafinowane sposoby przetwarzania informacji, zwłaszcza 
tych, które były związane z pilnymi potrzebami (nawet u najmłodszych dzieci).

Dodatkowych argumentów na potwierdzenie tego, że transfer intermodalny 
rzeczywiście zachodzi, dostarczają wyniki badań nad eksploracją w ciemności. 
Obserwacje eksploracji dotykowej w tych warunkach na dzieciach 10- 
-miesięcznych dowodzą, że są one zdolne do rozpoznania przedmiotów już eks
plorowanych w jasności i odróżnienia ich za pomocą dotyku od nowych 
(S.M. Soroka et al„ 1979).

Eksperymenty E.S. Spelkego i C.J. Owsleya oraz S.M. Soroki zwracają 
nadto uwagę na to, że w trakcie polisensorycznej fazy spostrzegania kształtuje 
się możliwość identyfikowania przedmiotów za pomocą jednego zmysłu, czyli 
wtórne monosensoryczne spostrzeganie, będące przejawem dysocjacji przed
miotu manipulacyjnego16 i zaczątkiem interioryzacji.

Powtórzmy pytanie drugie: czy możliwość znacznych transformacji intermo- 
dalnych wiąże się z dominacją któregoś ze zmysłów w sensie spełniania funkcji 
integrującej?



35

W odniesieniu do dzieci w pierwszym kwartale życia, dowodzi się dominacji 
sfery oralnej i nasilającej się, do 3 miesiąca, częstotliwości eksploracji oralnej 
(Ph. Rochat, 1989). Wiek między 2. a 4. miesiącem życia jest fazą znaczących 
zmian w multimodalnej eksploracji nowego obiektu, gdyż koordynacja ruchów 
obu rąk (koordynacja bimanualna), początkowo związana z systemem oralnym, 
ulega reorganizacji w odniesieniu do widzenia (Ph. Rochat, op.cit.). Z innych 
danych również wynika (I. Hatwell, 1987), że wzrok przejmuje rolę zmysłu 
dominującego między 3. a 5. miesiącem życia. Integrująca rola zmysłu wzroku 
potwierdza się przy uwzględnieniu danych na temat dzieci niewidomych. Jak 
podaję Ph. Rochat (1989), u tych dzieci eksploracja aż do 3^1. roku życia jest 
ześrodkowana wokół sfery oralnej i nie pełni roli koordynatora manipulacji 
i eksploracji oralnej. Podjąwszy wobec tego obserwacje eksploracji dzieci 2-4- 
-miesięcznych, także w ciemności, autor ten stwierdził, że manipulacja związana 
z ruchami palców drastycznie obniża się w takich warunkach, co wespół 
z innymi danymi pozwala wnioskować, że wczesne zachowania tego rodzaju są 
związane z widzeniem i od tej modalności zmysłowej zależą. Jednakże autor 
zwraca uwagę na bardzo duże różnice indywidualne między dziećmi, co zdaje 
się świadczyć o tym, że już w okresie niemowlęcym istnieją odmienności prze
sądzające o możliwościach kompensacji deficytów, nawet poważnych, lub nie
możności wykorzystania sprzyjających własności zróżnicowanego, stymulują
cego otoczenia.

3.2.3. Cykl eksploracyjny - wzbudzanie i wygasanie aktywności 
poszukiwawczej

S. Szuman często wypowiada się na temat czynników stymulujących eksplo
rację, przypisując telereceptorom funkcję inicjującą, doznaniom dotykowym zaś
- finalizującą, zamykającą cykl zachowań poszukiwawczych17. Jakkolwiek 
twierdzenie to powtarza się w komentowanej rozprawie wielokrotnie, to jednak
- w istocie - S. Szuman mówi o trzech co najmniej grupach czynników wzbu
dzających eksplorację. Są to: telereceptory, bodźce dochodzące w trakcie mani
pulacji oraz zabawa rozpoczynana przez dziecko spontanicznie.

„Podnieta wzrokowa inicjuje więc czynności nastawiania się w kierunku przedmiotu i zbliżania do 
nie8°. a realizacja samego chwytu finalizuje zapoczątkowaną w ten sposób czynność. Doznanie wzroko
we stoi u progu, doznanie dotykowe - w końcu tej czynności (...). Doznanie dotykowe jest realizacją 
definitywną aktu pobudzonego przez podnietę wzrokową, jest jakby celem czynności” (S. Szuman, 
op cit., s. 26).

Jak już stwierdzono, u dzieci w pierwszym kwartale życia dominuje sfera 
oralna, zatem stymulatory z tej sfery - oprócz wskazanych przez S. Szumana 
telereceptorów - stymulują aktywność eksploracyjną. Bardziej istotna wydaje 
się zatem funkcja telereceptorów i kontaktoreceptorów w późniejszych miesią
cach życia w miarę kształtowania się przedmiotu manipulacyjnego. Wówczas 
jakikolwiek bodziec wystarcza do wywołania eksploracji, ale mającej (także) 
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charakter wewnętrzny18. S. Szuman piszę też, w związku z tym, o „samowystar
czalności” bodźców telereceptorycznych, które wzbudzają już tylko eksplorację 
wewnętrzną („wewnętrzne asocjacje”). Zanim jednak ukształtuje się przedmiot 
manipulacyjny, umożliwiający tę intensywną, zinterioryzowaną aktywność po
znawczą, dziecko przejawia bardzo nasiloną aktywność badawczą wobec róż
nych przedmiotów, „eksperymentuje”.

18 „Z. czasem krąg skojarzeń, utworzony w akiach polisensorycznego nastawienia i manipulacji, 
utrwala się w pamięci, a gdy to nastąpi, dana podnieta jednozmyslowa może wywołać skojarzenia we
wnętrzne analogiczne do pierwotnych wewnętrznych” (S. Szuman, op.cit., s. 37).

19 „Manipulacja jest zabawą bezinteresowną; chwytanie paszczą lub dziobem stoi na usługach po
trzeb witalnych i instynktownych u zwierzęcia, również czynności instynktowne, w których się zwierzę 
przedmiotami martwymi posługuje (na przykład budowanie gniazd) są czynnościami automatycznymi, 
mechanicznymi, przez które zwierzę nowych doświadczeń nie zbiera bądź czyni to w minimalnej mierze 
w ograniczonych ramach instynktu” (S. Szuman, op.cit., s. 43).

Bodźce dochodzące w trakcie samej manipulacji i czynnego eksperymento
wania pobudzają dalsze, kolejne działania eksploracyjne. Sam przedmiot 
ukształtowany w efekcie współpracy wielu zmysłów staje się źródłem stymula
cji polisensorycznej, gdyż

„aktywność manipulacyjna wydobywa zeń różne podniety działające na różne zmysły” 
(S. Szuman, op.cit., s. 33-34).

Aktywność eksploracyjna dziecka ma zatem charakter samowzbudzający się, 
kołowy. Analogiczną charakterystykę eksploracji znajdujemy u K. Lorenza 
(1977), który piszę (za A. Gehlenem) następująco o istocie eksploracji: są to

„sensomotoryczne realizacje ruchowe, połączone z doznaniami wzrokowymi i dotyko
wymi, będące procesami kołowymi, które same wytwarzają bodziec własnej kontynuacji” 
(K. Lorenz, 1977, s. 249).

Zbieżność jest uderzająca, chociaż Szuman odmawiał zwierzętom tak rozumia
nej eksploracji, przypisując ją wyłącznie dziecku19. O samowzmacniającym się 
charakterze eksploracji, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, piszę również 
D.E. Berlyne (1966). Jest także odnotowywany w eksperymentach laboratoryj
nych (W. Pisula, 1998). Aktualnie dominujące koncepcje psychoewolucyjne - 
kontynuujące niejako myśl K. Lorenza - nie podejmują jednak tego problemu, 
ani jako odrębnej kwestii, ani jako aspektu innych zjawisk (por. D.M. Buss, 
1985; 1999/2001).

Trzecim źródłem bodźców wzbudzających aktywność eksploracyjną jest, 
zdaniem S. Szumana, zabawa będąca możliwością „bezinteresownego poznania 
przedmiotów”. Wyróżnienie tych kategorii stymulatorów działań poszukiwaw
czych i przeciwstawienie dziecka poznającego bezinteresownie zwierzęciu ma
jącemu w tym względzie ograniczone możliwości świadczy o tym, że S. Szu
man bliski był także postawienia problemu rodzajów informacji, jakie w trakcie 
eksploracji mogą być zdobywane, tych niezbędnych („instynktownych”, „wital
nych”) i bezinteresownych, służących tylko poznaniu przedmiotów. W innej 
pracy (A. Tokarz, 1985) starałam się wykazać, że te dwa różne cele eksploracji 
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przesądzają o występowaniu dwóch zróżnicowanych typów aktywności poszu
kiwawczej o odmiennych właściwościach. Występowanie eksploracji swobod
nej, bezinteresownej, wolnej od nacisku potrzeb i zadań, można, w sposób uza
sadniony, potraktować jako niezbędny warunek aktywności twórczej. W odnie
sieniu do małego dziecka istotniejszy jest, być może, podział na rodzaje infor
macji podany przez Ph. Rochata (1989), który uważa, że w trakcie wczesnej 
eksploracji dziecko dowiaduje się o tym, jakie są właściwości przedmiotów, 
jakie są ich cechy przydatne dla niego, ponieważ oferują możliwości zaspokoje
nia potrzeb, a także dowiaduje się, w jakiej mierze jego czynności eksploracyjne 
są skuteczne (w jakim stopniu jest kompetentnym sprawcą, „aktorem”). Infor
macje, mające wąsko rozumianą wartość przystosowawczą, można nazwać in
strumentalnymi, specyficznymi w odróżnieniu od informacji uzyskiwanych 
w trakcie eksploracji niespecyficznej, które mają znacznie niższy walor nie
zbędności lub wręcz są (pozornie) zbędne, autonomiczne względem funkcji 
związanych z pilnymi potrzebami.

Oddzielnym problemem jest zróżnicowana Walencja każdej informacji.
Trzeci typ danych to informacje o skuteczności działania, powiadamiające 

dziecko o jego kompetencjach w zakresie eksploracji specyficznej lub niespecy
ficznej. Wydają się one ważne, gdyż zdają się decydować o tym, jaki typ reakcji 
pojawi się następnym razem (utrwalają się bowiem reakcje skuteczne - por. 
R.S. White, 1959).

Jak wykazują już cytowane eksperymenty Ph. Rochata (1983; 1987), dwa 
pierwsze typy informacji różnicują się dość wcześnie, skoro czynność ssania 
okazała się związana zarówno z aktywnością pokarmową, jak i eksploracyjną. 
Aktywność poszukiwawcza okazała się też, w różnym stopniu, przystosowana 
do właściwości przedmiotów, a więc jest świadectwem zróżnicowanych kom
petencji eksploracyjnych. Pozostaje jednak sprawą dalszych badań określenie 
zależności różnic indywidualnych w zakresie różnorodności sposobów eksplo
rowania, kanałów sensorycznych, klas informacji - nasilenia eksploracji róż
nych rodzajów, skutków wzmacniających, zróżnicowanych kompetencji eksplo
racyjnych itd.

Szumanowską charakterystykę eksploracji, wzbogaconą o dane współczesne, 
można przedstawić następująco:

• Dziecko od urodzenia jest aktywnym eksploratorem, występuje czynna 
odpowiedniość między reakcjami eksploracyjnymi a właściwościami 
przedmiotów.

• Faza orientacji monosensorycznej nie występuje, jedynie o tyle, że do 2- 
-3. miesiąca życia dominuje strefa oralna, a w 5.-6. miesiącu ustala się 
dominacja wzroku i ten zmysł pełni rolę zmysłu integrującego.

• Funkcjonowanie polisensoryczne polega między innymi na możliwości 
transferu intermodalnego ujawnionego najwcześniej około 3. miesiąca 
życia.

• Kluczowym momentem w rozwoju eksploracji wydaje się możliwość in
terioryzacji działania z dominującą funkcją receptora wzroku.
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• Eksploracja jawi się w perspektywie rozwojowej jako proces złożony, 
zmienny, o wzrastającej różnorodności zachowań, sposobów i strategii 
gromadzenia oraz przetwarzania informacji niezależnie od tego, jakim 
kanałem sensorycznym informacje te docierały.

3.3. Eksploracja a prototwórczość

Czy poszukiwanie różnorodności, towarzyszące nasilonej eksploracji, 
współwystępuje z zachowaniami, które w odniesieniu do dzieci można nazwać 
zalążkiem twórczości czy po prostu prototwórczością?

Pytanie to wymaga uprzedniego rozwiązania kwestii, czy taka właściwość, 
jak nasilona eksploratywność, jest cechą stabilną i różnicującą dzieci. Wydaje 
się, że tak, jakkolwiek dopiero w odniesieniu do dzieci przedszkolnych.

M.C. Pecheux i R. Lecuyer (1983), analizując zachowanie dzieci o dłuższym 
i krótszym czasie przyzwyczajania się do bodźców (slow - fast habituators), 
stwierdzili występowanie zróżnicowania indywidualnego w zakresie charaktery
styk eksploracji u tych dzieci. Potraktowali to jako przejaw kształtujących się 
stylów poznawczych lub zdolności. H.A. Ruff i K. Dubiner (1987) określili 
natomiast większą stabilność zachowań nieeksploracyjnych w porównaniu 
z eksploracyjnymi podczas badania sposobów manipulowania i eksplorowania 
znanych przedmiotów u dzieci w wieku 9,5 i 12 miesięcy. B.B. Henderson 
(1988) badał dzieci 3-6-letnie i potwierdził już stałość indywidualnych wzor
ców eksploracji.

Pierwsze dane dotyczące związków między zachowaniami prototwórczymi 
a eksploracją dotyczą dzieci około 4. roku życia. L.A. Barnett (1985) potwier
dził tę zależność u dzieci w wieku 44-63 miesiące. Interesujące wyniki uzyskali 
V.R. Fu, G.B. Keslo i J.D. Moran (1984) w eksperymentalnych badaniach dzieci 
50-65-miesięcznych. Sytuacyjnie stymulowana, wielozmysłowa i bardzo różno
rodna eksploracja natychmiast polepsza wyniki w zakresie płynności ideacyjnej 
(dzieci eksplorowały przedmiot, a później wykonywały zadanie polegające na 
wymyślaniu różnych zastosowań tego przedmiotu).

W badaniach dotyczących związku między eksploratywnością a zachowa
niami prototwórczymi nie znajdujemy właściwie zaprzeczenia tej zależności, 
chociaż M.P. Goodwin, J.K. Sawyers i K. Bailey (1988), badając dzieci przed
szkolne o zróżnicowanej eksploratywności (players/non-players), nie stwierdzili 
czytelnych różnic między tymi dziećmi w zakresie wykonywania zadań dywer- 
gencyjnych. Być może, na wyniku tym zaważyły względy proceduralne, tj. 
wzięcie pod uwagę szerokiej klasy zachowań (związanych z zabawą, nie tylko 
eksploracji).

Jeżeli są przeprowadzone analizy związku między bardziej dojrzałymi for
mami eksploracji, jak na przykład aktywność pytaniowa, a prototwórczością 
wówczas omawiana zależność potwierdza się wyraźniej.
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Wydaje się oczywiste, że S. Szuman, przedstawiwszy w Genezie przedmiotu 
charakterystykę wczesnej eksploracji, kontynuował niejako pracę nad tą pro
blematyką w oryginalnej monografii na temat pytań (S. Szuman, 1939)20.

20 Znaczenia i stymulującej rozwój poznawczy roli pytań dowodzi się zresztą często w pracach pol
skich, kontynuujących koncepcję S. Szumana, jak też w pracach obcych (na przykład M. Ligęza, 1979). 
Podobnie - S. L. James i M.A. Seebach (1982) proponują wartościowy podział funkcji pytań dziecka na 
poznawczą i ściśle pragmatyczną.

W badaniach A.D. Pellegriniego (1982b) aktywność eksploracyjną dzieci 
w wieku 50 i 65 miesięcy wzbudzano za pomocą pytań należących do różnych 
kategorii. Najbardziej stymulujące okazały się pytania deskryptywne, dotyczące 
podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami. Pytanie o niezwykłe zastosowa
nia tych przedmiotów wykazało związek stymulowanej, eksploracyjnej aktyw
ności pytaniowej z płynnością skojarzeniową (association fluency). Analogiczne 
rezultaty dał wcześniejszy eksperyment z zastosowaniem pytań otwartych 
(A.D. Pellegrini, 1982a), zadawanych dzieciom w wieku 40-70 miesięcy wyko
nującym identyczne zadanie. Jak już wspomniano, aktywna eksploracja dosko
nali też bardziej typowe zadania poznawcze, sprzyjające adekwatności wiedzy 
gromadzonej w efekcie eksploracji (por. P.A. Wallace, U. Firestone, 1979).

Znaczenie eksploracji w rozwoju poznawczym ujawnia się też szczególnie 
w przypadkach dzieci z deficytami rozwojowymi. W badaniach G. Canelli 
i współpracowników (1987) dzieci z niewielkimi deficytami, badane w wieku 
8-18 miesięcy, w porównaniu z dziećmi normalnymi, wykazywały wzmożoną 
eksploratywność i bawiły się więcej, w czym można upatrywać kompensacyjnej 
funkcji eksploracji. W analizach samej eksploracji u dzieci młodszych i z po
ważniejszymi deficytami nie stwierdzono natomiast tego efektu (H.A. Ruff et 
al., 1984).

3.4. Geneza przedmiotu a geneza pomysłu

Powstanie pierwszych reprezentacji otoczenia, jakimi są przedmioty mani
pulacyjne, jest uwarunkowane, jak już stwierdzono, posługując się modelem 
S. Szumana, wzbogaconym o dane z badań współczesnych, specyficznym prze
biegiem aktywności eksploracyjnej, powstawaniem nowych jej form i różnico
waniem się jej rezultatów.

Jakie zadatki aktywności twórczej tkwią w tej formie aktywności i w tej fa
zie rozwoju oraz jakie momenty w dalszym rozwoju są istotne jako przesłanki 
potencjalnej lub realnej aktywności twórczej?

Przypominając już przeprowadzone analizy dotyczące właściwości funkcjo
nowania poznawczego twórców i osób twórczych (por. J. Trzebiński, 1976; 
A. Tokarz, 1985; E. Nęcka, 2001), trzeba zaznaczyć, że wśród właściwości opi
sowych wyróżnia się nasilona i specyficzna eksploratywność. Wydaje się, że 
można tę właściwość reinterpretować jako:

• Pozorną (funkcjonalną) polisensoryczność.
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• Specyficzną retardację rozwojową ujawniającą się w stylu i nasileniu 
eksploracji.

• Operowanie swoistymi przedmiotami manipulacyjnymi.
Pierwsza z tych właściwości ujawnia się w tym, co E. Nęcka (1987; 1995a) 

nazwał strategią czujności w procesie twórczym. Polega ona na występowaniu, 
niekoniecznie świadomym, wybiórczego uwrażliwienia na specyficzne klasy 
bodźców. Oznacza to, że osoby twórcze są zdolne do wykrywania i wykorzy
stywania informacji i bodźców z pozoru nieistotnych, które okazują się ważne 
na dalszych etapach pracy nad problemem lub okazują się ważnym elementem 
kompozycji dzieła. Twierdzenie o występowaniu takiej specyficznej czujności 
jest uważane za kontrowersyjne z powodu niejednoznaczności wyników badań 
eksperymentalnych. Zwraca się jednak uwagę, że bodźce uboczne (zbędne 
w danym momencie) często są pomocne jako utajona wskazówka do znalezienia 
rozwiązania (E. Nęcka, 1987; 1995a).

Inne doniesienia pozwalają stwierdzić, że nastawienie na odbiór polisenso- 
ryczny, czy nawet synestezyjny, odgrywa istotną rolę w mobilizowaniu po
tencjału twórczego, co stwierdzono w trakcie różnych procedur stymulowania 
myślenia twórczego (B. Demory, 1977; E. Nęcka, 1994a; T. Proctor, 2002). 
Przypuszczenie o korzystnym wpływie nastawienia polisensorycznego znajduje 
także pośrednie potwierdzenie w faktach biograficznych czy wręcz anegdotycz
nych (por. W.L.B. Beveridge, 1963; J. Hadamard, 1964).

Druga właściwość twórców uzasadniająca wskazaną analogię to specyficzna 
retardacja rozwojowa w zakresie nasilenia i stylu eksploracji. U twórców real
nych i potencjalnych powszechnie stwierdza się wysoki stopień czułości na 
bodźce nowe, poszukiwanie nowości, przysłowiową „dziecięcą” świeżość 
w traktowaniu znanych obiektów. W badaniach M. Carlier i P. Roubertoux 
(1972/1973) osoby o wysokiej giętkości (a więc twórcze potencjalnie) istotnie 
dłużej eksplorowały wzrokowo obrazki o właściwościach porównawczych 
(skonstruowane przez Berlyne’a) silnie nasycone nowością i różnorodnością. 
Z doświadczeń w grupowym rozwiązywaniu problemów (E. Nęcka, 
K. Brocławik, 1984) wynika z kolei, że transformowanie danych na obraz lub 
symbol, wykorzystywanie analogii itd., czyli transformacje sensoryczne i se
mantyczne (analogia do cross-modal transfer), istotnie dopomagają w wytwa
rzaniu wartościowego pomysłu. W technikach wspomagających aktywność 
twórczą używa się również zabiegów uczynniających wiele różnych doznań 
pochodzących z różnych kanałów zmysłowych (por. W. Limont, 1994; 2004). 
Wykorzystuje się w tym celu techniki relaksacyjne czy zabiegi typowe dla me
dytacji, eksperymentalnie także potwierdzono skuteczność tego oddziaływania 
jako zwiększającego możliwości twórczego działania (por. A. Kolańczyk, 
1991). Przeciwstawna technika personalizacji, identyfikacji z problemem 
w synektyce, zmierza do specyficznej modyfikacji sposobu odczuwania 
i celowej, zamierzonej eksploracji, która jest ukierunkowana na zdobycie nowej 
informacji poprzez symulowanie nietypowych wrażeń sensorycznych, moto- 
rycznych i czuciowych.
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Reasumując, stwierdzić można, że zastosowanie wzorca niedojrzałej eksplo
racji, symulowanie przez dorosłego dziecięcego sposobu eksplorowania (odbio
ru polisensorycznego, kontaktu z wielkimi porcjami nowości, identyfikacji 
i nieoddzielania się od przedmiotu itd.) jako sposobu rozwiązywania problemu 
ułatwia pojawianie się nowych pomysłów i rozwiązań.

Trzecia właściwość aktywności eksploracyjnej twórców to pojawianie się 
specyficznych przedmiotów manipulacyjnych. Wydaje się, że na podstawie 
danych dotyczących sposobu przeformułowywania problemów czy przykładów 
słynnych odkryć z historii nauki (por. J. Hadamard, 1964; L.V. de Broglie, 
1960; D. Kubicka, 1993; T.I. Lubart, 1. Getz, 1997; W. Limont 2004) lub relacji 
samych twórców można wykazać obecność takiego zabiegu mentalnego. Wielu 
twórców mówi wręcz o tym, że przyjemność sprawia im występujące w pew
nym momencie pracy nad problemem „bawienie się myślami” czy „manipulo
wanie ideami”. Zabieg ten polega na giętkim i swobodnym przekraczaniu grani
cy pomiędzy pojęciem a jego desygnatami czy oznakami, na przemieszaniu 
właściwości konkretnych i abstrakcyjnych, istotnych i nieistotnych. Takim spe
cyficznym przedmiotem manipulacyjnym był obraz pełgających płomieni, który 
według znanej relacji Kekulego doprowadził do wynalezienia adekwatnego 
sposobu zapisu chemicznego wzoru benzenu. Płomienie ułożyły się tak, jak 
węże połykające własne ogony i ten obraz nasunął uczonemu myśl o tym, by 
zaproponować charakterystyczny zapis w kształcie pierścienia. Innym przykła
dem mogą być zabiegi synektyczne, w których grupa tworzy przedmiot mani
pulacyjny, na siłę konkretyzując analogię (por. sytuacja opisana przez E. Nęckę 
i K. Brocławika, 1984), po to, by znaleźć rozwiązanie lub ujawnić ukryte wła
ściwości i wymagania zadania.

Oczywiście, podane wyżej właściwości z pewną ostrożnością odnosimy do 
cech twórców działających w dziedzinie nauki, niemniej interpretacja przedsta
wionych procesów w kategoriach myślenia metaforycznego (T.I. Lubart, I. Getz, 
W. Limont, 2004) na taki wniosek pozwala. W dziedzinie sztuki natomiast, 
zwłaszcza zaś malarstwa czy poezji, nie mamy wątpliwości, że zarówno pozorna 
polisensoryczność, jak i obecność przedmiotów manipulacyjnych mogą być 
właściwościami twórców, jak też stanowić strategię zapewniającą, nawet auto
matycznie, efekt oryginalny (por. techniki sugerowane surrealistyczną koncep
cją tworzenia).

Specyficzna polisensoryczność, eksploratywność i tworzenie przedmiotu 
manipulacyjnego jako technik wspomagających (co jest dowiedzione) i jako 
właściwości przynajmniej niektórych twórców (co jest hipotetyczne) mogą się 
jednak wydawać powierzchownymi analogiami z akty wnością poszukiwawczą 
i percepcyjną małych dzieci. Zmuszają jednak do podjęcia bardziej wnikliwych 
niż dotąd badań nad specyfiką sensorycznego aparatu twórców i osób twór
czych.

W interpretacji dotyczącej wyjaśnienia mechanizmów ciągłości rozwojowej 
od eksploracji wczesnej ku dojrzałej, warunkującej aktywność twórczą, należa
łoby, jak sądzę, uwzględnić kilka ważnych momentów w rozwoju.
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Zachodzi (jak dowodzono w innym miejscu - A. Tokarz, 1985) uderzające 
podobieństwo między procesami odpowiedzialnymi za giętkość poznawczą i za 
aktywność eksploracyjną, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Można je 
sprowadzić do podobieństwa rezultatu, którym są informacje należące do róż
nych klas i poziomów ogólności (por. M. Carlier, 1976 - definicja giętkości). 
Pozwala to na uzasadnione przypuszczenie, że aktywność eksploracyjna jest 
rozwojowo koniecznym warunkiem ukształtowania się giętkości (nie jedynym, 
ale najważniejszym). Nie wiadomo jednak, jakie są inne okoliczności i warunki 
sprzyjające. Kwestia ta wymaga dalszych badań, tym bardziej, że wysoka i na
tychmiastowa skuteczność prowokowanej eksploracji jako środka podwyższają
cego wyniki w zakresie płynności i giętkości (por. cytowane badania A.D. Pel- 
legriniego) nasuwa bardziej uogólnioną hipotezę o tym, że typowe parametry 
myślenia twórczego - płynność i giętkość - są pochodnymi wzorców i natężenia 
specyficznych czynności eksploracyjnych. Istotne są jednak pytania-jaka mo
dalność zmysłowa decyduje, jakie typy uzyskanej w eksploracji informacji by
łyby szczególnie korzystne dla rozwoju tych właściwości.

Zarówno psychologowie rosyjscy (L. Vygotski), jak i zachodni posługują się 
pojęciem „okresy sensytywne” w rozwoju, co oznacza moment, w którym od
działywanie bodźców danego rodzaju musi koniecznie nastąpić, by dana funkcja 
ukształtowała się właściwie. W odniesieniu do takich funkcji sensorycznych, jak 
wzrok, moment ten jest dość precyzyjnie określony dla różnych gatunków (D.O. 
Hebb, 1969) i dla człowieka (R.M. Vasta et al., 1995; A. Brzezińska, J. Trem- 
pała, 2000). Jakkolwiek M.H. Bomstein (1989) w swoim wnikliwym studium 
odnosi okresy sensytywne głównie do precyzyjnie opisanych faz rozwoju orga
nów zmysłowych oraz niektórych zachowań o względnie małej złożoności, to 
jego propozycja teoretyczna stwarza możliwości postawienia pytań dotyczących 
zachowań bardziej złożonych w późniejszych fazach rozwoju. Rysowałaby się 
zatem dogodna perspektywa teoretyczna analizowania zależności między natę
żoną eksploracją w okresie sensytywnym (w obecności lub przy braku bodźców 
o określonej charakterystyce) a ujawniającymi się znacznie później uzdolnie
niami. „Zderzenie się” natomiast intensywnej eksploracji z wysoko zróżnicowa
nym i silnie stymulującym otoczeniem mogłoby być okazją do ujawniania się 
specyficznych dla danego dziecka kompetencji.

Drugi istotny mechanizm rozwojowy, wskazany w koncepcji rozwoju uzdol
nień twórczych przez N.S. Leitesa (1969; 1974), polega na tym, że zachodzi 
specyficzny proces utrwalania korzystnych dla danego rodzaju uzdolnień wła
ściwości, typowych dla określonej fazy rozwoju, a dysfunkcjonalnych dla na
stępnej. Uogólniając, rozwój osób uzdolnionych można by nazwać kumulatyw
nym. Na przykład korzystna właściwość, acz w wieku dojrzałym pozornie 
zbędna, taka jak nasilona eksploratywność, jest typową cechą twórców. W re
zultacie takiego rozwoju zachodziłaby możliwość występowania pozornej retar- 
dacji oraz kontrolowanej i zamierzonej regresji (na przykład: „regresja w służbie 
ego” - por. A. Strzałecki, 1969), stosowanej zresztą niekiedy także jako tech
nologia aktu twórczego.
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Trzeci istotny moment rozwoju, ważny z uwagi na przygotowanie twórczego 
potencjału, to interioryzacja. S. Szuman wspomina o tym, charakteryzując 
zmieniającą się w rozwoju funkcję telereceptorów umożliwiającą dziecku przej
ście do etapu orientacji monosensorycznej wtórnej21. Wydaje się, że ten moment 
- stymulowania lub stymulowania się eksploracji wewnętrznej przez sygnały 
wzrokowe - jest istotny nie tylko w rozwoju, ale także w dojrzałym procesie 
twórczym.

„Widok przedmiotu wywołuje wewnętrzną asocjację, a już nie zewnętrzną aktywność” 
(S. Szuman, op.cit., s. 38). „W ten sposób słuch i wzrok (...) czyli telereceptory, które pierwotnie były 
zmysłami pobudzającymi do akcji polisensorycznego ujęcia i identyfikacji telereceptorycznego wrażenia 
przez zmysły kontaktu, wtórnie stają się samowystarczalne, to jest wywołują tylko wewnętrzne asocjacje” 
(S. Szuman, op.cit., s. 38).

Znaczenie wizualizacji w twórczości, rozumiane jako przekładanie myśli 
i pomysłów na obraz oraz inspirowanie się bodźcami wzrokowymi, jest wielo
krotnie podkreślane. Istnieje nawet grupa teorii z reprezentatywną dla tego po
dejścia koncepcją R. Arnheima, upatrującą w wizualizacji zarówno początek, 
jak i istotę myślenia twórczego (A. Argenton, 2004). Można również znaleźć 
przykłady koncepcji myślenia wizualnego proponujące nie tylko interpretację 
sposobów przetwarzania informacji wizualnej, ale także wizualizacji nagroma
dzonego doświadczenia (W.P. Zinczenko et al., 1976; W. Limont, 1996; 2004). 
Kilkakrotnie przywoływane już doświadczenia z sesji synektycznych dają nato
miast argumenty na rzecz twierdzenia, że wizualizacja, obrazowe przedstawie
nie problemu, wydatnie zwiększa możliwości dobrego zrozumienia problemu 
czy nawet jego rozwiązania. Intuicje samych twórców także o tym mówią, jak
kolwiek ich sądy niekiedy graniczą z oczywistością (np. A. Breton w Manifeście 
surrealistycznym). Interioryzacja, której jeden przejaw, za S. Szumanem, tu 
uwzględniono, doprowadza dziecko do rozbudowania i wzbogacenia reprezen
tacji poznawczych, umożliwiając mu dopiero efektywne (monosensoryczne) 
korzystanie z doświadczenia zintegrowanego w protopojęcia, czyli przedmioty 
manipulacyjne. Być może, wizualizacja w twórczości jest swoistą symulacją 
tego momentu w rozwoju.

Wykorzystując koncepcję S. Szumana do reinterpretacji pewnych cech osób 
realnie i potencjalnie twórczych oraz niektórych mechanizmów aktywności 
twórczej czy stymulowania twórczych rozwiązań, starałam się wykazać, że ist
nieje rozwojowa ciągłość w uwarunkowaniach skutecznej i twórczej aktywności 
poznawczej, ciągłość pozwalająca i w analizie zachowania, i w analizie mecha
nizmów odnaleźć w elementarnej aktywności poznawczej małego dziecka ko
rzenie twórczości.

Można postawić nawet tezę dalej idącą pod względem ogólności sformuło
wania i uniwersalności zastosowań. Istnieje motywacyjny mechanizm samosty- 
mulacji aktywności, oparty na dodatnim sprzężeniu zwrotnym, który jest pod
stawą wszelkiej aktywności prowadzącej do szybkiego rozwoju człowieka, za
równo w ontogenezie, jak w filogenezie. Jest to mechanizm wyzwalający po
szukiwanie różnorodności oraz zapewniający różnorodność takich poszukiwań.
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W rozwoju dziecka jest to mechanizm leżący u podstaw spontanicznej eks
ploracji, manipulacji, a potem lokomocji, komunikacji i wreszcie, gdy wszystkie 
te funkcje ulegną uwewnętrznieniu (interioryzacji), ten sam mechanizm wy
zwala spontaniczną aktywność umysłową, prowadzącą do rozwiązywania różno
rodnych problemów. Efekty cząstkowe dają dodatkowe wzmocnienia na zasa
dzie poczucia kompetencji: coś się odkryło, coś się zrozumiało, coś się umie 
lepiej niż poprzednio. Wzmaga to motywację do dalszej aktywności (A. Tokarz, 
1985). Podobne źródło ma także zapewne pierwotna motywacja osiągnięć, nie
zakłócona skutkami rywalizacji w grupach i ambicją, która miewa skutki nega
tywne. Motywacja osiągnięć - wedle dobrze znanej definicji D.C. McClellanda, 
który stwierdził, że jest ona „współzawodniczeniem ze standardami doskonało
ści” (por. W. Łukaszewski, 2000) - różni się od motywacji ambicyjnej tym, że 
człowiek chce być lepszy nie od innych, ale od siebie samego w okresie uprzed
nim. Pozwala ona zastąpić aprobatę zewnętrzną aprobatą wewnętrzną i uzależ
nić tym samym rezultaty działania wyłącznie od samego siebie. Daje to poczu
cie kontroli własnego postępowania, co jest istotą podmiotowości i wewnętrznej 
autonomii. Wiemy z licznych współczesnych badań nurtu poznawczego, iż jest 
to własność osób charakteryzujących się efektywnością działania w każdej dzie
dzinie.

Istnieją zatem podstawy, aby motywacje, które opierają się na opisanym me
chanizmie samostymulacji aktywności, nazwać motywacjami w służbie rozwo
ju. Są to motywacyjne mechanizmy rozwoju nie tylko dlatego, iż wyzwalają 
aktywność, która prowadzi do lepszej orientacji w otoczeniu i opanowania no
wych sprawności motorycznych oraz umysłowych, znacznie przekraczających 
to, co jest niezbędne do zaspokajania codziennych potrzeb rutynowych zadań, 
a więc prowadzi do powiększania złożoności systemu poznawczego. Samosty- 
mulacja sięga głębiej. Motywacja autonomiczna najwyraźniej organizuje aktyw
ność poznawczą motoryczną czy umysłową w sposób podążający za proble
mem, który tę motywację wzbudził, i nie jest zakłócona poszukiwaniem nagro
dy, aprobaty czy unikaniem zagrożeń. Tym samym stwarza większe szanse 
nowych rozwiązań. Sukcesy cząstkowe dają funkcjonalną autonomię tego ro
dzaju aktywności, która z czasem staje się prawdziwym zamiłowaniem. Efekt 
lokalny czy chwilowy zamienia się w rezultat trwały. Opanowanie wiedzy lub 
sprawności pobudza dalsze opanowywanie i stwarza dlań optymalne warunki 
motywacyjne.

Być może w świetle tych danych oraz proponowanej tu interpretacji należy 
zrewidować problematykę uzdolnień i rozwoju uzdolnień. Nie jest to tylko kwe
stia wrodzonych predyspozycji czy nabytych umiejętności. W proces ten imma- 
nentnie uwikłana jest motywacja. Można postawić tezę, iż motywacja autono
miczna prowadzi nie tylko do rozwoju wiedzy i umiejętności, lecz także do 
rozwoju uzdolnień i - oczywiście - do rezultatów twórczych.
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4. Podmiotowy wymiar twórczości

4.1. Kulturowe uwarunkowania wizji osobowości twórczej

Analiza dominujących u twórców dyspozycji osobowościowych, także mo
tywacyjnych, związana jest, pośrednio, z ogólnym poglądem czy wizją osobo
wości twórczej (A. Tokarz, 1991e). W koncepcjach psychologicznych, zmien
nych zresztą i pozostających pod wpływem aktualnego kontekstu kulturowego 
(W. Domachowski, 1991/2001) i przekonań potocznych (nawet przekonań po
tocznych naukowców, por. T. Maruszewski, 1986), zarysowują się dwie takie 
wizje. Jedną z nich, starszą, dominującą do niedawna, można nazwać zdemonizo- 
waną, nawiązując do tytułu pierwszego rozdziału Ludzi genialnych E. Kretsch
mera (1934). Twórcy są tu widziani jako osoby uwikłane w twórczą pracę, 
zniewolone przez wielkość swoich twórczych powinności, działające w sytu
acjach trudnych czy wręcz ekstremalnych, przyczyniające się do powstawania 
kryzysów i przeżywające je znacznie częściej niż inni ludzie. Nowsza i bardziej 
wyrafinowana oraz lepiej uzasadniona wersja tego poglądu opiera się na bada
niach dowodzących większej częstotliwości zaburzeń psychicznych u twórców 
(por. dane cytowane przez A. Strzałeckiego, 1969, a także J. Trzebińskiego, 
1976, interpretacja psychologiczna G. Claridge’a, 1990/1992, analizy biogra
ficzne K.R. Jamison, 1989/1992). G. Becker (1978/1992) piszę w związku z tym 
o podwójnej stygmatyzacji twórców (geniuszy) - kulturowej i dokonywanej, 
niekiedy bezwiednie, przez nich samych, w rezultacie swoistej projekcji wła
ściwości procesu twórczego, szczególnie jego wielkiej dynamiki i intensywności 
emocjonalnej. Brak jednak w literaturze zadowalającej analizy psychologiczno- 
-kulturowej, wskazującej na ową przewagę (ilościową, funkcjonalną, heury
styczną) stanów patologicznych w grupie twórców. Dowodzi się zresztą, że taka 
skrajna, psychopatologiczna wizja twórcy (pochodna względem poglądów 
E. Kretschmera, 1934 czy C. Lombroso, 1987 jest nietrafna (por. J. Kozielecki, 
1979). Nie negując faktów większej wrażliwości emocjonalnej czy poznawczej 
twórców, zauważyć trzeba, że wiele oczywistych argumentów przeczy skrajnej, 
zdemonizowanej wizji osobowości twórczej i czyni analizy psychopatologiczne 
mniej użytecznymi dla wyjaśnienia zjawiska twórczości, niż sądzą ich autorzy. 
Przeciwko zdemonizowanej wizji twórcy przemawiają trzy względy pozapsy- 
chologiczne.

Po pierwsze, wiele danych dotyczących osób twórczych nosi piętno zwielo
krotnionej interpretacji - obowiązującej w określonym środowisku, kręgu kultu
rowym czy epoce, a przeniesionej w inny kontekst. Na przykład styl młodopol
ski i przypisana mu autoprezentacja twórcy, na poły romantyczna, na poły anar
chistyczna, dawały przejawy, ale niekoniecznie dowody zachowań psychopato- 
logicznych. Sami twórcy ponadto chętnie wcielali się w społeczny czy nawet 
ideologiczny stereotyp własnej roli. Z innego momentu historycznego czerpiąc 
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przykład, W. Majakowski nakreślił bardzo sugestywny, plastyczny i stylistycz
nie spójny z własną epoką obraz swej pracy:

„pracuję jak byk, pochylając nad biurkiem mordę z czerwonymi oczyma Głowa mi 
spuchła od takiej roboty (...) po 20 godzin na dobę bez pić i jedzeń” (za: W. Woroszyl
skim, 1984, s. 599).

Wydaje się więc, że psychopatologiczne widzenie twórcy może być także 
skutkiem traktowania danych społeczno-obyczajowych jako osobowościowych.

Po drugie, analizy naukoznawcze (por. D.J. Prince de Solla, 1967) i psycho
logiczne (J. Rudniański, 1976; C. Martindale, 1989) wykazują, że twórcy - nie
zależnie czy są znani, czy nieznani, docenieni czy nie - przeznaczają wiele cza
su na swą twórczość. Przeprowadzając dowody statystyczne, można nawet od
naleźć związek między jakością twórczości ajej obfitością (por. E. Nęcka, 1987; 
1995a).

Jak twierdzi D.J. Prince de Solla (op.cit.), w dziedzinie nauk przyrodniczych 
(science) zależność ta daje się dobrze uzasadniać. Jakże więc mogłyby się poja
wić nie tylko liczne, ale i wartościowe rezultaty, gdybyśmy przyjęli za pewnik 
współwystępowanie produktywności twórczej i zaburzeń nerwicowych czy 
psychotycznych, blokujących przecież działania skuteczne?

Po trzecie, jak słusznie zauważył Runyan (1992), analizy faktów biograficz
nych łatwo poddają się schematom myślowym przeceniającym zależności przy
czynowo-skutkowe w ciągu wydarzeń życiowych (overedeterminatiori).

Zdemonizowanej wizji twórcy przeczą także ważne argumenty psycholo
giczne.

W ślad za prakseologicznym argumentem dowodzącym związku między 
twórczością a efektywnością idzie stwierdzenie wiążące skuteczność działania 
z dojrzałością osobowości. P. Moszyński wyróżnił trzy aspekty dojrzałości: 
socjalizację, dojrzałość społeczną i psychiczną. Ta ostatnia to „nabyta umiejęt
ność samodzielnego stawiania sobie dalekich zadań i ich konsekwentnej realiza
cji” (P. Moszyński, 1982, s. 116). W tym jednym względzie twórcom można bez 
wahania przypisać dojrzałość. Charakterystyka osób cechujących się przyśpie
szonym rozwojem osobowości, którą cytowany autor przeprowadza, pokrywa 
się z charakterystykami osób twórczych (aktywny stosunek do otoczenia, umie
jętność przeciwstawiania się naciskom otoczenia, skrajna niezależność). Skoro 
zatem twórcy wykazują się płodnością i skutecznością w realizacji własnych 
celów twórczych, wykazują - w świetle podanej definicji - przynajmniej doj
rzałość ograniczoną do jednego z aspektów: dojrzałość psychiczną. Analogicz
ne, częściowe przypisanie twórcom dojrzałości wynika z zastosowania zarówno 
wcześniejszych (G.W. Allport, 1937), jak i nowszych (A. Gałdowa, 1990) kon
cepcji. W ich świetle dojrzałość twórców ogranicza się do sfery motywacji, 
gdyż działają niezależnie, kierując się własnymi, osobistymi motywami22, 
i wykrystalizowanych postaw wobec wybranych tylko wartości. W żadnym 

22 Według G.W. Allporta (1937) jest to tzw. autonomia propriacyjna, mająca swe źródło 
w najistotniejszej formacji psychicznej, w centrum osobowości oraz struktury ,ja” („proprium”).
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razie jednak nie można orzekać, że pełna dojrzałość psychiczna jest istotną wła
ściwością twórców czy osób twórczych (por. dane z podłużnych badań R. Hel- 
son: R. Helson, G. Moane, 1987; R. Helson et al., 1995).

Należy również wziąć pod uwagę zakres teorii wyjaśniających twórczość. 
Powyższe uwagi stosują się bowiem tylko do teorii mikroskopowych twórczo
ści, które (T.M. Amabile, N. Gryskiewicz, 1993) dotyczą wybranych procesów 
czy nawet zmiennych. Ujęcia całościowe (makroskopowe) bowiem sytuują 
twórczość w szerszym kontekście społeczeństw lub kultury i eliminują wiele 
kwestii psychologicznych.

W hipotetycznym modelu motywacji do twórczości (A. Tokarz, 1993b) za 
najistotniejszą właściwość uznano jej niezależność względem innych motywacji. 
Oznacza to, że dążenia twórcy do realizacji zadań czy zamiarów związanych 
z uprawianą przezeń dziedziną mogą być trwałe, silnie nagradzające czy nawet 
samowzmacniające się, ale to nie oznacza równoczesnej integracji i braku kon
fliktów w odniesieniu do innych motywów poza twórczością.

W zracjonalizowanej wizji twórcy dyspozycje osobowościowe ujawniają 
człowieka wytrwałego, odpowiedzialnego, odważnego, efektywnego. Wyższą 
trafność tego poglądu na osobowość twórczą (w porównaniu z poprzednio 
przedstawionym) podkreśla J. Kozielecki (1979), zwracając uwagę także na 
właściwości poznawcze twórców - abstrakcyjność, otwartość i aktywność ich 
struktur poznawczych.

Warto również przytoczyć zdanie R.B. Cattella (1963), który, analizując da
ne dotyczące właściwości osobowości i biegu życia naukowców, ustalił, że 
uczeni wykazują się większą stałością dążeń i wyższą dojrzałością emocjonalną 
niż inne grupy zawodowe. Analogiczne dane podaję M.S. Stein (1963, cyt. za: 
K. Drat-Ruszczak, 1981).

Zwolennicy koncepcji twórcy „zdrowego” prezentują swoje racje dość zde
cydowanie. K. Drat-Ruszczak piszę wprost:

„nie ma też podstaw, aby przypuszczać, że ceną uprawiania nauki (lub jak się niekiedy 
sądzi - warunkiem takiej aktywności) jest pewien poziom zaburzeń psychicznych, »nad- 
reaktywności«, »dezintegracji«, czy też wdezintegracji struktur poznawczych«. Można są
dzić, że istnieje zależność odwrotna: efektywność w nauce jest tym wyższa, im wyższy 
poziom organizacji działania wokół posiadanych i realizowanych celów” (1981, s. 117).

Zasadność tego empirycznie udowodnionego wniosku można jednak podważyć, 
wskazując na stosunkowo mały kaliber twórczości osób badanych. Innym wyni
kiem cytowanych badań było stwierdzenie, że u osób efektywnych zachodzi 
bardziej neutralny odbiór sytuacji emocjonalnej. Emocje pozytywne modyfikują 
■ch spostrzeganie równie często jak u osób nieefektywnych, ale emocje nega
tywne mniej wpływają na ich spostrzeganie.

Zauważmy, że w cytowanych badaniach, uzasadniających zracjonalizowaną 
wizję twórcy, badani byli naukowcy, najczęściej przedstawiciele nauk przyrod
niczych (chemicy w badaniach Steina, matematycy i studenci tej dyscypliny 
w badaniach Tajfela i Faina (za: K. Drat-Ruszczak, 1981).
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Z amerykańskich badań kalifornijskiego instytutu IPAR (J. Trzebiński, 1976; 
S.Z. Dudek, G. Boudhana, 1991; R. Helson, 1999) wynika paradoksalny obraz 
właściwości osobowości twórczej. Twórcy wykazują się większą pobudliwością 
i nadwrażliwością, ale w odróżnieniu od neurotyków (dzielących z mini te wła
ściwości) nie są chwiejni i lękowi. Pomimo wrażliwości stwierdza się (co po
twierdziły badania K. Drat-Ruszczak), że ich percepcja rzeczywistości jest bar
dziej obiektywna i mniej obarczona emocjami i ocenami, niż to jest u innych 
ludzi. Porównanie z neurotykami przynosi jeszcze jedną ciekawą informację - 
twórcy uzyskiwali w testach wyniki analogiczne jak ci neurotycy, którzy byli 
zdolni do reorganizacji osobowości w trakcie psychoterapii (za J. Trzebińskim, 
1976). Duża neurotyczność twórców wiąże się także z wysokim wynikiem 
w zakresie siły ego (badania IPAR, R.W. Woodman, L.F. Schoefeld, 1989; 
R. Helson, 1999).

Komentując sprzeczności czy paradoksalność w obrazie dyspozycji osobo
wościowych towarzyszących twórczości, A. Strzałecki zauważył (1969), że 
twórcy są źle przystosowani w świetle kryteriów psychologicznych, ale są do
brze przystosowani do swej pracy. Analogiczny pogląd wyraża E. Nęcka (1987), 
pisząc, że spore koszty emocjonalne związane z twórczością są przez twórców 
umiejętnie znoszone. Można również powiedzieć, nadal szukając specyfiki oso
bowości twórczej, że u wybitnych twórców nadrzędnym celem działania nie jest 
ich dobro własne, podmiotowe, ale dobro czy jakieś wymagania narzucane przez 
ich twórczość. Działają więc tak, aby optymalizować warunki swojej twórczo
ści, a nie własnego dobrostanu (por. A. Tokarz, 1991a). Ta dominująca pozycja 
i duża siła motywu tworzenia wyraża się zresztą w ogromnej na ogół pracowito
ści twórców, związanej nie tylko z dodatnimi, ale też ujemnymi emocjami.

4.2. W poszukiwaniu problematyki podmiotu

Metaforyczne uporządkowanie mechanizmów motywacyjnych na te wska
zujące człowiekowi status wykonawcy i te, które czynią go sprawcą, wymaga 
analizy miejsca podmiotu w koncepcjach motywacji, a szczególnie motywacji 
samoistnej.

Słownik języka polskiego podaję, że podmiot to: „osoba poznająca i działają
ca” (1979, s. 737), „podmiotowy” zaś to „zależny od podmiotu poznającego, 
uwarunkowany cechami tegoż podmiotu, subiektywny” (ibidem).

Mniej ogólnikowa definicja we francuskim Wielkim słowniku psychologicz
nym (1991) głosi, że istotą podmiotu jest możliwość samoobserwacji stanów 
umysłowych, treści myśli oraz odczuć składających się na doświadczenia osobi
ste, których nikt inny nie może podzielać. W rozważaniach T. Tomaszewskiego 
(1977) znajdujemy określenie mówiące, że na podmiotowość składają się: spe
cyficzna tożsamość, indywidualność oraz fakt, że od danej osoby zależy jej 
własna działalność. Prakseologiczna definicja T. Pszczołowskiego (1978) i psy
chologiczne rozważania K. Korzeniowskiego (1983) prowadzą z kolei do węż



49

szego rozumienia analizowanego pojęcia, do akceptowania tego, że człowiek 
jest wykonawcą swojego działania, podejmuje je świadomie, dowolnie i kieruje 
nim podług własnych wartości i standardów, jest zatem wykonawcą i sprawcą 
działającym świadomie i intencjonalnie.

Według syntezy, jaką przeprowadziła Z. Ratajczak (1987), po rozpatrzeniu 
poglądów psychologów polskich na istotę podmiotowości człowieka możemy 
omawianą właściwość rozumieć subiektywistycznie (por. K. Korzeniowski, 
1983) bądź obiektywistycznie (por. T. Tomaszewski, 1977). Wydaje się, że 
pomiędzy tymi dwoma poglądami skrajnymi istnieje przejście. Przywołuję te 
dwie odrębne propozycje definiowania podmiotowości w przekonaniu, że od
powiadają one pewnej realności psychicznej. Podmiotem można być, jak sądzę, 
w różnym stopniu w odniesieniu do różnych dziedzin aktywności. Podmiotem 
się bywa lub się nim jest (A. Tokarz, 1993d; 1997; K. Obuchowski, 1999). Ta 
kategoria psychologiczna jest zatem dość ekskluzywna i wąska. U większości 
ludzi podmiotowość ogranicza się do osobistego, subiektywnego poczucia od
rębności, które nie zawsze zresztą podlega werbalizacji. U niewielu jest samo
świadomością, kierowaniem sobą, endogennym sprawstwem (by użyć terminu 
Kruglanskiego - por. M. Widerszal-Bazyl, 1979), autonomią, indywidualnym 
widzeniem świata i siebie w świecie (por. K. Obuchowski, 1977; 1993; 1999).

W rezultacie tego szkicowego przeglądu uzyskujemy kilka cech i problemów 
kluczowych, jak się wydaje, dla problematyki podmiotu traktowanej psycholo
gicznie:

• Podmiot to tożsamość, indywidualność, swoistość danej osoby, indywi
dualność i swoistość uświadamiana i odczuwana oraz obserwowalna 
przez innych, to specyficzne cechy doświadczania siebie.

• Podmiotowość tkwi w tym, że jednostka inicjuje, reguluje, ukierunko
wuje i realizuje dowolnie aktywność celową, jest sprawcą zdolnym także 
do działania autonomicznego.

• Podmiotowość polega na samodzielnym wartościowaniu siebie („tworze
niu ewaluatywnego aspektu obrazu własnej osoby”, jak piszę K. Korze
niowski, 1983), otoczenia, tj. człowiek ma autorstwo nadawania wartości 
światu, polegające na aktywnym i świadomym posługiwaniu się osobi
stym systemem wartości w ocenie napływających informacji i tworzo
nych stanów rzeczy.

Upraszczając, trzy istotne kwestie określmy tu jako problemy psychologicz
ne podmiotu:

• Tożsamości, indywidualności i autonomii osoby.
• Sprawstwa.
• Specyfiki wartościowania w szeroko rozumianych procesach orientacyj

nych i poznawczych.
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4.3. Kwestie psychologiczne związane z „podmiotem” 
w problematyce motywacji

Odwołując się do kilku prac o wybitnej zawartości erudycyjnej, tj. pracy 
Ch.N. Cofera i M.H. Apleya (1972), K.B. Madsena (1982 ) czy bardziej aktual
nej analizy samej tylko definicji motywacji (P.R. Jr Kleinginna, A.M. Kleingin- 
na 1981a), można stwierdzić od razu, że problematyka podmiotu - jeśli pomi
nąć, co oczywiste, psychologię fenomenologiczną, po części też humanistyczną 
-jest w psychologii motywacji reprezentowana w stopniu niewystarczającym. 
Gdybyśmy przyjęli, że wątek podmiotowy to wszelka referencja do jednostki 
i osoby, człowieka, to ta opinia i tak nie ulegnie zmianie, gdyż motywacja 
w takich ujęciach jest tylko jednym z atrybutów, i to wcale nie najważniejszym. 
Zatem według pobieżnego oszacowania, jeśli wziąć pod uwagę nowsze teorie 
motywacji, dostrzegamy, że problematyka podmiotu jest obecna, jednak nie 
w stopniu znaczącym, czy explicite określona. Wyjątkiem są szczegółowe teorie 
motywacji odnoszące się do motywacji autonomicznej czy sprawstwa 
(deCharms, 1968; Kofta, 2001), czy też koncepcje jednostki akcentujące aspekt 
motywacyjny („Człowiek intencjonalny” - K. Obuchowskiego, 1993).

Warto tutaj przypomnieć, odwołując się do rozważań T. Kocowskiego 
(1987) lub szerokiej definicji motywacji Ph. Zimbardo (cyt. Za: P.R. Jr Klein
ginna, A.M. Kleinginna, 198la), że za najważniejsze problemy psychologii 
motywacji można uznać, biorąc pod uwagę funkcję tych procesów, problemy 
ukierunkowania, regulacji, organizacji i energetycznych aspektów zachowania. 
Brak tu, jak widać, kwestii ewidentnie nawiązujących do zagadnień psycholo
gicznych podmiotu. Można to zauważyć dzięki analizie szczegółowych zagad
nień związanych z tymi podstawowymi problemami. W żadnym razie jednak 
pytania dotyczące podmiotu nie jawią się jako podstawowe, tak jak na przykład 
zagadnienia energetyki zachowania (aktywacji), który to problem został zresztą 
zawłaszczony przez psychologię temperamentu. Dla udowodnienia tego przeko
nania posłużę się analizą 102 definicji motywacji, jaką przeprowadzili P.R. Jr 
Kleinginna, A.M. Kleinginna (198la), którzy, podobnie jak niegdyś Ch.N. Cofer 
i M.H. Appley, podjęli się tego niewdzięcznego zadania w naiwnej wierze 
w utworzenie definicji, którą większość psychologów mogłaby przyjąć.

Po pierwsze, stwierdzili oni i ustalić to można, badając obecność wymienio
nych, podstawowych problemów psychologii motywacji (tak jak wymienił je 
T. Kocowski), że przedmiot definicji motywacji jest na ogół ten sam, definicje 
zaś różnią się z uwagi na języki mające odmienne założenia narzucone przez 
teorie, ale jest to wniosek banalny.

Po drugie, podzielili analizowane definicje na 9 kategorii obejmujących de
finicje akcentujące rozmaite właściwości procesów motywacyjnych. Najbardziej 
interesująca jest w kontekście niniejszych rozważań oczywiście kategoria pierw
sza, odnosząca się do definicji fenomenologicznych.

Definicje motywacji tego rodzaju podkreślają rolę świadomości i definiują 
motywację w terminach potrzeb, żądań, afektów, niekiedy akcentują pojęcie 
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woli i wyboru (to odnosi się zwłaszcza do definicji starszych). Reprezentatyw
nym przykładem jest określenie A.H. Maslowa z 1955 r.:

„Pierwotnym kryterium motywacji i jedynym, jakie jest stale używane przez wszyst
kie istoty ludzkie z wyjątkiem psychologów behawiorystycznych, jest kryterium subiek
tywne. Jestem motywowany, kiedy czuję pragnienie, chęć, tęsknotę, życzenie lub brak 
czegoś (za: P.R. Jr Kleinginna, A.M. Kleinginna, 1981a, s. 273).

Definicja A.H. Maslowa w oczywisty sposób nawiązuje do wszystkich wy
mienionych problemów podmiotowych, zwłaszcza zaś pierwszego (indywidual
ność, tożsamość, odrębność). Nieprzypadkowo, i niezależnie od prowadzonej 
przeze mnie ewidencji psychologicznych problemów podmiotu, dwa kolejne 
przykłady definicji fenomenologicznych motywacji nawiązują do problemu 
sprawstwa i podmiotowego wartościowania w obrazie siebie i świata, czyli 
dwóch dalszych, jak je wyróżniłam, poważnych problemów psychologicznych 
prowokowanych przez tę problematykę.

Przykładem kolejnym jest zatem definicja V.H. Vrooma zamieszczona w je
go tekście na temat motywacji do pracy w 1964 r., motywacja jest to:

„Proces rządzący wyborem dokonywanym przez osoby lub niższe organizmy pomię
dzy alternatywnymi formami aktywności dowolnej”.

Analizujący to określenie autorzy zwracają jednak uwagę, że odniesienie do 
osoby (i jej sprawstwa - dodajmy) nie jest jedynym istotnym elementem tej 
definicji, widoczne jest tu bowiem również odniesienie do aspektu kierunkowe
go i funkcjonalnego zachowania.

Trzecia definicja z gatunku fenomenologicznych określeń motywacji doty
czy bardziej problemu swoistości podmiotowego wartościowania (por. D. Birch, 
J. Veroff, 1966; za: K.B. Madsenem, 1974/1980).

Jak już zaznaczyłam, w określeniach pierwszego rodzaju widoczne i oczywi
ste jest nawiązanie do trzech wyróżnionych przeze mnie problemów psycholo
gicznych podmiotu, a mianowicie: swoistość i indywidualność jednostki, spraw
stwo i indywidualny sposób wartościowania obiektów w otoczeniu. Wydaje się, 
że ta zbieżność dowodzi raczej poprawności obu uporządkowań.

Jak jednak jest reprezentowana „podmiotowość” definicji motywacji 
w przypadku innych kategorii? W małym stopniu. Są to: definicje fizjologiczne, 
energetyzujące, podkreślające ukierunkowanie i funkcjonalny aspekt motywacji, 
dotyczące zachowań zorientowanych na cele o konsekwencjach adaptacyjnych, 
definicje temporalne akcentujące przebieg motywacji w czasie, restrykcyjne - 
nastawione na odróżnienie motywacji od innych procesów, rozległe, tj. określa
jące różne rodzaje procesów motywacyjnych i związki między nimi oraz defini
cje szerokie.

Reasumując ten panoramiczny przegląd, można zapytać, co jest gramatycz
nym podmiotem tych definicji? Najczęściej motywacja lub proces, dopełnie
niem najczęściej zachowanie, rzadziej organizm, najrzadziej osobnik czy jed
nostka, nigdy osoba. Bez względu zatem na podejście, szkołę, styl czy kierunek, 
w definicjach motywacji określenia osoby, podmiotu czy „Ja” nie pojawiają się 
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na tyle często, by było łatwo charakteryzować motywy intensywnie z nimi po
wiązane i mające w nich źródło oraz by można było je pomyślnie operacjonali- 
zować i badać23.

23 Pewnym wyjątkiem są badania w zakresie tzw. motywu mocy (por. D C. McClelland, E.M. Fodor, 
1995), fragmentaryczne jednak, nieliczne, zbyt mało powiązane z twórczością. Szczegółowym przykła
dem skutecznego definiowania, wyjaśniania i badania wybranej grupy afektów powiązanych z „Ja” jest 
koncepcja „zwrotnych cząsteczek „Ja” afektywnego" J. Nuttina Jr. (1998), który opisał zjawisko prefero
wania przez ludzi liter własnego imienia i nazwiska.

4.4. Problematyka podmiotu w koncepcji motywacji samoistnej

Rozważając zagadnienie podmiotowości z psychologicznego punktu widze
nia, T. Tomaszewski (1977) stwierdził, posługując się zresztą cudzą metaforą, 
że psychologowie koncentrowali się na ogół nie na osobie aktora, lecz scenie. 
Wydaje się, że analizując zagadnienia podmiotowości z punktu widzenia pro
blematyki motywacji, można by powiedzieć, że psychologowie poświęcali wiele 
uwagi scenariuszom standardowym i ich realizacji, zaniedbując i osobę aktora, 
i autorskie scenariusze działania. Grupa koncepcji odnoszących się właśnie do 
aktora - człowieka działającego, sprawcy i działań przez niego autonomicznie 
podejmowanych, to koncepcje motywacji samoistnej (intrinsic), nazwanej po 
polsku niezbyt fortunnie wewnętrzną (por. M. Widerszal-Bazyl, 1979; por. 
A. Tokarz, 1985; 1999). Odnoszą się one wprost do podmiotowych problemów 
sprawstwa i autonomii oraz swoistości jednostki. Przytoczę przykład koncepcji 
tego rodzaju, chyba najbardziej popularnej, a w każdym razie dominującej ilo
ściowo na rynku publikacji. Jest to teoria zaproponowana przez E.L. Deciego 
(1975), uzasadniona empirycznie i rozwinięta przez niego wspólnie z R.M. Ry- 
anem (1985, por. przegląd najnowszych badań: C. Sansone, J.M. Harackiewicz, 
red., 2000).

Kluczowe, definicyjne sformułowanie brzmi następująco:

„Samoistnie motywowane działanie to takie, które zachodzi samo przez się, tylko sa
mo dla siebie, dla którego jedyną nagrodą są spontaniczne odczucia (affects) i towarzy
szące im procesy poznawcze (cognitions)” (E.L. Deci, R.M. Ryan, 1986, s. 171).

Już w tym określeniu dostrzegamy, pomimo braku jawnego odwołania się do 
podmiotu, odniesienie do aktywności czysto podmiotowej w sferze inicjowania 
i podtrzymywania działania, czyli sprawstwa, a więc problemu podmiotowego 
numer dwa.

Koncepcje wyjaśniające sprawstwo, a więc odwołujące się do teorii pod
miotu w działaniu, wiążą się najczęściej pochodzeniem i założeniami z teoriami 
atrybucji i jej rozmaitymi wariantami.

Najczęściej chyba przyjmowane wyjaśnienie sprawstwa upatruje jego przy
czynę w immanentnej właściwości natury ludzkiej:
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„Podstawową tendencją motywacji człowieka jest dążenie, aby być skutecznym 
w wywoływaniu zmian w otoczeniu”,

napisał R. deCharms jeszcze w 1968 r. (R. deCharms, 1968, s. 269), czerpiąc 
swą myśl, co oczywiste, z koncepcji R.S. White’a (1959). Człowiek dąży więc 
do tego, by być przyczyną swojego zachowania, co wiąże się zarówno z wiedzą 
o sobie jako sprawcy, jak i z odpowiednim odczuciem. Podejście to, oczywiście, 
rezygnuje z definiowania motywu w kategoriach czysto obiektywnych. W po
czątkowych ujęciach szczególnie akcentowano fakt zewnętrzności vs wewnętrz- 
ności w przypisywaniu przyczyn zachowania, ponieważ jednak atrybucja jako 
taka jest procesem zależnym od podmiotu, pojawiły się inne jeszcze klasyfika
cje.

Komentatorzy zarysowanego podejścia zwracają uwagę, że niedostatecznie 
różnicuje się tutaj motywację jako taką od jej spostrzegania przez podmiot. Wy
daje się jednak, że koncepcja E.L. Deciego, zwłaszcza zaś jej nowsze warianty, 
pozwala oddalić te zarzuty. W myśl poglądów tego autora (1975):

„Zachowanie motywowane autonomicznie (intrinsic) jest to zachowanie motywowane 
przez potrzebę skuteczności i potrzebę decydowania o sobie” (ibidem, s. 62).

Realizacja tych potrzeb (wywodzących się z wrodzonego motywu skutecz
ności i kompetencji radzenia sobie z otoczeniem) dokonuje się poprzez (1) po
szukiwanie sytuacji stanowiących optymalne, rozwiązywalne wyzwanie, 
(2) „pokonywanie” sytuacji dostarczających wyzwania czy stanowiących pro
blem. Pomimo (słusznych) zarzutów o eklektyczność badania Deciego trwają 
i przyniosły wiele ciekawych rezultatów, na przykład Ogólną Skalę Orientacji 
Przyczynowej (E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985; 1991). Należy podkreślić, że druga 
monografia E.L. Deciego, napisana już wspólnie z R.M. Ryanem (1985; 1991), 
rozwija wspomnianą koncepcję, nie modyfikując znaczenia tych wyjściowych 
definicji.

Istotne dla przedmiotu niniejszych rozważań, po pierwsze, jest to, że okre
ślenie podmiotu jako indywidualności i jednostki mającej poczucie odrębności 
zyskało w tej koncepcji nową treść poprzez odwołanie się (znowu śladami 
R.S. White’a, 1959) do wrodzonej potrzeby skuteczności, kompetencji i dążenia 
do samodecydowania, z których to przynajmniej dwie pierwsze są uzasadnione 
w sposób oczywisty poprzez odwołanie się do licznych danych na temat zacho
wania się zwierząt i małych dzieci w otoczeniu o zróżnicowanych właściwo
ściach sensorycznych, dostarczających problemów motorycznych, lokomocyj- 
nych czy innych.

Po drugie natomiast, został rozczłonkowany problem sprawcy - inicjatora 
własnego działania jako tego, który może siebie widzieć jako przyczynę swoje
go zachowania lub nie, nadto może podjąć wyzwanie, realne działanie, dające 
określone skutki, bądź przystąpić do jego realizacji tylko ze względu na treść 
i aktualne czynności z pominięciem skutków.

Teoria przedstawiona przez E.L. Deciego i R.M. Ryana (1985) jest zarówno 
koncepcją osobowości (dokładniej: odnosi się do naczelnej siły dynamizującej), 
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jak i motywacji. Składa się z trzech koncepcji wzajemnie powiązanych. Najbar
dziej ogólna z nich to teoria integracji organicznej, która dotyczy rozwoju mo
tywacji samoistnej (intrinsic) i instrumentalnej (extrinsic) oraz ściśle wiąże się 
z ograniczonym podejściem do motywacji w ogóle. Z tego powodu zarysuję ją 
pokrótce jako wykładnik założeń omawianej teorii i, jak się wydaje, dosyć uda
ny przykład jednoczesnego, chociaż niezbyt spójnego budowania koncepcji 
osobowości i motywacji. Druga składowa omawianej koncepcji to dobrze uza
sadniona empirycznie teoria oceny poznawczej, przedstawiająca twierdzenia 
odnoszące się do czynników stymulujących motywację samoistną i podtrzymu
jących ją. Trzecia - to z kolei teoria orientacji w zakresie ustalania przez osobę 
źródeł przyczynowości i działania czy - krócej mówiąc - źródeł sprawstwa 
jednostkowego.

W tym miejscu można ponownie przypomnieć Weinerowskie metafory 
człowieka-maszyny i człowieka-Boga. Te dwa obrazy reprezentują przenośnie 
dwa różne zespoły założeń na temat człowieka - podmiotu teorii motywacji. 
Omawiana koncepcja motywacji samoistnej i ukierunkowania podmiotowego, 
jaką proponują E.L. Deci i R.M. Ryan, mieści się oczywiście w ramach tej dru
giej metafory, podobnie jak poznawcze czy dokładnie atrybucyjne ujęcie moty
wacji (por. B. Weiner, 1986), a to z powodu odniesienia do sprawstwa i poczu
cia osobistej kontroli nad własnym działaniem i otoczeniem jako definicyjnych 
właściwości motywacji.

Podział zaproponowany przez E.L. Deciego i R.M. Ryana (1985a) bierze 
pod uwagę założenia formułowane lub przyjmowane przez autorów teorii mo
tywacji, a dotyczące istoty natury ludzkiej oraz twierdzeń o podstawowych 
czynnikach motywacyjnych. Podział ten jest charakteryzowany na kontinuum. 
Teorie skrajnie mechanistyczne widzą organizm ludzki jako pasywny, popycha
ny do działania wskutek współdziałania popędów fizjologicznych i stymulacji 
środowiskowej. Teorie organizmiczne natomiast traktują organizm jako aktyw
ny, inicjujący zachowanie stosownie do własnych zamiarów i intencji. W tej 
perspektywie (którą oczywiście autorzy przyjmują) organizm ma samoistne 
(immanentne) potrzeby i fizjologiczne popędy, ale właśnie te pierwsze dostar
czają energii do działania na otoczenie i zawiadywania popędami i emocjami. 
Nie można zakładać działania prostego mechanizmu reagowania przez organizm 
na bodźce z otoczenia. Bodźce nie są bowiem przyczynami zachowania, ale 
możliwościami, ofertami (opportunities and affordances), których organizm 
może używać i z których może skorzystać w zaspokajaniu potrzeb.

Podstawowe dla teorii organizmicznych założenie głosi, że istota ludzka 
działa na swoje zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie, by być efektywną i zaspo
koić swoje potrzeby. W trakcie tej działalności zachowanie pozostaje pod 
wpływem struktur wewnętrznych, poznawczych, które podlegają ciągłej, coraz 
bardziej subtelnej obróbce w celu przetworzenia istniejących, zgromadzonych 
i aktualnych doświadczeń. Aktywność zewnętrzna i aktywność ukierunkowana 
na rozwój struktur wewnętrznych wiąże się z motywacją samoistną.
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Charakterystyczną cechą podejścia organizmicznego do motywacji jest 
wprowadzenie zasady spójności (koherencji) pomiędzy aktywnym oddziaływa
niem na otoczenie a aktywnością struktur wewnętrznych. Wewnętrznym ośrod
kiem tej spójności jest struktura selfu. Zakłada się ponadto, że istota ludzka dąży 
aktywnie do panowania nad siłami w otoczeniu i nad siłami własnych popędów 
i emocji, dąży do ukierunkowania podmiotowego {self-determination). Dążenie 
to jest, inaczej mówiąc, tendencją do zawładnięcia, ujarzmiania {mastering), 
zintegrowania tych sił w jednolitą strukturę podmiotową. Proces ujarzmiania 
otoczenia i siebie nie jest łatwy, struktura ta w trakcie rozwoju podatna jest na 
uszkodzenia, więc zachodzi on dialektycznie poprzez ścieranie się sił integrują
cych i zakłócających proces integracji.

Istotą rozwoju w myśl podejścia organizmicznego nie jest zmiana, lecz róż
nicowanie i integracja struktur wewnętrznych w kierunku uzyskania większej 
giętkości i zwartości. Stopień opracowania struktur poznawczych doświadczenia 
wyraża poziom kompetencji lub mistrzostwa. Źródłem energii rozwojowej 
i energii do integracji jest motywacja samoistna, czyli spontaniczna, naturalna 
tendencja do różnicowania i integracji, która nie musi być zbyt intensywnie 
stymulowana przez otoczenie. Nie wszystkie jednak zmiany stymulowane są 
samoistnie, tylko te znaczące rozwojowo. Kompetencja i jedność są wyróżniają
cymi się właściwościami dobrze, pomyślnie rozwiniętych struktur, a jednocze
śnie znamieniem zdrowego funkcjonowania.

Zdaniem E.L. Deciego i R.M. Ryana, człowiek ma trzy podstawowe potrze
by psychologiczne: ukierunkowania podmiotowego, kompetencji i związków 
interpersonalnych. Są one podstawą zachowań motywowanych. Badania nad 
motywacją z kolei powinny dotyczyć, ich zdaniem, poszukiwań w zakresie 
czynników związanych z ukierunkowaniem i energetyzacją zachowania.

Za główną tezę empiryczną, stosowaną do wyjaśniania mechanizmów mo
tywacyjnych twórczości, uchodzi stwierdzenie, że nagrody zewnętrzne obniżają 
motywację wewnętrzną, jakkolwiek od dawna wiadomo, że jest ono niepraw
dziwe, jako zbyt szeroka generalizacja eksperymentów o niskiej trafności ekolo
gicznej, obciążona wieloma nadinterpretacjami (por. B.A. Hennessey, 2000; 
K. Świątnicki, 2001).

4.5. Znaczenie kategorii „podmiot” dla wyjaśniania funkcji 
motywacji w procesie twórczym

Podsumowując rozważania na temat miejsca, jakie problematyka podmiotu 
zajmuje w koncepcjach motywacji, stwierdzić trzeba, że de facto nie jest to 
miejsce poczesne, aczkolwiek wielu psychologów postuluje odmienny stan rze
czy (E.L. Deci, R.M. Ryan, 1986; B. Weiner, 1986a; 1991), dostrzegając wspól
ne dla obu obszarów, często nierozwiązane problemy.

W jednym z artykułów, jak również w monografii, B. Weiner - bezsprzecz
nie jeden z wybitnych, współczesnych teoretyków i badaczy motywacji - sfor
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mułował dwanaście postulatów względem teorii motywacji (B. Weiner, 1986a; 
1986b). Zawarte w nich wymagania stanowią, że adekwatna koncepcja motywa
cji powinna: być oparta na innej koncepcji niż homeostaza, obejmować więcej 
niż zasadę hedonizmu, włączać do swych wyjaśnień pełną gamę procesów po
znawczych, koncentrować się na świadomym doświadczeniu człowieka, włą
czać wszystko, co się wiąże z kwestią podmiotowości {self), dotyczyć szerokie
go zakresu emocji, posiadać stosowny poziom precyzji i ogólności, zawierać 
odpowiednie uzasadnienia empiryczne, dążyć do formułowania praw ogólnych, 
respektować związki przyczynowe między zmiennymi decydującymi o kierunku 
zachowania, wyjaśniać zarówno zachowania racjonalne, jak i irracjonalne, od
nosić się do wszelkiego rodzaju motywacji. Wydaje się, że ta lista „kryteriów 
dobroci koncepcji motywacji”, jak można by ją nazwać, dobitnie podkreśla, nie 
tylko w sformułowaniu dosłownym, wagę problematyki podmiotowości w dzie
dzinie motywacji.

Autorzy omawianej tu przykładowo koncepcji motywacji samoistnej już 
w skrótowym określeniu swej teorii („motywacja samoistna i ukierunkowanie 
podmiotowe”) zawarli postulat wiązania zagadnień motywacji i podmiotowości. 
Napisali także wprost:

„Teoria motywacji aktywnego organizmu, a szczególnie istoty ludzkiej, wymaga po
jęcia, które odnosiłoby się zarówno do energetycznych, jak i strukturalnych czynników, 
które leżą u podstaw wzajemnego, dialektycznego oddziaływania organizmu działającego 
na otoczenie i będącego pod jej wpływem. W naszej koncepcji takie pojęcie to ukierun
kowanie podmiotowe {self-determination)” (E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985, s. 171).

Postulaty czy przykład dosyć szczegółowej koncepcji motywacji mogą sta
nowić argumenty niewystarczające na rzecz tezy, że obie problematyki mają 
wspólne obszary zagadnień nierozwiązanych i niezbędnie wymagających roz
winięcia. Odwołując się jednak do trzech problemów „psychologicznej pod- 
miotologii”, jakie wyróżniłam poprzednio, dostrzec można oczywiste, chociaż 
rzadkie statystycznie według amerykańskiej analizy definicji, powiązanie tych 
kwestii z problematyką motywacji, której możliwości i kompetencje zostały tu 
skrótowo zarysowane.

Wydaje się też, że poszukiwaną największą wspólną białą plamą jest zagad
nienie podmiotowości widziane w perspektywie swoistości procesów poznaw
czych i procesów wartościowania człowieka, gdyż zarówno podejmowanie 
(sprawstwo), jak i realizacja działania (motywacja), jak również obraz samego 
siebie, autonomia i samokontrola silnie te procesy angażują (por. K. Krzyżew- 
ski, 1989). Stwierdzić też można, że w zakresie dwóch pozostałych problemów, 
tj. tożsamości, autonomii i wąsko rozumianego sprawstwa, obie dziedziny wy
pracowały wartościowe koncepcje lub takie możliwości wyraźnie się rysują.
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5. Różne modalności i wymiary doświadczenia indywidualnego 
jako tworzywo twórczości

Nawet odrzucając interpretacje fałszywe, obarczone np. wpływem kultury, 
czy też interpretacje banalne, nie możemy zignorować danych mówiących 
o tym, że twórcy wykazują się zwiększoną wrażliwością i neurotycznością, ani 
też pominąć licznych świadectw ich reakcji psychotycznych czy chorób psy
chicznych. Zważywszy na to, że obie wizje osobowości - zdemonizowana 
i zracjonalizowana - odnoszą się (upraszczając) odpowiednio do artystów 
i naukowców, można by lepszych wyjaśnień poszukiwać w innym zróżnicowa
niu rodzajów aktywności twórczej, np. pytając o specyfikę tworzywa. Ono bo
wiem narzuca specyficzne działania, wymaga odmiennych właściwości i wraż
liwości (A. Tokarz, 1991).

Twórczość naukowa, przynajmniej w zakresie obejmującym nauki przyrod
nicze, opiera się w przeważającej części na informacjach uporządkowanych, 
obiektywnie zakonotowanych, o społecznie komunikowalnym i potwierdzonym 
uzasadnieniu czy wyjaśnieniu. W naukach humanistycznych rygor społecznego 
potwierdzenia jest złagodzony na rzecz społecznej akceptacji produktu. Od
mienny charakter ma tworzywo w dziedzinie sztuki i twórczego wykonawstwa. 
Jakkolwiek treść informacji może pochodzić - i niekiedy pochodzi - z zasobów 
kultury (a więc jest zakonotowana obiektywnie), to jednak część z nich czerpana 
jest z zasobów doświadczenia indywidualnego i nosi piętno podmiotowego, 
specyficznego, zindywidualizowanego (niekiedy skrajnie) wartościowania. Ina
czej mówiąc, można stwierdzić, że twórczość naukowa opiera się na danych 
obiektywnych, pozaosobistych, twórczość artystyczna natomiast - na danych 
osobistych, subiektywnych.

Jakie są konsekwencje wynikające z odmienności tworzywa w dziedzinie 
nauki i sztuki?

Pierwszą jest większa różnorodność kodów i języków twórczości artystycz
nej oraz większa swoboda w zakresie posługiwania się nimi, a także możliwość 
tworzenia nowych języków i kodów. Można nawet powiedzieć, że w sztuce - na 
przykład w malarstwie czy literaturze - stworzenie względnie nowego języka 
(„własnego stylu”) jest wyróżnikiem wybitnej twórczości. W nauce inwencja 
językowa twórcy wyraża się najczęściej regulacją pojęciową, względnie zapro
ponowaniem nowego terminu. Swoistym przykładem jest twórcze wykonaw
stwo czy wynalazczość. Reguły wykonania czy działania są tam bardzo ściśle 
określone, ale współtwórca (kongenialny wykonawca) musi dobrać współ
brzmiące środki wyrazu, przełożyć dane treści na inny, własny, twórczy kod.

Druga różnica wynikająca z odmiennych właściwości tworzywa twórczości 
w wyróżnionych dziedzinach dotyczy ocen, a dokładniej tego, czy i w jakim 
stopniu oceny te są zależne od podmiotowych preferencji. Ponadto w dziedzinie 
sztuki samo tworzenie kryteriów oceny staje się przedmiotem twórczości (na 
przykład: surrealizm, turpizm). Z dwóch zatem powodów w dziedzinie sztuki 
mamy do czynienia z silnym upodmiotowieniem ocen wartościujących; jest to 
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naturalna własność tworzywa. W przypadku twórczości naukowej jest wprost 
przeciwnie - oceny dokonywane przez podmiot (twórcę) powinny się pokrywać 
z kryteriami obiektywnymi, a naruszenie tej reguły, niekiedy nieznaczne, kwe
stionuje wartość dokonań twórczych. Występuje zjawisko zwane „efektem oj
cowskim” względem własnych hipotez (J.W.B. Beveridge, 1960), to jest nad
miernie pozytywnej postawy względem preferowanych przez siebie dziedzin, 
teorii, poglądów, punktów widzenia. Twórczość naukowa w zakresie tworzenia 
nowych kryteriów i ocen zdarza się zatem rzadko i wiąże się z przewrotem czy 
nawet rewolucją naukową.

Trzecia różnica wynika z odmiennego źródła tworzywa. W twórczości na
ukowej jest to zgromadzona i zwerbalizowana czy zanotowana symbolicznie 
wiedza, którą możemy utożsamić z wiedzą naukową. W twórczości artystycznej 
natomiast przeżycia, dążenia, doznania o różnej treści i wadze, specyficzne 
podmiotowe motywacje - słowem wszystko, co stanowi zawartość doświadcze
nia indywidualnego, może stać się tworzywem.

W skrajnych przypadkach możemy mieć nawet do czynienia z zatarciem gra
nicy pomiędzy podmiotem tworzącym, tworzywem a zawartością doświadczenia 
indywidualnego, twórcą a dziełem. Przypomnijmy, jak trudne jest rozerwanie tej 
więzi, na przykład w przypadku dzieła M. Prousta (por. G.D. Painter, 1972).

Identyfikacja z dziełem w twórczości pisarskiej ma ciekawą w tym kontek
ście osobliwość - pisane dzieło od pewnego momentu zaczyna „żyć własnym 
życiem”, stanowiąc wyzwanie, problem i motyw dalszego pisania.

G.G. Marquez stwierdził:
„gdy się chce coś napisać, wytwarza się rodzaj wewnętrznego napięcia między autorem 
a dziełem tak, że piszący podkręca temat, a temat jego podkręca” (P.A. Mendoza 1983, 
s. 150).

W tym chyba sensie - mając na myśli identyfikację z dziełem i tę motywa
cyjną osobliwość - G. Flaubert wypowiedział swoje słynne zdanie: „Madame 
Bovary c’est moi” (J. Parandowski, 1964). Można zatem powiedzieć, że ekste- 
rioryzacja przetworzonego i wytworzonego doświadczenia nabiera właściwości 
analogicznych do istniejącego obiektywnie fragmentu wiedzy naukowej na te
mat, który prowokuje problemy i zmusza do stawiania pytań zarówno przed 
podjęciem analiz i badań, jak również po ich zakończeniu (zapisaniu).

Przedstawione tu zróżnicowanie właściwości tworzywa w twórczości na
ukowej i artystycznej prowadzi nas do przypuszczenia, iż stopień uwikłania 
w tworzywo doświadczeń indywidualnych i ocen podmiotowych może być bar
dzo istotnym czynnikiem przesądzającym o reagowaniu na trudności, radzeniu 
sobie z nimi i o życiowej strategii rozwiązywania konfliktów czy sytuacji kryzy
sowych. Może powodować, że z uwagi na specyfikę tworzywa artyści są bar
dziej narażeni na sytuacje trudne (problem ten będzie podjęty w rozdziale IV). 
Należałoby więc zapytać, jakie są reakcje twórców na trudności i czy ich specy
fika upoważnia nas do stwierdzenia koniecznego, psychopatologicznego cha
rakteru funkcjonowania osób twórczych. Czy może - gdyby sformułować przy
puszczenie alternatywne - permanentne sytuacje trudne pełnią istotną funkcję 
w procesie twórczym i są niekiedy jego niezbędnym elementem?



Rozdział II

EMOCJE W PROCESIE TWÓRCZYM

Rezultatem przyjętych w tej pracy założeń teoretycznych jest odróżnienie 
emocji - mechanizmów zdeterminowanych filogenetycznie, o określonych 
funkcjach, występujących w określonych sytuacjach, powiązanych ściśle ze 
specyficznymi reakcjami o względnie trwałych wzorcach behawioralnych oraz 
specyficznych konsekwencjach poznawczych - od nastroju, dyspozycji emocjo
nalnych i motywacji, przy zachowaniu, wszakże, ścisłego z nimi powiązania 
(por. T. Kocowski, 1989; N. Frijda, 1988; 1986). Taki punkt wyjścia wymaga 
określenia funkcji i scharakteryzowania struktury emocji w procesie twórczym, 
co będzie przedstawione w pierwszej części tego rozdziału. Dwie dalsze zawie
rają analizę emocji ciekawości i wyróżnionego aspektu emocji radości, jakim 
jest humor. Tym samym, jak się wydaje, rysuje się strategia badania emocji 
w twórczości24, prowadząca do wyjaśnień poprzez szczegółowe analizy wyod
rębnionych, poszczególnych modalności. Uważam ją za bardziej płodną niż 
mnożenie często nieudolnych, skłaniających do trywialnych uogólnień badań 
eksperymentalnych, modelujących procesy, których modelować się nie da (por. 
A. M. Isen et al., 1987; 1999). 

4 W tej strategii jest analogia do sposobu budowania koncepcji emocji, jaką określił LeDoux 
(1998) w zbiorowej polemice Natura emocji (1998). Można by ją określić jako strategię „małych 
kroków” - tworzenia miniteorii dla poszczególnych emocji i stopniowego dochodzenia do syntezy.

1. Status i rozumienie procesów emocjonalnych w twórczości

Przedmiotem tej części rozważań będzie próba utworzenia klasyfikacji emo
cji występujących w procesie twórczym oraz odniesienie jej do hipotez wyja
śniających różne aspekty procesu twórczego.

Formułując podstawowe założenia metodologiczne, określono już relację 
pomiędzy emocjami a motywacją, decydując się (wzorem innych badaczy, któ
rych stanowisko w tej kwestii jest rozmaicie, ale starannie udokumentowane, 
zarówno polskich - J. Reykowski, 1974; 1995; T. Kocowski, 1991 b; K. Obu- 
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chowski, 1972; 1995; W. Łukaszewski, 1974, jak i obcych M.R. Leeper, 1964; 
D.C. McClelland, 1986, na łączne ich rozpatrywanie.

Drugim teoretycznym kontekstem jest konieczność rozpatrywania procesów 
emocjonalnych i motywacyjnych zarówno w odniesieniu do osobowości i in
nych, aktualnie przebiegających procesów (kontekst wewnętrzny), jak i sytuacji 
społecznych (kontekst zewnętrzny).

Trzeci warunek wstępny budowania struktury emocji typowych dla procesu 
twórczego wymaga przypomnienia oczywistego rozróżnienia dwóch typów 
tworzywa twórczości - zobiektywizowanej wiedzy w przypadku twórczości 
naukowej i doświadczenia indywidualnego w przypadku twórczości artystycznej 
(por. poprzedni rozdział). Podział ten ma duże znaczenie, jeżeli odmienność 
tworzywa twórczości potraktujemy jako auto- i heteropatyczne (za W. Witwic- 
kim, 1995) odniesienie emocji. To pierwsze - związane z „Ja”, drugie - z inny
mi obiektami.

Rozpatrując kwestię stymulatorów emocji w twórczości, nie można uniknąć 
rozpatrywania aktywności tego rodzaju w ujęciu fazowym, a nawet stadialnym, 
jakkolwiek można zgodzić się z krytyką, jaką E. Nęcka (1987; 1995) opatrzył 
swoje omówienie tego zagadnienia. Warto zauważyć, że psychologiczne analizy 
procesu twórczego ciągle pozostają pod wpływem Deweyowskiego ujęcia faz 
rozwiązywania problemów z jednej i Wallace’a stadiów dochodzenia do odkry
cia z drugiej strony, chociaż nietrudno znaleźć bardziej złożone opisy aktu 
twórczego (M. Naksianowicz-Gołaszewska, 1958).

1.2. Klasyfikacja emocji występujących w przebiegu procesu 
twórczego

Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy istotne, chociaż nierównoważne elementy 
twórczości, takie jak:

• proces twórczy widziany w pryzmacie procesów poznawczych;
• osobę twórcy;
• społeczny kontekst jego działalności;

to każdy z tych elementów stanowić może źródło stymulatorów ważnych emo
cji. Zróżnicować ponadto trzeba emocje ściśle związane z twórczością oraz 
emocje odnoszące się do aktywności innego rodzaju, które jednak mogą istotnie 
modyfikować aktywność twórczą. Proponuję, by je nazwać emocjami tła (poję
cie to stosuje także K. Obuchowski, 1983; 1995; 1996 oraz A. Damasio, 1999, 
jednakże w odmiennych znaczeniach).

1.2.1. Emocje związane z procesem twórczym

Wyróżnimy dwie grupy emocji związanych z poznawczym aspektem proce
su twórczego. Będą to emocje poznawcze pozytywne i negatywne.
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Emocje pozytywne to głównie ciekawość i wiele innych odczuć i emocji 
związanych z poznawaniem, jak: zdumienie, zdziwienie, zaskoczenie, fascyna
cja, pasja. Antagonistyczna grupa emocji obejmuje: nudę, obojętność, znudze
nie, przesyt, niekiedy też niechęć związaną z podmiotowym odczuciem trudno
ści i znużenia. Poznawcze emocje pozytywne i negatywne powstają naprze
miennie, aczkolwiek te pierwsze dominują. Zbadanie dynamiki tych procesów 
u osób twórczych jest ciekawym i ważnym problemem, rozstrzygającym o po
stępach w wyjaśnianiu istoty twórczości.

Wydaje się, że najważniejszą z tych emocji, stanowiącą także podstawę 
kształtowania się zdolności i motywacji twórczych w ontogenezie, jest cieka
wość.

W rozmaitych danych empirycznych jest wiele dowodów potwierdzających 
wagę i specyfikę tej emocji pociągającej za sobą u osób twórczych bardzo silną 
i trwałą motywację poznawczą będącą swoistą dominantą motywacyjną 
w strukturze organizującej, pobudzającej i ukierunkowującej aktywność twór
czą. Wszyscy bez wyjątku uczeni, którzy się zdobyli na refleksję autobiogra
ficzną zgodnie ten fakt podają (L.V. de Broglie, 1951; 1960; W.L.B. Beveridge, 
1963; H. Selye, 1967). Podobnie badacze twórczości (A. Strzałecki, 1969; 
Z. Pietrasiński, 1969; J. Trzebiński, 1976; K. Drat-Ruszczak, 1981; A. Tokarz, 
1985; E. Nęcka, 2000; 2001), jak też autorzy syntez {Encyclopedia of Creativity, 
1999).

Ciekawość jest reakcją emocjonalną na bodźce (wg mojej upraszczającej 
klasyfikacji) nowe, zmienne i konfliktogenne, to jest wywołujące konflikty po
znawcze, czyli problemy. Bodźce tego rodzaju nazwać można inaczej sytuacyj
nymi stymulatorami ciekawości. Inne grupy stymulatorów wiążą się z aktualną 
aktywnością podmiotu w sensie realizowania rozmaitych potrzeb i zadań oraz 
jego aktualną aktywnością poznawczą (A. Tokarz, 1989a; 1989b).

Szczególnie interesująca jest ta trzecia grupa stymulatorów ciekawości, 
a mianowicie stymulatory poznawcze. Rezultatami dłużej trwającej aktywności 
poznawczej mogą być: nowe informacje, nowe rozwiązania, pytania, pomysły, 
idee kierunkowe (por. T. Kocowski, 1989; 1993a), które same w sobie mają 
cechę nowości, wprowadzają zmianę oraz silny walor konfliktogenności. Można 
zatem powiedzieć, że aktywność wzbudzona ciekawością i odpowiadającą jej 
motywacją sama zdolna jest wytwarzać efekty podtrzymujące jej trwanie, wyka
zując w tym podobieństwo do mechanizmu eksploracji we wczesnych fazach 
rozwoju (por. K. Lorenz, 1977). Wydaje się, że owa właściwość samopobudza- 
nia się czy samowzmacniania jest najistotniejszą cechą ciekawości, dodatkowo 
jeszcze umocnioną przez to, że towarzysząca jej motywacja poznawcza jest 
także procesem nasilającym się w miarę zaspokajania, czyli - by użyć odnoszą
cego się do szerszego kontekstu określenia J. Kozieleckiego (1987) - wzrosto
wym, heterostatycznym.

Szczególny charakter ciekawości oraz innych emocji poznawczych wynika 
także z tego, że w odróżnieniu od innych emocji nie wiążą się silnie z określoną 
sferą popędową, nie mają charakteru imperatywnego ani wyraźnej reakcji kon- 
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sumacyjnej, spełniającej. Sąjakby niekonieczne i pozornie mniej ważne, łatwo 
ustępują i zanikają, jeżeli pojawi się silny stymulator innej emocji. W istocie 
jednak ciekawość jest „słabosilna”, z uwagi na możliwość uruchomienia opisa
nego przed chwilą uporczywego mechanizmu samowzmacniania się. Rozwinię
cie się procesu emocjonalnego tego rodzaju w odpowiednim, równoimiennym 
kontekście motywacyjnym doprowadza do tego, że ciekawość uzyskuje pozycję 
dominującą i może panować nawet nad emocjami zabezpieczającymi elemen
tarne potrzeby (por. artykuły w zbiorze H. Fowlera, 1965).

Co może doprowadzić do redukcji tej emocji o tak dużym bezwładzie i dużej 
trwałości? Otóż przede wszystkim - zanik oddziaływania poznawczych i sytu
acyjnych stymulatorów, to jest sytuacja monotonna, bez dopływu nowych in
formacji, bez zmiany, a także brak efektów dotychczas realizowanej aktywności 
poznawczej. Ponadto, inhibitory mogą wynikać z kontekstu motywacyjnego. 
Ciekawość może zostać stłumiona przez pojawienie się motywu, którego reali
zacja uruchomi mechanizm sprzeczny ze wzrostowym charakterem motywacji 
poznawczej. Jest oczywiście wiele innych przyczyn tłumiących ciekawość.

Istotne jest również to, że aktywność poznawcza sterowana ciekawością ce
chuje się (A. Tokarz, 1985) - w porównaniu z aktywnością wymuszoną zada
niem - stabilniejszym ukierunkowaniem, chociaż także dużą różnorodnością, 
doprowadzającą do relatywnie twórczych efektów.

Dominacja ciekawości w fazie wytwarzania pomysłów jest bezsprzecznie 
czynnikiem prokreatywnym. Jej rola wzrasta i nadal jest korzystna dla generacji 
idei, o ile ciekawości odpowiada stosowny, równoimienny kontekst motywacyj
ny (czyli motywacja poznawcza). Jeżeli jednak tak się nie dzieje, wówczas duże 
nasilenie pozytywnych emocji poznawczych może się okazać niekorzystne. 
Przeszkadza bowiem twórcy w przejściu do innych etapów pracy. Wnikając 
w powody nieefektywności twórczej, z pewnością można by wskazać na indy
widualne przypadki - wiecznie pomysłowych, zaciekawionych, acz nieefektyw
nych pracowników. Tak więc ciekawość może mieć zarówno pro-, jak i anty- 
kreatywne działanie.

To samo można powiedzieć o nudzie, która powoduje zaprzestanie pracy nad 
problemem, przynosząc korzystną przerwę. Po niej często nagle pojawia się 
rozwiązanie lub choćby odmienne ujęcie problemu. Zależności te są więc 
względne.

Ta hipotetyczna charakterystyka emocji poznawczych daje się streścić 
w stwierdzeniu, że emocje te wyznaczają rodzaj, zakres i różnorodność czynno
ści eksploracyjnych, decydują o kierunkach poszukiwań, stabilizują wyznaczony 
kierunek poszukiwań i działania, inaczej mówiąc - funkcjonują jako swoiste, 
naturalne heurystyki procesu twórczego. Podobnego zdania jest, jak wiadomo,
J. Tichomirow (1976), który twierdzi, że emocje mogą być autonomicznymi 
heurystykami, które są - w kontraście do reguł poznawczych - bardziej globalne 
i niezróżnicowane, mają większą dynamikę, a także szybciej i bardziej sponta
nicznie włączają się w przebieg myślenia. Zbliżony pogląd, uogólniając, pre
zentuje w swojej złożonej koncepcji K. Obuchowski (1982), przypisujący emo-
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cjom funkcje regulacyjne o szerszym zakresie, odniesione do poziomu sterowa
nia zachowaniem, ale również działające w kierunku uproszczenia i skonkrety
zowania działania. Według P. Simonowa z kolei (cyt. za: J. Kozielecki, 1987), 
emocje pełnią funkcję kompensacyjną. W przypadku deficytu „prawdziwych” 
informacji człowiek wykorzystuje do celów twórczych wszelkie sygnały i wska
zówki. Emocje, mimo ograniczonej zawartości treściowej, mogą ułatwić reali
zację twórczych zamierzeń.

Wydaje się, że dalsze, trudne badania heurystycznej funkcji emocji poznaw
czych są najciekawszym i najbardziej obiecującym wątkiem badań, jaki się po
jawił przy analizie roli emocji w przebiegu procesów twórczych. Brak ogólnej 
i dostatecznie złożonej koncepcji procesu twórczego poważnie jednak utrudnia 
podjęcie właściwych eksperymentów.

Pomimo iż zrezygnowano tutaj z analizy twórczości artystycznej, nie można 
nie zaznaczyć, że w aktywności tego rodzaju, na przykład literackiej, pojawia się 
nie tyle emocja poznawcza w rodzaju ciekawości, co jakiś jej odpowiednik dzia
łający wszakże na podstawie podobnego mechanizmu. Mam tu na myśli stan 
emocjonalny pisarzy powstający w kontakcie z dziełem, które tworzą.
J. Parandowski w Alchemii słowa (1972) wspomina o tym zjawisku, pisząc, iż 
dzieło zaczyna w pewnym momencie nad pisarzem dominować, domaga się kon
tynuacji i pociąga niejako twórcę za sobą. Można by więc powiedzieć, że ten, kto 
tworzy fabułę, zainteresowany jest samym faktem tworzenia, tak jakby to był 
powstający w czasie pisania, nieustannie rozwijający się problem. J.S. Bruner 
(1978) również zwrócił uwagę na to szczególne zjawisko, stwierdzając, iż twórca 
powinien osiągnąć stan „wolności podporządkowania się przedmiotowi” (czyli 
temu, co tworzy). Poczynił analogię pomiędzy tym fenomenem a projekcją 
i stwierdził, że w wyróżnionym momencie procesu twórczego

„pozwalamy jej (tj. pracy twórczej, przyp. A.T.) stać się samoistnym bytem, któremu słu
ży jego własna autonomiczność” (J.S. Bruner, 1978, s. 371).

Kwestia dominacji procesu twórczego nad podmiotem twórczym jest oso
bliwością, która określa także wyjątkowy charakter mechanizmów regulacyj
nych sterujących działalnością omawianego rodzaju.

Odmienne ujęcie problemu prokreatywnych funkcji emocji poznawczych 
pojawia się, jeżeli rozważymy tę kwestię w kontekście relacji pomiędzy proce
sami poznawczymi a emocjonalnymi. R.S. Zajonc (1985), uznając te dwie grupy 
zjawisk psychicznych za swoiste, sformułował uzasadniony empirycznie wnio
sek, że:

„udział emocji w przetwarzaniu informacji określonego typu może zdecydowanie polep
szyć efektywność tego przetwarzania” (R.S. Zajonc, 1985, s. 55).

Emocje są tu jednak rozumiane jako czynnik odrębny, o specyficznej natu
rze, wpływający na procesy poznawcze, nie czynimy jednak tak ostrej cezury 
pomiędzy tymi dwoma rodzajami procesów psychicznych. Dookreślając cyto
waną opinię Zajonca, wskazać można na kontrowersyjną, ale posiadającą wielką 
moc heurystyczną, wizję umysłu A. Damasio (1999). Znajdujemy tam dowody 
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na to, że procesy emocjonalne i uczuciowe są nieodłącznie powiązane, nie są 
balastem dla umysłu i źródłem zakłóceń racjonalności, a wręcz przeciwnie - są 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania umysłu i osobowości, a ich brak 
jest tak samo destrukcyjny, jak zaburzenia, które mogą powodować.

1.2.2. Emocje twórcy jako podmiotu tworzącego

Mam tu na myśli zarówno emocje związane z faktem tworzenia (Ja coś two
rzę), jak i z faktem bycia twórcą (Jestem twórcą). Są one wyodrębnione 
sztucznie, jednak niewątpliwie nasycone są czynnikiem „Ja” w różnym stopniu. 
Informacje o odczuciach tego rodzaju pojawiają się w relacjach autobiograficz
nych samych twórców, stanowią też niekiedy barwny wątek rozważań metodo
logicznych.

Wydaje się, że już w początkowych momentach podejmowania pracy nad ja
kimś problemem pojawia się „poczucie posiadania” określonego obszaru infor
macji. Wytwarzają się poglądy, postawy, preferencje w odniesieniu do danych 
fragmentów wiedzy - hipotez, metod, technik, interpretacji, autorytetów etc. Po 
uzyskaniu skromnych nawet postępów, a więc po wzbogaceniu tego, co jest 
przedmiotem aktywnej twórczości naukowej, emocjonalny aspekt postawy wo
bec własnego tematu wzrasta. Uważa się także, że w postaci tzw. efektu ojcow
skiego możemy obserwować zgodne przejawy owego uczucia do tego obszaru 
wiedzy, którym dany twórca zawładnął. Wydaje się, że ten stan emocjonalny 
towarzyszy procesowi, który można nazwać przywiązaniem do dzieła, czerpiąc 
termin z psychologii rozwojowej. Wiadomo, że to przywiązanie utrudnia rzetel
ną ewaluację i autokorektę, modyfikuje sposób interpretacji danych, powoduje 
szkodliwą sztywność poznawczą. Ma jednak również działanie korzystne jako 
czynnik poważnie wspomagający motywację do długotrwałej i wytężonej pracy. 
Szczególnym odczuciem tego rodzaju jest radość z odkrycia, czyli heureka! Siłę 
tego doznania emocjonalnego opisuje legenda związana z odkryciem prawa 
Archimedesa oraz liczne wypowiedzi słynnych uczonych (np. Claude Bernard 
powiedział, że radość z odkrycia wydaje mu się największą, jakiej człowiek 
może zaznać - za: S. Korliński, 1991, s. 9). Heureka nie zawsze jest adekwat
nym stanem emocjonalnym, to jest odczuciem, które może towarzyszyć odkry
ciom bezwartościowym. W momencie olśnienia istnieje jednak poczucie wyso
kiej wartości tego, co się wymyśliło. Możemy więc stwierdzić, że odczucia tego 
rodzaju mają przynajmniej na krótko potężną funkcję energetyzującą, a także są 
narzędziem sytuacyjnej, chwilowej ewaluacji, przygotowującej konieczną „bez- 
emocjonalną” weryfikację właściwą. Być może zresztą emocja ta stanowi swo
isty mechanizm regulujący, uwalniający od napięcia powstałego wskutek inten
sywnej pracy, czyli spełnia funkcję katartyczną.

Odczucia pozytywne związane z faktem bycia twórcą są następstwem uzy
skania efektu twórczego o społecznie uznanej wartości, to jest posiadającego 
cechy nowości i uniwersalności (przynajmniej w jakimś stopniu). Wymienić tu 
można: satysfakcję płynącą z poczucia kompetencji (w sensie szerszym - por. 
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R.S. White, 1959), własnej wartości i ważności, satysfakcję z ukończenia pracy 
i potwierdzenia własnej efektywności. Należy tu także niezbyt chętnie werbali
zowane i nieakceptowane społecznie zadowolenie z powodu rozwiązania pro
blemu, zanim inni zdołali to uczynić, jeśli oczywiście w danej dyscyplinie da się 
to ustalić. Emocje antagonistyczne, o ile nie mają zbyt wielkiego natężenia, 
działają korzystnie, utrzymując samoocenę na adekwatnym poziomie. Badania 
nad sprawstwem (por. M. Kofta, 2001; M. Kofta, D. Doliński, 2000), dotyczące 
wszakże skutków działania skutecznego, niekoniecznie twórczego, definiują 
szereg jego silnych efektów emocjonalnych. Osoby twórcze, pracujące przecież 
z niezwykłą intensywnością, uzyskujące rezultaty często o potwierdzonej spo
łecznie ważności (a nawet wartości), można określić jako „nadsprawców”, co 
potęguje te efekty.

Szczególnym przypadkiem jest tutaj także stan przechodzenia do operacyjnej 
fazy działania, zwany przez P.M. Gollwitzera implementacyjnym (P.M. Goll- 
witzer, M. Brandsteatter, 1997), cechujący się wzmożoną energią działania, 
radością. Osoba podejmująca wiele zadań, generująca je dla siebie czy podej
mująca je z konieczności, w momencie realizacji zyskuje w tym dodatkowe 
źródło emocjonalnego zasilania.

Emocje pozytywne związane z „Ja” twórcy koncentrują się wokół podsta
wowego motywu wynikającego z potrzeby zwanej przez J. Kozieleckiego „hu- 
brystyczną”. Dzięki niej człowiek dąży do potwierdzenia i wzrostu ważności 
własnego „Ja” (zatem jest to określenie pokrewne względem motywu mocy - 
por. A. Adler, 1986; D.C. McClleland, 1986). Postaram się udowodnić, że po
trzeba ta jest jedną z ważnych sił motywacyjnych uruchamiających działania 
twórcze. J. Kozielecki zaznacza, że potrzeba hubrystyczna działa zgodnie 
z mechanizmem wzrostu, to znaczy, że jej zaspokajanie zwiększa ją zamiast 
redukować. Ma więc mechanizm heterostatyczny. Można powiedzieć, że emocje 
związane z faktem tworzenia i bycia twórcą wykazują mechanizmy analogiczne 
do pozytywnych emocji poznawczych - wzmagają się w miarę zaspokajania.

Jakie są zatem skutki regulacyjne emocji związanych z „Ja” twórcy? Po pierw
sze - działają jako czynnik silnie poprawiający samopoczucie i podwyższający 
energię działania. Po drugie - ich częste pojawianie się ma istotne i korzystne 
skutki jako wzmocnienie poszczególnych ogniw systemu motywacyjnego twór
czości, sprzyjające również jego autonomiczności. Po trzecie - są źródłem no
wych dążeń (motywów) wzmacniających „Ja”, ta właśnie, motywacyjna funkcja 
procesów emocjonalnych w twórczości najczęściej jest ignorowana.

1.2.3. Emocje tła

Są to, jak już powiedziano, emocje dotyczące innych, poza twórczością 
dziedzin życia i aktywności, w których twórca uczestniczy, nieraz z dużymi 
oporami, stykając się z takimi samymi klasami sytuacji i stymulatorów, jak inni 
ludzie. Analizując liczne dane empiryczne, w tym także własne badania, sfor
mułowaliśmy z T. Kocowskim regułę korzystnego wpływu emocji dodatnich na 
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proces twórczy (T. Kocowski, A. Tokarz, 1991). Głosi ona, iż wszelkie emocje 
pozytywne działają najczęściej prokreatywnie, negatywne zaś - antykreatywnie.

Hipoteza ta jednak okazała się nazbyt ogólna, trzeba było mnożyć zastrzeże
nia i wskazywać na wyjątki. Wiadomo bowiem, że wielu twórców działało wy
jątkowo aktywnie nawet wówczas, gdy emocje - zwłaszcza te nazwane tu emo
cjami tła - były negatywne i silne. Skądinąd też wiadomo, że zawsze doznawane 
emocje są w subiektywnym odczuciu modyfikowane przez utrwalone postawy 
(sentymenty, jak nazwali je N. Frijda, 1998), indywidualne strategie życiowe, 
przyzwyczajenia, mechanizmy obronne, indywidualne hierarchie ważności etc.

Wydaje się więc, że poprawka do wspomnianej reguły powinna zawierać co 
najmniej trzy ograniczenia:

Po pierwsze - jeżeli regułę odniesiemy do emocji poznawczych, wydaje się 
hipotezą trafną i płodną. Tak samo prawdopodobnie byłoby wówczas, gdyby 
rozważać emocje związane z tworzeniem własnego dzieła. Granice tej zależno
ści rozmywająsię jednak, jeżeli zgodnie z przyjętym tu założeniem rozpatrzymy 
emocje w kontekście długotrwałego procesu motywacyjnego.

Po drugie - jeżeli natomiast regułę tę zastosujemy do emocji tła, to należy 
wziąć pod uwagę siłę emocji poznawczych oraz rodzaj i natężenie odpowiadają
cych im procesów motywacyjnych. Wydaje się bowiem, że u osób twórczych 
dominuje kontekst motywacyjny i osobowościowy, modyfikując znacznie siłę 
oddziaływania sytuacyjnych stymulatorów wszelkich innych emocji. Stąd też 
emocje tła, nawet negatywne i silne, często mogą nie wywrzeć wpływu dezor
ganizującego, aczkolwiek można by takowy prognozować. Wiele przykładów 
biograficznych dowodzi olbrzymiej odporności twórców na przeszkody tego 
rodzaju.

Po trzecie - z danych biograficznych, dotyczących między innymi pisarzy 
(por. M. Kuleta, 1987 i analiza w rozdziale IV), wynika, że u literatów zachodzi 
daleko idąca korekta własnych emocji. Nie wiadomo, w jakim stopniu twórcy 
działający w innych dziedzinach (gdzie sama emocja nie stanowi narzędzia 
niezbędnej empatii ani psychotechniki aktu twórczego) dokonują kontroli wła
snych emocji, niemniej nie można takiej zmiennej pominąć.

1.2.4. Emocje w grupowym rozwiązywaniu problemów

Analiza prokreatywnych i antykreatywnych funkcji emocji związanych 
z faktem realizowania zadań badawczych w zespole naukowym wymaga podję
cia odrębnych badań. Stopień złożoności tego zagadnienia wynika nie tylko 
z faktu wielorakiego uwarunkowania tego rodzaju procesów, ale też z tego, że 
mają one dużą dynamikę, zmieniają się w czasie „tu i teraz” funkcjonowania 
grupy, a także wówczas, gdy grupa istnieje długo. Wypada zatem poprzestać na 
stwierdzeniu, iż aczkolwiek emocje związane z pracą w zespole stanowią istotny 
czynnik określający stan emocjonalny poszczególnych osób, to jednak nie mają 
mocy dezorganizującej skuteczność pracy twórczej. Wiadomo ponadto, że gru
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powo rozwiązuje się jedynie wyróżnione kategorie problemów i zadań, a waga 
indywidualnych dokonań twórczych nie daje się zapewne przecenić.

Odrębną charakterystykę, bardziej precyzyjnie określoną, mają emocje za
chodzące w działających czasowo grupach inwentycznych (por. E. Nęcka,
K. Brocławik, 1984; E. Nęcka, 1985; 1995a; D. Dobroczyńska, 1986; W. Bie
niek, 1987; U. Ostafil, 1987). Funkcję prokreatywną spełniają głównie: sympa
tia między uczestnikami, zaciekawienie problemem, radość i humor. Nawiązu
jąc do Rogeriańskiej (1975/1980) koncepcji twórczości, można stwierdzić, że 
wskazane tam optymalne warunki twórczości w sposób pełny realizują się 
w modelu efektywnej grupy inwentycznej. Ogólnie rzecz biorąc, warunki te 
można określić jako komfortowe, dodatnie, cieplarniane. Redukują bowiem 
z założenia negatywne efekty wzajemnych ocen, ewaluacji pomysłów, agresji 
interpersonalnej itp.

Obecność adekwatnych stymulatorów specyficznego dla takich grup „odczy
nu” emocjonalnego jest zresztą zależna (poza regułami sztuki) od lidera emitu
jącego mnóstwo informacji wzbudzających emocje i sterującego pracą zespoło
wą (por. E. Nęcka, K. Brocławik, 1984; K. Brocławik, 1991).

1.2.5. Emocje wynikające z faktu społecznej prezentacji dzieła

Społeczny kontekst odbioru dzieła może uruchomić ponownie emocje po
znawcze i emocje związane z „Ja” twórcy, zwłaszcza te ostatnie poważnie 
wzmacniając.

Po pierwsze więc, zakończenie pracy nad problemem otwiera nowe zadania. 
Praca staje się przyczyną polemik - zmusza autora do nowych poszukiwań, 
dostarcza nowych informacji poprzez komentarze innych badaczy. Ciekawość 
i motywacja poznawcza pobudzane są na nowo.

Po drugie zaś, zakończenie pracy i prezentacja jej efektów niezwykle silnie 
wzmacnia uczucie przywiązania do dzieł, urzeczywistnia efekt heureka (jeśli 
wystąpił), wzmaga poczucie własnej wartości, ważności, przewagi nad innymi 
i dumy. Tym samym wzmacnia strukturę motywacji do pracy twórczej.

Może się zdarzyć, że nowy rezultat poznawczy zostanie odrzucony lub 
przyjęty obojętnie. Wywoła zatem wiele odczuć negatywnych - zniechęcenie, 
znudzenie, przesyt, poczucie mniejszej wartości, rezygnację, zwątpienie.

Ten zespół odczuć negatywnych może wywołać dwojaką reakcję:
• Może wzmocnić motywację do potwierdzenia własnych odkryć i poglą

dów. Wydaje się, że w takiej korzystnej sytuacji mamy do czynienia 
z dominacją emocji poznawczych nad emocjami związanymi z „Ja” 
(uwaga ta dotyczy oczywiście również odpowiadających im kontekstów 
motywacyjnych). Autor więc ponownie skupia się na problemie, dowo
dząc swojej słuszności, względnie ignoruje krytyki i kontynuuje pracę.

• Negatywny odbiór społeczny może zdemobilizować, zniechęcić, skłonić 
do rezygnacji, co zdarza się u osób o niestabilnym, niedojrzałym i w isto
cie słabym systemie motywacji do pracy twórczej. Czynniki osobowo
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ściowe również mają tu znaczenie (por. T. Kocowski, W. Surażska, 1976;
K. Drat-Ruszczak, 1981; I. Pufal-Struzik, 1988). Intensywność zacieka
wienia i motywacja poznawcza, nawet gdyby były znaczne, nie wystar
czają bowiem do efektywnej twórczości.

Specyficznym stymulatorem społecznym są pieniądze. Według przyjętej tu 
klasyfikacji wywołane przez nie emocje (pożądania) należą do emocji tła i pod
dają się prawidłowościom typowym dla tego typu procesów. Jest to jednak sty
mulator silny i może wpływać na kierunki poszukiwań i podejmowane proble
my. Osoby twórcze jednak - jak się wydaje - są w stanie zainteresować się 
czymkolwiek bez szkody dla własnej twórczości, toteż działalność realizowana 
w celu zdobycia pieniędzy nie oznacza automatycznie pogorszenia wykonania 
(por. E. Nęcka, 1987, s. 222)25.

25 Te komentarze nie odnoszą się do sytuacji aktualnie panującej w Polsce, szczególnie tak 
zwanej wieloetatowości, która jest zjawiskiem kulturowym i społecznym, niemającym analogii 
w innych krajach, wymagającym analizy wielodyscyplinarnej, psychologiczne są bowiem niewy
starczające.

1.3. Funkcje procesów emocjonalnych w aktywności twórczej

W świetle tego, co już powiedziano, nie można zgodzić się z opinią, że emo
cje

„nie biorą bezpośredniego udziału w przetwarzaniu informacji (...), a jedynie ułatwiają to 
przetwarzanie, dostarczając procesom poznawczym odpowiedniej dawki energii” (E. Nę
cka, 1987, s. 11).

Przypuszczam bowiem, że emocje poznawcze wpływają na bieg procesów 
poznawczych bezpośrednio poprzez swą funkcję heurystyczną i ewaluatywną.

Stan emocji poznawczych:
• Decyduje o zakresie, trwałości, odporności aktywności poznawczej na 

dystraktory.
• Wyznacza rodzaj procesów eksploracyjnych (w zależności także od 

struktury umysłu, stylu poznawczego, zdolności). Decyduje o tym, czy 
podmiot będzie prowadził eksplorację zewnętrzną czy wewnętrzną, czy 
poszukiwanie będzie obejmowało pamięć w sensie reprodukcji doświad
czenia, czy też eksploracja przyjmie formę konsultacji (jak to określił 
D.E. Berlyne, 1969), to jest zadawania pytań lub stawiania problemów.

• Wpływa na kierunek i różnorodność poszukiwań (zależnie od rodzaju 
i nasilenia procesów emocjonalnych).

Funkcja ewaluatywna tych emocji realizowana jest dwojako: bezpośrednio, 
wówczas gdy zaciekawienie wyznacza kierunek dalszych poszukiwań i zapada 
decyzja, aby badać coś innego. Pośrednio, wówczas gdy - poprzez efekt heureka 
- oceniamy dany wynik pozytywnie.
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Emocje poznawcze i emocje tła, zależnie od kontekstu motywacyjnego 
i osobowościowego, w jakim się rozgrywają, stanowią dla podmiotu bardzo 
istotny wyznacznik doraźnie i na dłuższy dystans podejmowanej decyzji „pra
cować nad tym, czy robić coś innego”. Inaczej mówiąc, są składnikiem sytuacji 
określanej jako przedoperacyjna, deliberacyjna faza działania. Wiąże się z tym 
również ich funkcja zabezpieczająca przed oddziaływaniem rozmaitych dys- 
traktorów.

Już z tego, co dotąd powiedziano, wynika, że bardzo trudno przedstawić mo
delowo warunki emocjonalne sprzyjające twórczości lub dla niej szkodliwe. 
Zależą one bowiem od tego, kto, w jakich warunkach, jaki problem rozwiązuje. 
Sprzyjająca kompozycja emocji może być bardzo rozmaita, a jej ogólny odczyt 
subiektywny, czyli nastrój, również może być pozytywny lub negatywny. Czę
sto na przykład wywoływanie przez samego twórcę emocji korzystnych dla 
twórczości nie jest korzystne dla niego samego - przykład Kafki nieomal pod
sycającego swoje stany urojeniowe (por. Listy do Felicji i dziennik, analizowane 
w rozdziale IV), których dywergencyjna interpretacja stanowiła źródło pomy
słów literackich. Oznacza to, że w przypadku, gdy motywacja do pracy twórczej 
jest bardzo silna, stabilna i ma strukturę polimotywacyjną, to satysfakcja płyną
ca z pracy (lub nawet tylko nadzieja na satysfakcję) jest tak wielka, że wydaje 
się większą korzyścią niż aktualne emocje negatywne („udręki”). Tak więc za
sada algohedonizmu (por. B. Zawadzki, 1970; T. Kocowski, 1982) działa 
u twórców w postaci specyficznej. Można powiedzieć, że zasada ta „przemiesz
cza się z osoby twórcy na dzieło”, optymalizując wewnętrzne warunki efek
tywnej twórczości, niekiedy ze szkodą dla podmiotu tworzącego.

Wiele odmienności dotyczy także sposobu, w jaki emocje realizują swą 
funkcję mobilizacji energii, co nazywamy najczęściej podwyższeniem aktywa
cji-

Pojęcie aktywacji od strony psychologicznej oznacza stopień wewnętrznej, 
ogólnej gotowości do działania. Od strony neurofizjologicznej poziom aktywacji 
związany jest z określoną pobudliwością ogółu neuronów struktur czynnościo
wych mózgu, modyfikowaną przez wiele struktur mózgowych. Jakkolwiek spo
sób pomiaru jest zarówno w psychologii (gdzie się redukuje do samoopisu), jak 
i w psychofizjologii (gdzie narasta lawina coraz bardziej złożonych pomiarów 
i wyjaśnień) niepomiernie skomplikowany, to nie można tego czynnika pomi
nąć.

Poziom aktywacji ulega wahaniom dobowym, wzrasta w stresie i w stanach 
emocjonalnych. Podwyższonej aktywacji towarzyszy szereg zmian ustrojowych, 
których funkcją psychologiczną jest przygotowanie do natychmiastowego dzia
łania.

Omawiany problem wymaga zwrócenia uwagi na fakt silnej zależności po
między danym aktualnym poziomem aktywacji a wzbudzonym procesem emo
cjonalnym czy aktywacyjnym. Silne emocje mogą znacznie zmobilizować do 
działania i podnieść aktywację, wywołując działanie o znacznie większej inten
sywności lub odmiennym kierunku.
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Intensywność zmian w energetyce, treści i kierunku zachowania wywołana 
przez emocje powoduje, że wzrost aktywacji ma istotne znaczenie dla pracy 
umysłu, także dla aktywności twórczej. Jak dotąd, możemy twierdzić, że umiar
kowany wzrost aktywacji sprzyja myśleniu twórczemu, że intensywny rozwój 
tudzież bogata, długotrwała aktywność twórcza wiążą się z podwyższonym 
poziomem aktywacji podstawowej. Najlepsze efekty zaś pojawiają się wówczas, 
gdy wzrost aktywacji wywołany jest naturalnymi sytuacjami powstającymi 
w toku samego procesu twórczego, nie zaś czynnikami zewnętrznymi (por.
R.Ł. Drwal, 1972; 1973).

Można więc przypuszczać, że istnieje poziom aktywacji optymalny dla twór
czości, a raczej dla danego twórcy, zawarty w relatywnie wąskim przedziale 
opisywanym jako stan ożywienia, lekkiego podniecenia, niekiedy wręcz euforii.

Powstaje jednak bardzo wiele pytań i wątpliwości, które ograniczają możli
wości korzystania z tej hipotezy albo czynią ją nawet trywialną.

Wiadomo na przykład, że istnieją wyróżnione momenty w procesie twór
czym zwane natchnieniem, twórczą ekstazą czy olśnieniem. Z opisów takich 
epizodów wnosić można, iż poziom aktywacji jest wówczas bardzo wysoki, 
ajednak umysł pracuje nadzwyczaj efektywnie i efekt deterioracji działania nie 
występuje (J. Hadamard, 1964; S. Korliński, 1991). Wiadomo również, że takie 
epizody pojawiają się w emocjonalnym kontekście pasji problemowej bądź są 
energetycznie wspomagane przez emocje tła.

Inne dane znowu informują o tym (ibidem), że właśnie w stanach obniżonej 
aktywacji, wręcz senności, nagle pojawia się rozwiązanie, jednakże - jak dobrze 
wiemy - istotnym warunkiem wystąpienia takiego efektu jest wcześniejsza, 
bardzo intensywna praca nad problemem.

Wydaje się więc, że chociaż nad rozważaniami tego typu zawsze krąży wid
mo praw Yerkesa-Dodsona (por. K..H. Teigen, 1994), to należałoby intensywnie 
badać odstępstwa od wspomnianej hipotezy głoszącej, iż umiarkowany wzrost 
aktywacji czy też aktywacja o poziomie nieco większym od średniego najbar
dziej sprzyjają twórczości.

Podsumowując te rozważania, należałoby dwojako określić funkcję proce
sów emocjonalnych w twórczości:

• Jako heurystyczny mechanizm procesów poznawczych we wczesnej fazie 
wytwarzania pomysłów; jako narzędzie wstępnej ewaluacji kierunków 
poszukiwań i wartości pomysłów oraz rozwiązań.

• Jako mechanizm wspomagający energetycznie i wzmacniający polimo- 
tywacyjną strukturę organizującą pobudzającą i ukierunkowującą aktyw
ność twórczą.

1.4. Wpływ emocji na aktywność twórczą

O ile emocje o znaku dodatnim, takie jak: radość czy rozbawienie, zacieka
wienie, pozytywne emocje interpersonalne (sympatia), najczęściej sprzyjają 
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efektywnej aktywności twórczej, są prokreatywne, o tyle wiele danych wskazu
je, iż wpływ przeciwny wywierają na aktywność twórczą emocje ujemne (mo
żemy je więc określić jako antykreatywne). Spośród nich za najbardziej de
struktywne dla procesu twórczego uważane są emocje obronne typu: niepokój, 
lęk, strach. C. Rogers (1975/1980) wielokrotnie dawał wyraz przekonaniu, iż 
twórczość wymaga swobodnego i życzliwego, pozbawionego elementów kryty
ki i nacisku klimatu emocjonalnego. Według tego autora dwa najważniejsze 
czynniki sprzyjające realizacji twórczych możliwości jednostki to świadomość 
bezpieczeństwa i poczucie wolności. W sytuacjach stanowiących zagrożenie lub 
odczuwanych jako zagrożenie, warunki te oczywiście nie są spełnione (można 
tu wspomnieć losy poetów rosyjskich w okresie stalinowskim). Nie należy za
tem w sytuacjach takich oczekiwać efektywnej twórczości.

Pogląd powyższy podzielają twórcy i praktycy inwentyk grupowych, na 
przykład A. Osborn (1957) oraz Clark (1958) i Gordon (1961) (za: A. Kaufman 
et al., 1975). Uważają oni, że wytwarzanie twórczych, oryginalnych pomysłów 
jest najefektywniejsze w swobodnej, zabawowej atmosferze, gdy ponadto 
wszelkie ocenianie lub krytykowanie padających pomysłów jest zawieszone, 
odroczone lub wręcz zakazane. Oczywiście, podobne stwierdzenia formułują 
badacze twórczości dziecięcej (S.W. Russ, 1993; 1999a; 1999b).

Poglądy te znajdują potwierdzenie w badaniach eksperymentalnych, wcze
śniejszych i nowszych. Na przykład, Nash i Wolfe (za: A. Malewskim, 1964) 
stwierdzili, iż liczba nowych pomysłów oraz oryginalność odpowiedzi w teście 
Rorschacha spadały, gdy osoby badane znalazły się w sytuacji społecznej wzbu
dzającej lęk. N. Kogan, dając dzieciom szkolnym zadanie otwarte, dopuszczają
ce wielość odpowiedzi, stwierdził, że w lęku zwiększa się liczba odpowiedzi 
(płynność ideacyjna), jednocześnie natomiast zmniejsza się ich różnorodność 
(giętkość spontaniczna) (M. Wallach, N. Kogan, 1965). W badaniach Cowena 
i Mahera, a także w badaniach Ainswortha stwierdzono zwiększoną sztywność 
nastawień w toku rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych. W eks
perymentach Gibba sytuacja zagrożenia powodowała zarówno zmniejszenie 
liczby pomysłów w toku rozwiązywania problemów, jak i gorszą jakość rozwią
zań (za: R.Ł. Drwalem, 1972).

Podobne wyniki uzyskano w badaniach R.Ł. Drwala (1973). Studenci psy
chologii rozwiązywali zadania wzorowane na testach uzdolnień twórczych 
w trzech sytuacjach określonych jako faza lękowa, faza odprężenia i faza akty
wacyjna. W fazie lękowej stymulowano sytuację egzaminacyjną, obserwowano 
badanych i nagrywano ich odpowiedzi, zachowanie eksperymentatorów wobec 
badanych było oficjalne i bezosobowe. W fazie odprężenia nie stosowano żad
nych stresów. W fazie aktywacyjnej badani rozwiązywali zadania bez zagroże
nia, ale przy podwyższonym poziomie aktywacji, wywołanym ćwiczeniami 
gimnastycznymi. Okazało się, iż stres lękowy spowodował wyraźne, statystycz
nie istotne pogorszenie wyników. Badani w stresie wytwarzali mniej pomysłów, 
pomysły te były mniej różnorodne (niższa giętkość myślenia) i mniej oryginalne 
w porównaniu z fazą odprężenia i fazą aktywacyjną. Pomiędzy wynikami 



72

w fazie odprężenia i w fazie aktywacyjnej, w której wywoływano bezemocjo- 
nalny wzrost aktywacji, nie było istotnych różnic. Pozwala to wnioskować, iż 
pogorszenie wyników spowodowane zostało w sytuacji stresu emocją lęku, nie 
zaś wzrostem poziomu aktywacji.

Interesujące wyniki uzyskał w swych badaniach W. Bieniek (1986). Badani 
byli również studenci psychologii, z których utworzono trzy grupy równoważne 
pod względem rozkładu uzdolnień twórczych. Następnie wszystkie grupy roz
wiązywały analogiczne zadania otwarte dwóch rodzajów. Pierwszy polegał na 
prognozowaniu możliwych skutków (technicznych, społecznych, ekonomicz
nych), pewnych dość niezwykłych, ale realnych zdarzeń (takich jak: wynalezie
nie wysoko wydajnego przetwornika energii solarnej na elektryczną lub dra
styczne skrócenie czasu pracy). Drugi rodzaj zadań polegał na podawaniu moż
liwie wielu interpretacji zagadkowych, wieloznacznych zdjęć (materiały analo
giczne jak w eksperymentach A. Tokarz, 1985). Każda z grup pracowała jednak 
w innej sytuacji emocjonalnej. W grupie pierwszej wywoływano zaniepokoje
nie, symulując sytuację badań selekcyjnych, zapowiadając ogłoszenie wyników 
i manipulując zachowaniem eksperymentatorów. W grupie drugiej wywoływano 
rozbawienie specjalnym postępowaniem przy współudziale komika-humorysty. 
W grupie trzeciej nie wzbudzono żadnych emocji. Generalnie najlepsze rezul
taty uzyskała grupa rozbawiona, ale najsłabsze, co było pewnym zaskoczeniem, 
wystąpiły nie w grupie zaniepokojonej, lecz „bezemocjonalnej”. Grupa zaniepo
kojona w zakresie niektórych wskaźników, zwłaszcza ilościowych, wykazywała 
nawet przewagę nad obu pozostałymi grupami. Objawiała swoistą nadaktyw- 
ność, jej produkcja był obfita, charakteryzowała się jednak dużą liczbą odpo
wiedzi trywialnych, niedoborem fantazji i oryginalności (zwłaszcza w porówna
niu z grupą rozbawioną), nadmierną konkretnością, a także dużą liczbą odpo
wiedzi słabych lub nietrafnych. Przewaga jej nad grupą „bezemocjonalną” była 
zapewne skutkiem większej motywacji do uzyskania dobrych wyników. Ogólnie 
można więc było stwierdzić, że umiarkowanie nasilona emocja negatywna (ża
den z badanych w retrospekcji nie stwierdził u siebie silnego, lecz jedynie 
umiarkowany lęk, typu zaniepokojenie) zwiększa, co prawda, bezwzględną 
liczbę wytworów w zadaniach otwartych, odbywa się to jednak kosztem ich 
jakości. Ponieważ w literaturze można spotkać odosobnione wprawdzie, ale 
powtarzające się relacje o występującym niekiedy polepszeniu wyników w róż
nego typu zadaniach pod wpływem stresu (por. A. Abele, 1992a; 1992b), pogląd 
o jednoznacznie negatywnym wpływie lęku na procesy poznawcze, w tym na 
aktywność twórczą, trzeba zmienić. Występujące tu zależności są bardziej 
skomplikowane, niż sugerowałyby to cytowane uprzednio wypowiedzi, 
a o stopniu ich złożoności przypominają ciągle nie tylko dane psychopatolo- 
giczne, ale również doniesienia dotyczące funkcjonowania osób zdrowych 
w sytuacjach stresowych i prowokujących lęk (R.S. Lazarus, 1991).

Ważna interpretacja wynika, w tym kontekście, z rozważenia wpływu okre
ślonego poziomu aktywacji i motywacji: jeśli mamy do czynienia z osobą 
o niskiej aktywności (senność, zmęczenie) lub o słabej motywacji, to umiarko
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wany stres, nawet wynikający z pewnego zagrożenia, a więc wywołujący zanie
pokojenie, polepszy jej funkcjonowanie, także w zakresie zadań nowych i zło
żonych, jakimi są zadania twórcze. Można by powiedzieć inaczej, że lepszy już 
niepokój niż brak jakiejkolwiek emocji czy motywacji. Jednakże granica, do 
której lęk może mieć jeszcze wpływ pozytywny, a po której przekroczeniu nara
sta przewaga jego skutków negatywnych, jest subtelna i trudna do określenia. 
Ponadto jesteśmy pewni, iż zależy ona od czynników indywidualnych, od indy
widualnej tolerancji i odporności na stres (T. Kocowski et al„ 1970; R.S. Laza
rus, 1991). Wiadomo, że istnieją takie osoby, u których już umiarkowany stres 
wywołuje dezorganizację zachowania, oraz inne, które funkcjonują sprawnie 
nawet w silnym stresie, a nawet takie, które dopiero w stresie ujawniają swoje 
możliwości. Nie ma wprawdzie, jak dotąd, danych empirycznych stwierdzają
cych podobne różnice indywidualne w odniesieniu do twórców i aktywności 
twórczej, ale osobliwości takich nie można wykluczyć.

Innym problemem, który koniecznie należy brać pod uwagę, rozważając 
wpływ lęku na sposób działania człowieka (w tym na funkcjonowanie twórcze), 
jest to, czy dana aktywność ma funkcjonalny związek z usuwaniem zagrożenia 
wywołującego lęk. Jeżeli człowiek przez swoją aktywność może zmniejszyć lub 
usunąć zagrożenie, to można oczekiwać, że wówczas lęk mniej zdezorganizuje 
jego działanie i jest mniej destruktywny niż wtedy, gdy efekty działania nie 
mają żadnego wpływu na stan zagrożenia. Jeżeli człowiek swoim działaniem 
może zagrożenie usunąć, to wówczas lęk ma skutki mniej destruktywne, choć 
zależy to, oczywiście, od zmiennych osobowościowych. Na tej podstawie moż
na by przewidywać, iż w szczególnych okolicznościach, gdy efekty pracy twór
czej mogą zmniejszyć lub usunąć zagrożenie, lęk wywołany zagrożeniem (warto 
podkreślić - o niewielkim natężeniu, a więc raczej obawa niż lęk) może mieć, 
przynajmniej u niektórych osób, mniej destruktywne skutki niż w innych wa
runkach. Nie należy się wówczas spodziewać pełnego ujawnienia możliwości 
twórczych jednostki, bo nadal są to warunki niekorzystne.

Istnieje wreszcie specyficzny rodzaj „niepokoju”, mający źródło w samym 
procesie poznawczym lub twórczym, któremu nie przypisuje się w ogóle wpły
wu destruktywnego, lecz przeciwnie, konstruktywny. Ów „niepokój twórczy” 
może mieć źródło w rozbieżności przekonań lub danych empirycznych (dyso
nans poznawczy), w niemożności wyartykułowania podświadomych idei lub 
udowodnienia intuicyjnie wykrytych prawd, w nadmiarze pomysłów i niemoż
ności wyboru etc. Wątpliwość budzi to, czy trafnie w tych wypadkach używa się 
terminu „niepokój”, czy stany te rzeczywiście są podobne do lęku i czy muszą 
mieć Walencję ujemną. W wielu takich wypadkach można mówić o frustracji, 
ale nie każda frustracja wywołuje lęk. Pierwotnym skutkiem frustracji jest raczej 
gniew. J.S. Bruner (1978) piszę o takich sytuacjach w procesie twórczym, mówi 
o emocji „zdumienia” i przypisuje jej wielką rolę w twórczości. Zdumienie nie 
jest wszak ani lękiem, ani nawet przeżyciem przykrym. Jeśli zgodzimy się 
ztym, iż lęk czy strach lub niepokój to emocje powstające w sytuacji zagroże
nia, to w wyżej omówionych przypadkach możemy mówić o zagrożeniu co 
najwyżej w przenośni.
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W badaniach nad czynnikami stymulującymi i inhibicyjnymi w aktywności 
twórczej pracowników nauki okazało się (T. Kocowski, 1983; 199la; 199lb; 
A. Tokarz, 1991c; 1991d), że czynnikami tego rodzaju są wyłącznie zdarzenia 
wywołujące emocje ujemne. Jednak nie wszystkie takie zdarzenia są nimi i nie 
u wszystkich. Niektóre zdarzenia i przeżycia przykre, takie jak trudności lub 
niepowodzenia w badaniach, krytyka ze strony kolegów, świadomość zaległo
ści, mają funkcję stymulującą, zwłaszcza dla uczonych wysoce efektywnych. 
W tym zakresie wystąpiła istotna różnica pomiędzy efektywnymi a nieefektyw
nymi badaczami, u nieefektywnych zdarzenia takie miały przeważnie skutek 
inhibicyjny. Umiejętność przetwarzania zdarzeń przykrych w stymulatory twór
czości zdaje się wyróżniać efektywnych uczonych. Analiza przekazów autobio
graficznych w rozdziale IV wskazuje, że dotyczy to także twórczych pisarzy 
i pociąga za sobą skomplikowane procesy samokontroli, komunikacji, interpre
tacji własnego doświadczenia. Być może, te złożone procesy powodują też, że 
niejasności, sprzeczności, luki w danych wywołujące wspomniany „niepokój” 
twórczy jednych stymulują do poszukiwań, innych - zniechęcają (por. L.V. de 
Broglie, 1960).

Nowsze badania nad wpływem nastroju na rozwiązywanie problemów 
i wytwarzanie pomysłów (A. Abele, 1992a; 1992b; Creativity and Affect, 1994;
S.K. Vosburg, 1998a; 1998b) nie przynoszą jednoznacznych rezultatów, zależ
ność modyfikowana jest przez rodzaj zadania i sposób manipulowania nastro
jem.

Niełatwa synteza, dokonana przez M.A. Runco i M.P. Shawa (1994), pozo
stała zatem bez wyraźnej konkluzji, którą zresztą usprawiedliwiają złożone ana
lizy jakościowe przeprowadzone przez jednego z tych autorów (M.P. Shaw, 
1994) w quasi-fenomenologicznym badaniu procesu rozwiązywania problemów 
naukowych.

Przegląd badań eksperymentalnych nad wpływem emocji, nastroju i afektu 
na wytwarzanie pomysłów czy inne, dające się modelować aspekty procesu 
rozwiązywania zadań, prowokuje do kilku uwag natury metodologicznej.

Zadania stosowane w eksperymentach często pochodzą z testów myślenia 
twórczego i mają ich dobrze zdefiniowane wady: są nietrafne względem mode
lowanego procesu mentalnego, nie mają trafności ekologicznej, ani też fasado
wej (wydają się bezsensowne) nie motywują (por. D. Kubicka, 2000). Jeżeli 
jednak procedura usunie te wady, to i tak pozostaje problem ograniczania mo
delowania eksperymentalnego wyłącznie do fazy wytwarzania pomysłu, i to 
niewielu rodzajów, zatem plany eksperymentalne są bardzo niepełną reprezenta
cją procesu twórczego. Tym bardziej, że ilość możliwych rezultatów twórczych 
jest bardzo wielka, są nimi przecież: idee, skojarzenia, metafory, reguły, sym
bole, wartości, nowe obiekty, nowe uporządkowania i teorie, pomysły technicz
ne, argumenty, innowacje formalne, style, ekspresja etc.

Przyjmowane jest zbyt szerokie rozumienie terminu „emocja”, bez jego ko
niecznego zróżnicowania na pojęcia pokrewne: afekt, nastrój, aktywacja, senty
menty, postawy, emocje modalne, reakcje walencyjne etc. (por. dyskusje 
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w zbiorze polemik Natura emocji, 1998). Jest to częściowo dokonywane, jak 
można wnosić po tytułach publikacji (por. Encyclopedia of Creativity, „Crea
tivity Research Journal”) relacjonujących badania eksperymentalne. Dotyczą 
one jednak głównie manipulowania nastrojem lub afektem i badania jego wpły
wu na wytwarzanie (A.M. Isen, 1984; S.K. Vosburg, 1998a; 1998b), analogicz
nie - stanu emocjonalnego (M. Czarnocki, W. Siekierzyński, 2000) lub aktyw
ności ludycznej dziecka (S.W. Russ, 1999a; 1999b). Inne, wymienione wyżej 
właściwości i aspekty emocji pozostają poza obszarem badań (darmo by szukać 
nowszego odpowiednika eksperymentu R.Ł. Drwala).

Modelowanie różnych aspektów emocji może budzić zastrzeżenia w sytuacji, 
gdy nie wytwarza się odpowiedniego nastawienia motywacyjnego (eksperyment 
A. Kolańczyk, 1991 jest rzadkim wyjątkiem), czyli osoba badana nie jest nasta
wiona ludycznie czy zadaniowo, po prostu „uczestniczy w eksperymencie”. 
Skutkiem tego, i niezależnie do tego, projektowanie nagród i kar za wykonanie 
zadania jest często bezsensowne (na przykład nagradzanie cukierkami w ekspe
rymencie A.M. Isen).

Kontrola efektów manipulacji eksperymentalnej jest bardzo trudna, szczegól
nie w przypadku nastroju (którego cechą definicyjną jest nieintencjonalność, czyli 
brak odniesienia do obiektu - por. N.H. Frijda, 1998). Tego stanu zbadać nie 
można, nie niszcząc go. Trudno go wywołać, nie wzbudzając afektu, reakcji wa
lencyjnej czy sentymentu, który post factum oceniany jest ze znaczną zmienno
ścią.

1.5. Emocje zakłócające proces badawczy

Oprócz czynników blokujących proces badawczy i twórczy, jakie wyliczają 
i dokumentują liczne badania i analizy (T.M. Amabile, N. Gryskiewicz, 1989; 
G.Ekvall, 1999; G. Ekvall, L. Ryhammer, 1989; E. Nęcka, 1987; 1995a;
T. Proctor, 2000), należy w tym miejscu wspomnieć o świadomych i zamierzo
nych działaniach zmierzających do podniesienia wartości własnego odkry- 
cia/badania i zdyskredytowania osiągnięć innych. Dane na ten temat funkcjonują 
na obrzeżu relacji biograficznych, są nieomal nieobecne w autobiografiach, poja
wiają się w refleksjach z dziedziny metodologii i socjologii nauki (J. Goćkowski, 
K. Pigoń, red., 1991; J. Goćkowski, P. Kisiel, red., 1994; O. Sacks, 1996).

Badania nad kłamstwem, zaawansowane tak od strony eksperymentalnej 
(P. Ekman, 1997), jak i semantycznej oraz komunikacyjnej (J. Antas, 1997), 
omijają ten szczególny przypadek kłamstwa, które towarzyszy badaniom na
ukowym. M. Fudalej dostrzega jego istotę w „subiektywnej intencjonalności 
zafałszowania” (1991, s. 85), wylicza rodzaje: kłamstwo klasyczne, przemilcze
nie prawdy, manipulowanie językiem opisu i objaśnienia, oraz wskazuje na 
techniki manipulowania obecne w kłamliwych fragmentach wiedzy. Analiza 
Z. Gołąb-Meyer (1994), mająca za przedmiot dziedzinę nauk przyrodniczych, 
opisuje wprost nieuczciwość związaną z pracą doświadczalną (dane zmyślone 
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lub sfałszowane), kradzieże i przywłaszczanie pomysłów, plagiaty, walkę 
o pierwszeństwo. Oto znamienny przykład:

„Słynny fizyk jądrowy Rutherford, twórca szkoły fizyki jądrowej, nauczyciel i wy
chowawca wielu wybitnych fizyków, tak pisał onegdaj do swojej narzeczonej: wMuszę 
publikować bardzo szybko, co chwila ktoś mi depcze po piętach...«. Do uczniów zaś ma
wia: wszukajcie czegoś nowego, (...) zawsze znajdzie się ktoś, kto zmierzy dokladniej!«. 
W listopadzie 1912 roku tak napisał do Nielsa Bohra: »Myślę, iż nie ma pośpiechu z tą 
drugą publikacją o budowie atomu. Nie sądzę, aby ktoś inny pracował teraz nad tym te- 
matem« (za: Z. Gołąb-Meyer, 1994, s. 94).

Do podręczników psychologii również trafiły relacje z całkowicie fikcyjnej, 
wymyślonej działalności naukowej C. Burta, którego badania nad bliźniętami 
jednojajowymi stanowiły przez długi czas ważny fragment koncepcji wyjaśnia
jących dziedziczenie i genezę uzdolnień (por. Ph. Zimbardo, 2001).

Oczywistą funkcją tego typu działań są emocje związane z własną osobą: 
próżność, pycha, duma, chęć podkreślenia własnego znaczenia, wywierania 
i posiadania wpływu, konkurencja i rywalizacja, czyli przejawy emocji i moty
wacji, jak to nazwał J. Kozielecki (1984), hubrystycznej, związane z „Ja” (na 
które nakłada się „pycha naukowa” - por. A. Bukowski, 1994 - wynikająca 
z poczucia wyższości uczonych nad nieuczonymi), które mają dalekie skutki.

O. Sakes napisał o rywalizacji teorii Hermana von Helmholtza i Ewalda 
Beringa dotyczącej percepcji kolorów:

„Wielka i głęboka wzajemna niechęć nie wygasła wraz ze śmiercią obu protagoni- 
stów, lecz przez następne półwiecze tliła się wśród ich uczniów i zwolenników”(1996, 
s. 109).

„Edison bezwzględnie i nieuczciwie zwalczał konkurencję (na przykład Nikola Te
slę), jego opór, by do przesyłania na odległość używać prądu stałego, opóźnił rozwój 
technologii przesyłania prądu o dwie dekady” (ibidem).

A. Grzegorczyk (1994) zwraca też uwagę, że przeinaczenia i fałszowanie 
wiedzy mogą wynikać z kierowania się wartościami: estetycznymi (na przykład 
preferencja trójpodziału), moralnymi i charyzmatycznymi (stąd przecenianie 
wzniosłych stwierdzeń, treści, idei, widoczne także w pracach psychologicz
nych), ulegania opiniom autorytetów (wynikającego z motywacji zarówno oso
bistej korzyści, jak też konformizmu), wreszcie dążenia do łatwej komunikacji 
osiąganego poprzez akceptację istniejących i dominujących teorii.

Niewłaściwe (patologiczne) interpretacje dzieł naukowych (por. B. Siewier
ski, 1994) nie stanowią w tym kontekście ewidentnego przykładu fałszowania, 
są jednak, z jednej strony, rodzajem wykroczenia metodologicznego, z drugiej - 
świadectwem nierzetelności, przejawem dążenia do wygodnych uproszczeń, 
dowodem błędów w rozumowaniu lub efektem ojcowskim wobec reguł określo
nego paradygmatu. Niechlubnym przykładem w psychologii jest historia nadin
terpretacji, przeinaczeń, błędów związanych z tak zwanymi prawami Yerkesa- 
-Dodsona (por. K.H. Teigen, 1994).
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1.6. Hipotezy dotyczące emocji w procesie twórczym

Podsumowując dotychczasowe dane na temat wpływu emocji ujemnych 
i przeżyć przykrych na aktywność twórczą, możemy powiedzieć, iż wpływ ten 
jest, ogólnie rzecz biorąc, wysoce niekorzystny. Jednakże od tej ogólnej reguły 
istnieją odstępstwa, których badanie jest szczególnie interesujące i ważne, za
równo z teoretycznego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Pewna dawka 
emocji ujemnych (choć nie typu lękowego) wprzęgnięta w proces twórczy mo
że, jak się zdaje, dynamizować go. Prawdopodobnie sama dynamika emocji jest 
bardziej istotna niż znak emocji.

Ważniejsze stwierdzenia, o których była mowa, dadzą się ująć w postaci na
stępujących sformułowań: Bibl. Jag.

• Pozytywne emocje poznawcze: ciekawość, zdziwienie, fascynacja, pełnią 
funkcję heurystyczną, ewaluatywną, energetyzującą, ochronną, czyli 
działają prokreatywnie. Ich mechanizm to samopobudzanie się i właści
wości wzrostowe. Wymienione funkcje realizowane są jednak jedynie 
wówczas, gdy emocje te powstają i rozwijają się w motywacyjnym kon
tekście autonomicznej motywacji poznawczej u osoby o polimotywacyj- 
nie organizowanej i intensywnej aktywności twórczej.

• Emocje związane z „Ja” twórcy są natomiast źródłem bardzo silnych 
wzmocnień, pełnią funkcję energetyzującą, prawdopodobnie także katar- 
tyczną, oddziałują na różne elementy struktury motywacji do pracy twór
czej, wzmacniając ją bardzo poprzez generowanie dodatkowych moty
wów.

• Emocje związane z faktem społecznej prezentacji dzieła mają nie mniej
sze znaczenie dla efektywności, zależne są jednak od właściwości oso
bowości i motywacji,

• Spośród wymienionych klas emocji różne emocje, zależnie od dziedziny 
i fazy twórczości, pełnią odmienne funkcje.

• U osób efektywnych twórczo zaznacza się dominacja oddziaływania 
czynników związanych z osobowością26 i motywacją nad czynnikami 
sytuacyjnymi wyzwalającymi różne emocje.

• Emocje tła, zależnie od kontekstu osobowościowego i motywacyjnego, 
mogą mieć wpływ inspirujący, tonizujący lub dezorganizujący. Najczę
ściej jednak emocje pozytywne działają prokreatywnie, emocje negatyw
ne - antykreatywnie. Nie dotyczy to emocji wzbudzanych w celu kon
trolowania emocji lub motywowania samego siebie.

• Zasada algohedonizmu głosi, że człowiek dąży do stanów i celów ko
rzystnych dla siebie. Można powiedzieć, że człowiek twórczy dąży do 

26 Określenie natury autonomii osób twórczych i twórców nie jest łatwe wobec stwierdzanych 
w badaniach związków pomiędzy dyspozycjami do twórczości a psychotycznością (H.J. Eysenck, 
• 997) oraz złożoności samego „syndromu” autonomii (M.M. Baltes, S.B. Silverberg, 1994; 
R. Koestner, G.F. Losier, 1996).
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stanów i celów korzystnych dla twórczości, nawet jeśli są niekorzystne 
dla niego samego.

• Myślenie grupowe wymaga „cieplarnianych” warunków. Wpływ nega
tywnych emocji tła musi być sprowadzony do minimum. Społeczny od
biór nawet mało ważnego pomysłu musi być korzystny lub co najmniej 
obojętny, a oddziaływanie liderów musi podsycać pozytywne emocje 
społeczne i emocje związane z twórczym „Ja”.

• Wpływ emocji tła, w mniejszym zaś stopniu emocji poznawczych, może 
być czynnie modyfikowany przez autoterapię czy też kontrolę emocjo
nalną podmiotu. Wydaje się, iż emocje negatywne wpływają mniej dez- 
organizująco, niż to można sądzić po badaniach dotyczących innych grup 
osób.

Reasumując, stwierdzić można, że procesy emocjonalne w twórczości mają 
specyficzny wpływ, dynamikę i funkcję, odmiennie niż w innych rodzajach 
działalności człowieka.

Tabela 3

Emocje w procesie twórczym

KONTEKSTY CZYNNIKI WZBUDZAJĄCE EMOCJA 
ODCZUCIA

OSOBA TWÓRCY „Ja coś tworzę" Przywiązanie do dziedziny 
i do dzieła
Identyfikacja
Emocje sprawcze

„Jestem twórcą" Duma
Próżność
Poczucie wyższości

„Odkryłem" (heureka) Radość z odkrycia 
Satysfakcja z nowości

„Wiem”, „zrobiłem" 
Wzrost kompetencji

Radość z kompetencji 
Poczucie wyższości

PROCES TWÓRCZY Nowe, zmienne, konflikto
genne
Nowy pomysł kogoś innego 
Własny nowy pomysł

Ciekawość 
Zaskoczenie 
Zdziwienie 
Zaangażowanie 
Radość 
Pasja

Stabilne, znane, rozwiązane 
Jednoznaczne, wyjaśnione

Znudzenie 
Przesyt

Przez długi czas trudne, 
złożone, niejasne

Niechęć 
Znużenie 
Zniechęcenie 
Rozpacz

Opracowanie własne



Tabela 4

Kontekstowe uwarunkowania emocji w procesie twórczym

Kontekst emocjo
nalny i społeczny

Właściwości 
kontekstu

Czynniki 
pośredniczące

Emocje

EMOCJE TŁA Silne przeszkody 
Niezaspokojenie 
ważnych potrzeb

System motywacji 
A. Silny, stabilny

Utrzymanie emocji 
i odczuć sprzyjają
cych twórczości

System motywacji 
B. Słaby, niestabilny

Zmiana emocji 
i odczuć w kierunku 
silniejszego motywu

EMOCJE GRUPOWE Nowy, zmienny, 
konfliktogenny 
problem

Procesy grupowe

A. Spójność
Dobry lider
Sympatia

Zaciekawienie 
Zainteresowanie 
Zaangażowanie 
Humor

Problem źle po
stawiony 
Grupa niezinte- 
g rowan a

Procesy grupowe 
B. Brak spójności 
Brak sympatii

Nuda
Brak zaangażowania 
Pozorna akceptacja

KONTEKST 
SPOŁECZNY 
TWORZENIA

Wspieranie 
Bogate zasoby

Procesy grupowe 
Kultura organizacyj
na
Kontekst kulturowy

Emocje prokreatyw- 
ne
Sympatia

Brak wsparcia 
Małe zasoby

Emocje związane 
z JA
Emocje sprawcy

KONTEKST 
MIKROSPOŁECZNY 
tworzenia

Akceptacja 
Współpraca

Poziom nonkonfor- 
mizmu 
Samoocena 
Zakres kooperacji 
Stabilność pozycji 
zawodowej

Emocje prokreatyw- 
ne
Duma
Próżność

Rywalizacja 
Konkurencja

Strach 
Obawa 
Nienawiść

kontekst 
SPOŁECZNY 
ODBIORU DZIEŁA

Pozytywna ocena Właściwości osobo
wości
System motywacyj
ny
Stan psychofizyczny

Radość 
Duma 
Próżność

Negatywna ocena Zniechęcenie 
Rozpacz

Opracowanie własne

Wzorując się na najbardziej konsekwentnej i oryginalnej poznawczej kon
cepcji emocji (A. Ortony, G.L. Clore, A. Collins, 1988; G.L. Clore, 1998), która 
określiła zarówno poznawcze warunki wzbudzania 22 emocji (G.L. Clore, 
1998a; s. 165), jak również specyficzne czynniki wpływające na ich intensyw-



80

ność (G.L. Clore, 1998b, s. 234), zestawiłam rodzaje emocji w procesie twór
czym (tabela 3 i 4), nie przyjmując oczywiście wszystkich radykalnych założeń 
cytowanej koncepcji, ani nie dorównując jej złożoności. Jednakże centralne 
miejsce pojęcia Walencji w tej teorii, ważne także w niniejszych rozważaniach 
i badaniach (por. rozdział III), powoduje, że takie odniesienie jest niezbędne.

Proponowana klasyfikacja została już przedstawiona w tekście, warto jednak 
dodać, że odrębne kategorie emocji wyróżnione są z uwagi na osobę twórcy, 
inne - z uwagi na proces twórczy. W pierwszym kontekście czynniki wzbudza
jące emocje mają postać stwierdzeń dotyczących „Ja”. W kontekście drugim są 
już one charakterystyką sytuacji, bardzo ogólną, odniesioną tylko do sytuacji 
wpadania na pomysł, szukania pomysłu, idei, wartościowego skojarzenia, a więc 
tylko do fazy wytwarzania (która powtarza się i powraca na innych etapach 
pracy).

Kolejna tabela podsumowująca (4) jest próbą zarysowania kontekstowych 
uwarunkowań procesu emocjonalnego, zachodzącego w powiązaniu z procesem 
twórczym. Zawiera ona charakterystyki kontekstu emocjonalnego (emocje tła) 
i społecznego, definiuje ich właściwości stymulujące określone emocje. Inten
sywność emocji o pochodzeniu kontekstowym nie jest, i nie musi być, mniejsza 
niż emocji „pierwotnych”, jednoznacznie powiązanych z twórczością, niemniej 
ilość czynników warunkujących ich wystąpienie wydaje się większa, toteż okre
ślono czynniki pośredniczące, wpływające na intensywność emocji, a po części 
także na ich rodzaj. W przypadku emocji tła i emocji grupowych czynniki po
średniczące określono w dwóch wariantach, zarówno bowiem system motywa
cyjny, jak i procesy grupowe mają, w zależności od swej postaci, odmienne 
skutki emocjonalne. Pozostałe czynniki są zbyt złożone, aby postulować zależ
ności kierunkowe.

2. Charakterystyka ciekawości i jej funkcji w procesie 
twórczym

2.1. Warunki wzbudzające ciekawość

Ogół czynników wzbudzających ciekawość, a także sprzyjających jej prze
kształcaniu w motywację poznawczą nazwiemy stymulatorami. Z dotychczaso
wych rozważań wynika następujący ich podział, stosowany też w innej pracy 
(A. Tokarz, 1985):

• Stymulatory sytuacyjne. Są to głównie bodźce o cechach porównawczych 
oraz obiekty o dużej różnorodności, z rozmaitych względów ważne dla 
podmiotu. Wywołują one reakcję orientacyjno-badawczą oraz wzbudzają 
procesy poznawcze ukierunkowane na eksplorację i ewentualnie identyfi
kację danego stymulatora.

• Stymulatory związane z aktualnym stanem podmiotu, przez co rozumie 
się aktualnie realizowane i domagające się realizacji lub zaspokojenia 
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potrzeby i zadania. Wskazany przez Ch.N. Cofera i M.H. Appleya (1972) 
mechanizm sensytyzacji wyznacza kategorie i własności obiektów ko
niecznych do spełnienia potrzeb i zadań, które lokalnie wzbudzają cieka
wość podmiotu poprzez swą niezbędność. Ta grupa stymulatorów zosta
nie tu pominięta.

• Stymulatory związane z aktualną aktywnością podmiotu, co obejmuje za
równo rezultaty tej aktywności, jak i wszelkie typy danych dotyczących 
rozwiązywanego problemu czy zadania poznawczego.

Przegląd stymulatorów sytuacyjnych i poznawczych będzie przeprowadzony 
z zamiarem udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj aktywności poznaw
czej jest wzbudzany przez rozmaite rodzaje bodźców.

2.1.1. Sytuacyjne stymulatory ciekawości

W literaturze przedmiotu pojawia się bardzo wiele charakterystyk bodźców 
wywołujących ciekawość. Najczęściej pojawiające się i niesyntetyczne określe
nia to: nowość, intensywność, zmiana, niezwykłość, niezgodność, rozbieżność, 
dysonans, doniosłość, niepewność, złożoność, konflikt, niespodzianka, brak 
związku, dziwność, nieoczekiwane pojawienie się, nieodpowiedniość, nieokre
śloność, zaskoczenie, znaczenie, różnorodność (por. D.E. Berlyne, 1963; 1969; 
D.W. Fiske i S.R. Maddi, 1961; H. Fowler, 1965; J.V. McHunt, 1965; A. To
karz, 1985; G. Loewenstein, 1994; W. Pisula, 1998).

Wielokrotnie podejmowano próby ujęć syntetycznych, by przypomnieć 
określenie „zmienne porównawcze” D.E. Berlyne’a (1954), czy też nowość, 
różnorodność i znaczenie w koncepcji D.W. Fiskego i S.R. Maddiego (1961).

Wydaje się, że można dokonać innego jeszcze ugrupowania tych zmiennych, 
mając na uwadze semantyczną zbieżność podawanych określeń, a także rodzaj 
i intensywność aktywności intelektualnej, jaką dane bodźce prowokują. Cyto
waną rozmaitość określeń bodźców wywołujących ciekawość sprowadzić moż
na do trzech kategorii: nowości, zmienności i konfliktogenności. Wyróżniamy je 
ze względu na relacje pomiędzy zasobem doświadczenia podmiotu a treścią 
i formalnymi właściwościami bodźca. L.B. Cohen (1966; cyt. za: A. Matczak, 
1996), także zmierzając do redukcji charakterystyk bodźców stymulujących 
poznawczo, sprowadził je do nowości i złożoności, co wydaje się niewystarcza
jące - jak wykażę później - ze względu za specyfikę poznawczej reakcji na 
zmianę.

Należy także dodać, że intensywność bodźców jest ich odrębną właściwo
ścią ważną z punktu widzenia granic percepcji różnych modalności zmysło
wych. W istocie bowiem bodźce intensywne nie wzbudzają pełnej reakcji zacie
kawienia, a raczej tylko reakcję orientacyjno-badawczą. Jeżeli bliskie są górne
go progu wyznaczającego fizyczną wytrzymałość receptorów, niemal natych
miastowo wywołują reakcję unikania i ucieczki. Dopiero wówczas, gdy ich 
intensywność szybko spadnie, istnieje możliwość podjęcia przez podmiot dzia
łań badawczych. Aby to nastąpiło jednak, bodźce te muszą mieć jeszcze inne 
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właściwości. Bodźce o niskiej intensywności mogą także mieć własności sty
mulujące, w szczególnych warunkach.

2.1.2. Nowość

Najważniejszą - ze względu na rolę w rozwoju oraz skuteczność w wywo
ływaniu ciekawości - grupę bodźców stanowią bodźce nowe. Określenia blisko
znaczne pozwalają utworzyć opisowe kontinuum wyrażające różne nasycenie 
nowością, a mianowicie: nieokreśloność, dziwność, nowość, niezwykłość. 
Wspólną właściwością tej grupy bodźców jest to, iż wywołują intensywną reak
cję emocjonalną zaciekawienia (i/lub lęku) wraz z towarzyszącymi im tenden
cjami propulsywnymi lub repulsywnymi. Używając określenia D. Morrisa 
(1974), można też powiedzieć, że u podmiotu czy osobnika zaczyna się roz
grywka między dwiema siłami - neofilią, czyli skłonnością do kontaktowania 
się i poznawania nowych obiektów, a neofobią, motywującą lękliwe wycofywa
nie się z sytuacji nowej.

Zaciekawienie wywołane przez nowość powoduje intensywną aktywność 
poznawczą i intelektualną, niezbędną dla identyfikacji nowego obiektu. Należy 
zaznaczyć, że zmiana i konfliktogenność nie narzucają przymusu identyfikacji 
bodźców tak silnie, gdyż umożliwiają-już na poziomie percepcyjnym - swo
iste ominięcie problemu poprzez częściową czy kompromisową klasyfikację 
danych. W przypadku nowości nie jest to możliwe. Spostrzeżenie czegoś nowe
go musi być bowiem - w odróżnieniu od rozpoznawania obiektów znanych - 
wzbogacone o intelektualne opracowanie nadchodzącej informacji. Używając 
języka J.S. Brunera (1978), można powiedzieć, że osobnik czy podmiot musi 
znaleźć odpowiednią dla danego obiektu kategorię poznawczą. Może się to do
konać na drodze modyfikacji istniejącego systemu kategorii bądź też poprzez 
utworzenie nowej, specjalnej kategorii. (Jest oczywiste, że zależnie od rodzaju 
syntezy czy potrzeb operacjonalizacji wybór koncepcji, odnoszącej się do 
struktury systemu wiedzy, może być odmienny, musi ona jednak pozwalać na 
odpowiednią charakterystykę skutków spostrzeżenia nowości).

Szybkość i łatwość identyfikacji spostrzeganych obiektów są, w ujęciu
J.S. Brunera, wyznaczone dostępnością kategorii, zależną od prawdopodobień
stwa zdarzeń oraz treści codziennych doświadczeń spostrzegającego. Nowość 
więc będzie się odnosiła do obiektów rzadko spotykanych i wydarzeń nieco
dziennych, odległych od doświadczenia. Jeżeli podmiotowi nie uda się zaklasy
fikować obiektu pomimo poszerzenia granic jakiejś dostępnej kategorii, musi 
stworzyć kategorię odrębną. Nie następuje to jednak bez przeszkód. Przeciw
działa temu bowiem - wynikająca z oczywistej oszczędności przystosowania - 
nadmierna stabilność oraz konserwatyzm spostrzegania. Dopiero pokonanie tych 
barier umożliwia rozpoczęcie procesu tworzenia nowej kategorii. O tym, że 
zostaje powzięty jakiś krok w tym kierunku, decydują - poza specyfiką obiektu 
- dodatkowe okoliczności, takie jak: definicja zadania, własności napotkanych 
przypadków, charakter weryfikacji i narzuconych ograniczeń, konsekwencje 
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kategoryzacji. Porzucając na chwilę pojęciową aparaturę J.S. Brunera, można 
powiedzieć, że sytuacja, motywacja i funkcjonalny kontekst działania łącznie 
decydują o tym, czy podmiot podejmie trud rzeczywistej identyfikacji nowości.

Proces wnioskowania, doprowadzający do zaklasyfikowania danego obiektu 
do kategorii pojęciowej, obejmuje, zdaniem J.S. Brunera, następujące fazy: 
prymitywnej kategoryzacji, poszukiwania wskazówek, sprawdzenia dla po
twierdzenia i zakończenia potwierdzenia. Po dokonaniu prowizorycznej katego
ryzacji, a więc w fazie 3, gwałtownie zmniejsza się podatność na stymulację 
skutkiem chwilowej i wybiórczej blokady percepcyjnej, który to mechanizm 
służy pomyślnemu zakończeniu identyfikacji obiektu. Brunerowska analiza 
procesów poznawczych wywołanych przez nowość doprowadza więc do takich 
samych wniosków psychotechnicznych, jak rezultaty analiz behawioralnych - 
istnieje konieczność określenia pożądanej ilości nowości i troskliwego jej roz
kładu w czasie ze względu na czas niezbędny do zaklasyfikowania bodźców.

Analogicznej interpretacji procesów poznawczych wywołanych przez kon
takt z obiektem nowym dostarczają koncepcje ujmujące kształtowanie się pojęć 
przez pryzmat psycholingwistyki. Według E. Rosch (za: A. Kolańczyk, 1985; 
I. Kurcz, 2000) pojęcia składają się z prototypu (tj. obiektu typowego dla poję
cia) oraz innych przynależących do niego egzemplarzy, cechujących się różnym 
stopniem kategorialnej przynależności do danej kategorii pojęciowej. Rozpo
znanie danego obiektu polega na „dopasowaniu” jego własności do prototypu. 
Jeżeli różnice nie przekraczają granic przynależności kategorialnej, obiekt jest 
zidentyfikowany jako należący do danego pojęcia. Spostrzeganie nowości moż
liwe jest dzięki przekształceniom prototypu lub poszerzeniu granic akceptacji 
cech kategorialnych. Warunkiem zapewniającym asymilowanej nowości wła
ściwości heurystyczne jest elastyczność systemu wiedzy (na przykład ujmowa
nej w terminach rdzeni pojęciowych - por. J. Trzebiński, 1981).

Dwie cytowane wyżej interpretacje prowadzą do zbieżnej konkluzji, że kon
takt z nowością wywołuje na ogół intensywną aktywność poznawczą zmierzają
cą do identyfikacji obiektu. Aktywność ta polega co najmniej na dokonaniu 
przekształceń istniejących struktur poznawczych (pojęciowych). Niekiedy na 
wzbogaceniu reprezentacji świata o nowe treści i struktury w drodze wytwarza
nia.

W świetle przytoczonych wyjaśnień staje się zrozumiałe, dlaczego tak wielu 
autorów podkreśla, iż istnieje „optymalna” porcja nowości. (Wiele analiz zja
wisk kulturowych i edukacyjnych wskazuje, dodajmy, że poważnym problemem 
jest aktualnie nadmiar atrakcyjnych informacji niemożliwych do poznawczej 
asymilacji, blokujących odbiór nowości na poziomie doznaniowym.) Nowość 
absolutna, jako wymagająca szczególnie wytężonej pracy intelektualnej, łatwo 
też wzbudzająca negatywne emocje, wywoływałaby awersję (nawet o cechach 
repulsji). Takie wnioski można dodatkowo zilustrować danymi eksperymental
nymi.

S.R. Maddi i K.L. Mendel (por. D.W. Fiske i S.R. Maddi, 1961), badając 
dzieci w wieku 3-5 lat, stwierdzili, że pośredni stopień nowości jest najbardziej 
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efektywny w wywoływaniu zachowania wyboru lub reakcji poszukiwawczej. 
Podobne wyniki uzyskała Maas (cyt. za: D.E. Berlyne, 1969), badając osoby 
dorosłe. Pokazywała badanym eksponaty z muzeum dobrane tak, by stanowiły 
coraz większą porcję nowości. Badani oznaczali na skali zainteresowanie trzema 
kategoriami nowości i preferowali także nowość umiarkowaną. Komentując te 
badania, D.E. Berlyne stwierdza, że ciekawość poznawcza nie jest największa 
w przypadku największej ignorancji, lecz wzrasta do pewnego punktu w miarę 
narastania wiedzy. Im większa jest bowiem wiedza, tym więcej możliwości 
powstawania tendencji do konfliktowych reakcji symbolicznych.

Interesującą zależnością jest malejąca - u większości ludzi - z wiekiem po
trzeba nowości, a nawet pojawienie się oporu przeciwko nowości.

Podsumowując powyższą charakterystykę, można stwierdzić, że nowość 
o umiarkowanym natężeniu wywołuje silną reakcję emocjonalną zaciekawienia 
oraz wytężone (na ogół) procesy intelektualne, zmierzające do identyfikacji 
obiektu, poznania go i zaklasyfikowania. Owa intensywność aktywności po
znawczej wywołanej przez nowość zdaje się cechą dominującą i wyróżniającą, 
jako że intensywne pobudzenie mogą wywołać także inne rodzaje bodźców, 
stosownie do swojej siły i znaczenia.

2.1.3. Zmiana

Następna grupa bodźców silnie stymulująca ciekawość to zmiana. Do tego 
rodzaju bodźców zaliczyć trzeba także: niespodziankę, zaskoczenie i nieoczeki
wane pojawienie się. Zmiana nie jest właściwie cechą treści sytuacji bodźcowej, 
która na ogół jest podmiotowi znana, ale cechą sposobu eksponowania bodźców, 
ich rozłożenia w czasie, następstwa oraz akumulowania efektu „dramatyczne
go”, jaki tego typu sytuacja wywiera.

Istota oddziaływania takiej stymulacji polega, jak się wydaje, na tym, że 
zmiana wymaga przestrojenia sensorycznego i poznawczego, przy czym to 
pierwsze jest niezbędne. Nie chodzi tu już - jak w przypadku nowości - o wy
tworzenie poznawczego narzędzia interpretacji istniejącej sytuacji, ale o mody
fikację aparatury sensorycznej, czyli nastawienie organów zmysłowych na różny 
od poprzedniego bodziec. W wielu wypadkach modyfikacji musi być także pod
dane nastawienie poznawcze, musi nastąpić zmiana dotychczasowego toru my
ślenia.

W badaniach nad ciekawością i nudą stwierdzono, że deprywacja bodźców 
i monotonia wytwarzają w organizmie i podmiocie zespół wewnętrznych wa
runków zapotrzebowania na zmianę. Istnieje przy tym określona dla sytuacji, 
zadania i osoby porcja zmiany, jak to sformułował H. Fowler w empirycznych 
stwierdzeniach swojej koncepcji (por. H. Fowler, 1965; K.B. Madsen, 
1974/1980).

Wynikają stąd dwie konkluzje natury praktycznej, nawiązujące do już sfor
mułowanych wskazań.
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Po pierwsze - osoby znudzone czy też poddane monotonnej stymulacji zare
agują prawdopodobnie z dużą intensywnością na zmianę, a zatem chcąc ekspe
rymentalnie wywołać zaciekawienie, należałoby badanych znudzić.

Po drugie - zmiana musi być dostosowana do osoby, zadania i sytuacji, by - 
co jest możliwe - nie wywołała awersji. Wiadomo na przykład, że u małych 
dzieci i osób starszych istnieje szeroki zakres oddziaływań sytuacyjnych, które 
muszą być niezmienne i jako takie są wręcz wymuszane.

2.1.4. Bodźce konfliktogenne

Kolejna, trzecia grupa bodźców o wyróżniających się właściwościach to 
bodźce, które wywołują zaciekawienie poprzez swą konfliktogenność, czyli 
właściwość generowania konfliktów poznawczych (problemów). Należą tu, jako 
najsłabsze formy: brak związku, nieokreśloność, następnie zaś nieodpowied- 
niość, rozbieżność, niezgodność, luka, dysonans. Ich konfliktogehność polega 
na tym, że nie mogą być od razu zasymilowane przez struktury poznawcze 
podmiotu. Wydaje się, że tego rodzaju bodźce działają jak nowość i zmiana 
łącznie. Inaczej mówiąc, wymagają zarówno przekształceń kategorii poznaw
czych, niekiedy tworzenia nowych struktur, jak również dynamicznego przysto
sowania sensorycznego i myślowego. Ich specyfiką jest to, że stwarzają jakiś 
problem natury poznawczej, a niekiedy też percepcyjnej. Wspólnym mianem 
określono tu bodźce bardzo rozmaite. Jednakże staramy się tu mówić głównie 
o sytuacyjnej charakterystyce bodźców, nie zaś o regułach dotyczących prze
mian wewnątrz zgromadzonego systemu wiedzy o sobie i o świecie, które są 
przedmiotem badań poznawczych teorii niezgodności.

Z teorii o zakresie ogólniejszym takiego właśnie rodzaju płynie jednak bar
dzo istotne uzupełnienie, wzbogacające znacznie powyższą charakterystykę.

M. Lewicka (1975), próbując wyjaśnić sprzeczne stwierdzenia formułowane 
przez rozmaite teorie niezgodności (rozbieżności), doszła do wniosku, że należy 
wyróżnić dwa typy niezgodności, zależnie od rodzaju informacji, do której się 
ona odnosi, a to: informację o obiektywnych cechach przedmiotu i informację 
o ich wartości dla organizmu.

Informacje obiektywne dotyczą cech, funkcji, stosunków, cech własnych 
osobnika, norm, sposobów postępowania. Informacje o wartości są natomiast 
funkcją aktualnie wzbudzonej potrzeby lub aktualnie realizowanego zadania (co 
określane jest jako sensytyzacja - por. T. Kocowski, 1987 - lub uwrażliwienie 
poznawcze - por. Reykowski, 1995). M. Lewicka (1985) proponuje podział na 
rozbieżność w zakresie informacji obydwu rodzajów. Jest to w tym kontekście 
otyłe istotne, że pedagog czy eksperymentator chcący stymulować ciekawość 
powinien w zasadzie unikać emitowania informacji cechujących się niezgodno
ścią w sferze informacji o wartościach (por. K.R. Scherer, 1998b), a więc nie
zgodnością o walorze emocjonalnym, gdyż trudno przewidzieć różnorakie kon
sekwencje psychologiczne takich dysonansów, a nade wszystko - emocjonalne 
(pośrednio także - energetyczne) ich skutki. Możliwość przewidywania skutków 
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oddziaływania także będzie ograniczona. Należy raczej operować informacjami 
obiektywnymi, z jednym wszakże wyjątkiem. Gdy informacje co do niezaspo
kojonych potrzeb poznawczych będą w takim przypadku wskazane. Łatwo 
można bowiem przewidzieć, jak na osobę zainteresowaną jakimś problemem 
podziała informacja wprowadzająca niezgodność z jego dotychczasową wiedzą.

Tabela 5 zawiera syntetyczną charakterystykę przedstawionych stymulato
rów ciekawości.

Tabela 5

Syntetyczna charakterystyka sytuacyjnych stymulatorów ciekawości

Nazwa grupy 
zmiennych

Uzupełniająca 
charakterystyka 
zmiennych

Podmiotowe 
warunki zadziałania 
bodźca

Rodzaj wzbudzonych 
procesów poznaw
czych

Nowość Niepewność 
Dziwność 
Niezwykłość

Zupełna lub częściowa 
nieznajomość obiektu

Przekształcanie istnie
jących kategorii poję
ciowych
Budowanie nowych 
kategorii poznawczych

Zmiana Niespodzianka 
Zaskoczenie 
Właściwości nie
oczekiwane

Określone nastawienia 
sensoryczne 
i poznawcze
Czynne, dość inten
sywne procesy po
znawcze

Modyfikacja nastawień 
sensorycznych 
Zmiana nastawień 
poznawczych 
Modyfikacja procesów 
poznawczych

Zmienne 
konfliktogenne

Brak związku 
Nieodpowiedniość 
Rozbieżność 
Niezgodność 
Luka 
Nieokreśloność 
Dysonans 
Konflikt poznawczy

Różnorodność do
świadczenia indywidu
alnego
Giętkość umożliwiająca 
dostrzeżenie niezgod
ności

Przekształcanie na
stawień sensorycznych 
i poznawczych 
Budowanie nowych 
kategorii pojęciowych 
likwidujących niezgod
ność
Procesy poznawcze 
ukierunkowane na 
rozwiązanie problemu 
sensorycznego 
i poznawczego

Według: A. Tokarz, 1989a; 1989b

Kolejne zestawienie (tabela 6), przedstawia charakterystykę bodźców sty
mulujących ciekawość z uwagi na właściwości podmiotu. Stymulowanie cieka
wości nie zapewnia, jak widać, automatycznego pojawienia się aktywności 
twórczej, nawet w formie elementarnej, chyba że obejmuje takie właściwości, 
które doprowadzają do stanu konfliktu pojęciowego (warto dodać, że ten uży
wany przeze mnie termin ma konkurencję w postaci określenia „luka” - por. 
G. Loewenstein, 1994).
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Tabcla 6

Sytuacje stymulujące ciekawość i ich następstwa

Cechy zadania Właściwości podmiotu Skutek
NOWOŚĆ Częściowa niewiedza 

Ważność obiektu 
Ważność czegoś

Nowe informacje 
Zmodyfikowane informacje 
Zmiany struktury i znaczenia 
pojęć

ZMIANA Nastawienia spostrzeżeniowe 
Nastawienia poznawcze 
Procesy poznawcze 
Wiedza

Jak wyżej oraz:
Nowe nastawienia spostrzeże
niowe
Nowa wiedza
Nowe, inne rezultaty poznaw
cze

KONFLIKT 
POZNAWCZY

Różnorodność doświadczenia
Giętkość
Inwencja
Dostrzeganie problemu

Jak wyżej oraz: 
Rozwiązania 
Pytania 
Problemy

Według: A. Tokarz, 1989a; 1989b

Podsumowując, stwierdzić należy, że zmienne konfliktogenne stwarzają po
znawcze, a niekiedy percepcyjne problemy silnie angażujące intelektualnie 
i wywołujące, co najmniej, eksplorację. Rozwiązywanie tych problemów wy
maga na ogół giętkości i plastyczności myślenia, gdyż wiąże się z przekształca
niem istniejących nastawień i struktur.

Nowość, zmiana i konfliktogenność są trzema grupami stymulatorów sytu
acyjnych ciekawości i dowolny, konkretny komunikat możemy scharakteryzo
wać, stosując przedstawiony podział. Sytuacja bodźcowa stymulująca ciekawość 
wymaga jednak dodatkowego opisu. Wydaje się, że należy także wziąć pod 
uwagę „doniosłość bodźców” (ich znaczenie i wagę dla podmiotu) oraz ich „in
tensywność poznawczą”, które to określenia proponuję na oznaczenie różnorod
ności i złożoności sytuacji bodźcowej.

2.1.5. Doniosłość i intensywność poznawcza

Czynnik zwany tu za D.E. Berlyne’em (1969) doniosłością obejmuje nastę
pujące zmienne: siłę nawyków skojarzonych z rywalizującymi reakcjami, siłę 
popędu wytworzonego przez warunki zewnętrzne oraz przewidywane kary 
i nagrody. Inaczej można powiedzieć, że wartość i znaczenie bodźców są przez 
organizm identyfikowane (jak już wielokrotnie stwierdzano) ze względu na ich 
wartość w zaspokajaniu aktualnie wzbudzonej potrzeby czy aktualnie realizo
wanego motywu.

Istnieje wiele danych eksperymentalnych dowodzących występowania 
oczywistej wrażliwości podmiotu (już wspomnianej sensytyzacji) na informacje 
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związane z aktualnymi czynnościami (por. J. Reykowski, 1974; 1995). Waga 
przypisywana poszczególnym bodźcom jest zmienna wobec różnych zakresów 
znaczenia, zmienna jest także w czasie. Silna presja potrzeby prowadzić może 
do znacznych nawet deformacji w spostrzeganiu świata, jak komunikuje wielu 
badaczy mechanizmów obronnych. Z tych względów materiał dobrany wyłącz
nie ze względu na nowość, zmienność i konfliktogenność, a dotyczący odle
głych rejonów doświadczenia indywidualnego, nie spełni prawdopodobnie 
swojego zadania.

Intensywność poznawczą danego komunikatu, czyli jego różnorodność i zło
żoność, można by określać (wychodząc poza przyjętą przez D.E. Berlyne’a 
konwencję teoretyczną) poprzez zakres znaczeniowy podawanych informacji, 
poprzez ilość „klas” znaczenia oraz jego formalną złożoność, czyli ilość typów 
problemów percepcyjnych czy poznawczych, jakie wzbudza u danej osoby. 
Wydaje się, że określenie takich właściwości sytuacji jest bardzo ważne, jako że 
wiąże się ze wspomnianymi już „optymalnymi” porcjami nowości i zmiany. 
Dobre opracowanie wskaźnika intensywności poznawczej niewątpliwie pomo
głoby te „wielkości” określić.

Różnice indywidualne w reakcjach na sytuacje o rozmaitej różnorodności 
i złożoności są tak duże, że próbowano je zdefiniować, na przykład D.W. Fiske 
i S.R. Maddi (1961) określili je poprzez pojęcie „potrzeba różnorodności”. Oso
bowościowe korelaty szczególnego natężenia tej potrzeby to ich zdaniem: 
szczególna wrażliwość reakcji, szerokość zainteresowań, giętkość, preferowanie 
złożoności, obniżanie prędkości wykonania zadań powtarzających się. 
S.R. Maddi dodaje ponadto, że poszukiwanie różnorodności może dotyczyć 
różnych dziedzin rzeczywistości i mieć charakter apraktyczny. Prób wyjaśniania 
wspomnianej właściwości warunkującej reakcję na różnorodność i złożoność 
sytuacji jest zresztą bardzo wiele, szczególnie w badaniach nad temperamentem 
(por. koncepcja zapotrzebowania na stymulację M. Zuckermana). Zostaną tu 
pominięte, jednakże należy podkreślić ogromne znaczenie różnic indywidual
nych w projektowaniu oddziaływania wzbudzającego ciekawość. Tym bardziej 
że doniosłość poznawcza, interpretowana od strony genezy, wykazuje powiąza
nia z systemem preferencji i wartości.

2.1.6. Znaczenie sposobu przekazywania informacji

Kończąc rozważania dotyczące sytuacyjnych stymulatorów ciekawości, na
leży wymienić inne, ważne czynniki występujące w sytuacji, niebędące cechami 
samego przekazu, lecz sposobu przekazywania informacji.

Omawiając właściwości zmiany, zwrócono uwagę na dynamikę jako cechę 
ją konstytuującą, jednakże ta właściwość ważna jest w odniesieniu do wszelkich 
ekspozycji bardziej złożonych. Dynamika, czyli siła poszczególnych bodźców 
i ich rozłożenie w czasie, ma, jak się wydaje, niedoceniane znaczenie. Inaczej 
działa bodziec silny poprzedzony sekwencją bodźców słabych, inaczej zaś 
bodźce o równej sile następujące w seriach. Ważne są także odstępy pomiędzy 
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poszczególnymi bodźcami. Przygotowanie czasu ekspozycji, określenie rodzaju 
i siły kolejnych bodźców musi nadto uwzględniać kompozycję własności sa
mych bodźców (ich nowości, zmienności, konfliktogenności). Wiedza na ten 
temat znajdowała swój wyraz już w introspekcyjnych koncepcjach emocji (por. 
W. Witwicki, 1995), jest także ważnym stwierdzeniem w syntezie dokonanej 
przez N. Frijdę (1988) w postaci tak zwanych „praw emocji”. Eksperymentato
rowi czy pedagogowi pozostaje zatem trud starannego pilotażu w celu przygo
towania dobrego przekazu stymulującego ciekawość.

Oczywiste znaczenie mają również znaki, za pomocą których informacje są 
przekazywane, ze względu na ich rozmaitą pojemność informacyjną (na przy
kład dla obrazu większą niż dla pisma) oraz odmienne możliwości wzbudzania 
zaciekawienia. Tekst, obraz i film istotnie się pod tym względem różnią.

Kolejna, znacząca cecha przekazu to kanał sensoryczny, poprzez który do
ciera informacja. Wiadomo, iż ludzie różnią się pod względem sprawności od
bierania informacji poszczególnymi zmysłami i mają w tym zakresie zindywi
dualizowane preferencje. Ponadto najczęściej wykorzystuje się kanał wzrokowy 
i nie wiadomo, czy pomimo to działanie poprzez zmysł słuchu nie przyniosłoby 
korzystniejszych skutków, na zasadzie zmiany. Koncepcja reprezentacji po
znawczych w procesie emocjonalnym E. Zdankiewicz-Scigały i T. Maruszew- 
skiego (2000), skonfrontowana z tymi stwierdzeniami, jasno wskazuje na naj
ważniejsze mechanizmy pośredniczące w odbiorze bodźców o różnych modal- 
nościach, zależności między nimi, a także źródła możliwych zakłóceń.

Rozważamy tu wszelkie sposoby wywoływania zaciekawienia, mając na my
śli szeroki zakres bodźców wywołujących ciekawość percepcyjną. Bardziej 
interesujące jest tu pytanie, jak wywołać ciekawość poznawczą i wzbudzać od
powiadającą jej motywację. Dlatego też ważna jest taka właściwość bodźców, 
jak poziom trudności stwierdzenia, pytania czy problemu, wywołany ich kon- 
fliktogennością. Decyduje on bowiem, między innymi, o sile powstającej moty
wacji do zapoznania się z prezentowanym materiałem czy też do rozwiązania 
zadania. Jak twierdzi wielu badaczy motywacji (K. Obuchowski, 1972; McClel
land, 1986), zadania łatwe i bardzo trudne nie sprzyjają powstawaniu motywacji 
do ich podjęcia, jedynie zadania o średnim i nieco większym od średniego po
ziomie trudności będą miały własności mobilizujące. Ta zależność wydaje się 
również bardzo istotna i stanowi skuteczną dyrektywę dydaktyczną, chociaż 
w świetle nowszych badań okazuje się dość złożona (por. W. Łukaszewski, 
D. Doliński, 2000).

W cechach komunikatu stymulującego należy także zanalizować to, czy ofe
ruje on podmiotowi możliwości potwierdzenia lub podwyższenia kompetencji 
(por. R.S. White, 1959; E.L. Dęci, 1975; E.L. Deci, R.M. Ryan, 1980; 
M.R. Lepper, M. Hodell, 1989). Ten ostatni czynnik może się bowiem okazać 
dominującą i atrakcyjną właściwością, szczególnie wtedy, gdy mamy do czy
nienia z sytuacją nabywania wiedzy czy umiejętności.

Ekspozycja informacji za pośrednictwem jakiegoś medium nie zawsze jest 
wskazana czy możliwa, dlatego też należy wziąć pod uwagę osobę przekazującą 
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informację. Wiadomo wszak, że niektórych ludzi słuchamy z zainteresowaniem, 
inni zaś nas nudzą, pomimo że treści, jakie nam przedstawiają, niezbyt się róż
nią. Ogromna ilość czynników ma tu znaczenie, na przykład w sposobie mówie
nia: tempo, rytm, sposób akcentowania, przerwy. Ponadto także społeczna per
cepcja danej osoby oraz ewentualne wcześniejsze doświadczenia z nią związane. 
Wiedza potoczna przekazuje nam także obserwację, iż największe zaintereso
wanie wywołują osoby, które same naprawdę głęboko są czymś zainteresowane. 
Można powiedzieć, że ich pasja poznawcza jest zaraźliwa i udziela się widzom, 
słuchaczom czy uczniom. Łatwo rozprzestrzenia się w grupie.

2.2. Stymulatory związane z aktualną aktywnością poznawczą 
podmiotu

Pominę tu przypadki, gdy aktywność poznawcza służy celom pozapoznaw- 
czym, kiedy to działa mechanizm instrumentalnej motywacji poznawczej i prze
bieg aktywności polegającej na poznawaniu czegoś jest bardziej ekonomiczny, 
standardowy nawet, zgodny z naciskiem realizowanego zadania czy potrzeby, 
co znaczy, że mało skomplikowany.

Jednak, w przypadku gdy podmiot rozwiązuje problem lub realizuje bardziej 
długotrwałą aktywność poznawczą pod wpływem autonomicznej motywacji 
poznawczej, sama ta aktywność obficie wytwarza stymulatory podtrzymujące 
jej trwanie, wykazując przy tym właściwości eksploracji typowe dla jej form 
genetycznie wcześniejszych27. Ogromne znaczenie ma fakt, że cząstkowe efekty 
procesu poszukiwania potrzebnej informacji czy rozwiązywania problemu są 
równocześnie cząstkowymi wzmocnieniami tej aktywności. Należy więc rozwa
żyć, jakie rodzaje efektów mogą się pojawić i jaki mogą mieć wpływ na dalsze 
działania.

27 Warto tu przytoczyć charakterystykę eksploracji dokonaną przez A. Gehlena, której tyle 
miejsca poświęci! w swojej książce K. Lorenz: „Eksplorację stanowią sensomotoryczne realizacje 
ruchowe, połączone z doznaniami wzrokowymi i dotykowymi, będące procesami kołowymi, które 
same wytwarzają bodźce własnej kontynuacji” (K. Lorenz, 1977, s. 249).

W toku długotrwałej aktywności poznawczej mogą się pojawić:
• Nowe informacje dotyczące bezpośrednio problemu.
• Nowe informacje pośrednio dotyczące problemu, mało ważne lub nie

ważne.
• Zrozumienie czegoś.
• Uzyskanie sprawności lub informacji podnoszącej kompetencję.
• Wytworzenie czegoś (informacji, techniki, konwencji, terminu), co roz

wiązuje problem.
• Nowe pytania.
• Nowe problemy.
• Nowe pomysły oraz idee.



91

Uzyskanie nowej informacji doprowadza w istocie do tego, że podmiot sam 
w sobie dostarcza sytuacyjnego stymulatora ciekawości, zmuszającego niejako 
do podjęcia aktywności poznawczej w celu poznawczego opracowania tej no
wości czy rozwiązania problemu. Cała ta sytuacja angażuje emocjonalnie i jej 
cząstkowy efekt wzmacniający może być bardzo silny, zwłaszcza jeśli informa
cja nowa dotyczy bezpośrednio problemu czy przedmiotu poszukiwań. Wydaje 
się, że ta charakterystyka wskazuje na jeden z możliwych mechanizmów samo- 
pobudzania się aktywności poznawczej, zwłaszcza gdy jest ona długotrwała.

Zrozumienie czegoś doprowadza przede wszystkim do zwiększenia indywi
dualnego zasobu wiedzy. Przynosi to w efekcie wzrost poczucia kompetencji 
i jest także swoistym spełnieniem zaciekawienia. Wydaje się, że podobne rezul
taty poznawcze i emocjonalne, aczkolwiek o większym natężeniu, daje rozwią
zanie problemu, które też częściej okazuje się wartościowe społecznie. W przy
padku zaś, gdy rozwiązanie jest twórcze, skutki emocjonalne mogą być bardzo 
silne, nie bez kozery przecież Claude Bernard - warto zacytować ponownie - 
napisał:

„Radość z odkrycia jest zapewne największą, jakiej człowiek w ogóle może zaznać” 
(za: S. Korliński, 1991, s. 99).

W każdym z wymienionych przypadków wynikom aktywności poznawczej 
w postaci nowej informacji, zrozumienia czegoś, rozwiązania problemu mogą 
jeszcze towarzyszyć pytania.

Pytania zawsze świadczą o istniejących lukach, sprzecznościach, niedopo
wiedzeniach, niekiedy sprzecznych informacjach, z tego więc względu możemy 
je także określić jako źródło stymulatorów sytuacyjnych dla trwającej aktywno
ści poznawczej. Mogą również zapoczątkować nowe dociekania i poszukiwania. 
Z drugiej zaś strony, sama budowa pytania ujawnia tendencję podmiotu do usu
nięcia luki w nim określonej, toteż bezsprzecznie pytania posiadają walory mo
tywujące i heurystyczne.

Konkluzja natury praktycznej, wynikająca z rozważania skutków trwającej 
dłużej aktywności poznawczej, jest prosta, chociaż niełatwa w realizacji. Aby 
podtrzymać zaciekawienie wzbudzone nową, zmieniającą się czy konfliktogen
ną sytuacją i przekształcić je w autonomiczną motywację zapewniającą długo
trwałą i intensywną aktywność poznawczą, należy, co najmniej, przygotować 
taki materiał, który stwarza okazję pojawiania się cząstkowych efektów wzmac
niających. Należy również tak ten materiał eksponować, aby owe efekty były 
wyraziste, dostrzegalne i stosunkowo liczne, przynajmniej na początku. Sposób 
najskuteczniejszy wiedzie poprzez wykorzystanie znanych nam zainteresowań 
osób, których motywację poznawczą pragniemy pobudzić.
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2.3. Przekształcenie zaciekawienia w motywację poznawczą

Manipulowanie stymulatorami sytuacyjnymi i wzbudzanie reakcji zacieka
wienia wydaje się stosunkowo łatwe, jest jednak nader często niewystarczające. 
Nierzadka jest bowiem sytuacja, kiedy mamy na celu wywołanie zaciekawienia, 
a następnie pobudzenie mechanizmów autonomicznej motywacji poznawczej 
i to u osób o bliżej nieznanych właściwościach. Można mieć wątpliwości, czy 
jest to zadanie wykonalne, zwłaszcza jeśli pełna charakterystyka podmiotu, 
gwarantująca zbieżność naszej propozycji z zainteresowaniami, kwalifikacjami, 
zdolnościami i osobowością tegoż podmiotu, nie jest nam dostępna. Problem ten 
niewątpliwie wymaga wielu dalszych badań.

Aby jednak wskazać na możliwości przekształcania zaciekawienia w dłużej 
trwający proces poznawczy, sterowany, motywowany autonomiczną motywacją 
poznawczą, należy wskazać w tym kontekście funkcję i znaczenie rozmaitych 
elementów struktury motywacji. Weźmiemy pod uwagę następujące: cel działa
nia, program działania, atrybucję działania (rodzaj sprawstwa) i personalizację 
motywacji, antycypowaną nagrodę i inne skutki emocjonalne działania oraz 
okoliczności realizacji działania.

Cel działania wynikać może z potrzeb, z zadań narzucanych podmiotowi 
z zewnątrz, ze względu na sytuację, w jakiej się znajduje, oraz role społeczne, 
jakie pełni. Ponadto człowiek może sam sobie stawiać zadania. Cel działania 
może być w różnym stopniu sprecyzowany, niekiedy człowiek określa jedynie 
kierunek czy stan preferowany. Informacja zawarta w celu, jak zauważa J. Nut- 
tin (1985), pełni rolę korygującą w stosunku do konstruowanego i realizowane
go programu działania. Istnieją więc duże możliwości sugerowania celów dzia
łania, poprzez oddziaływania sytuacyjne czy społeczne, zawarte na przykład 
w przepisie roli studenta czy ucznia. Jednakże wiadomo, że aktywność poznaw
cza realizowana pod presją, na rozkaz czy na zamówienie, nie jest na ogół do
statecznie intensywna i efektywna. Należy zatem jeszcze rozważyć problem 
atrybucji działania, ściśle powiązanej ze źródłem celu.

Człowiek może, jak to określił R. deCharms (1968), spostrzegać przyczynę 
swojego działania jako zewnętrzną lub wewnętrzną. Atrybucję endogenną uwa
ża się za dającą podmiotowi poczucie pełnego sprawstwa, jest ona także bardziej 
korzystna, czyli organizuje działania efektywniej. Istotne jest przy tym to, iż 
podmiotowe sprawstwo jest stanem stwierdzanym przez podmiot, a więc nieko
niecznie w pełni adekwatnym. Skądinąd też wiadomo, że ludzie znacznie się 
różnią pod względem sposobu spostrzegania źródeł sił kierujących ich zacho
waniem. Stwarza to możliwości sugerowania pewnych kierunków działania czy 
pewnych jego celów w taki sposób, by nie eliminować możliwości uruchomie
nia mechanizmu atrybucji endogennej.

Preferowane przez człowieka kierunki działania mają w istocie swoje źródło 
w strukturze postaw i wartości. Można więc powiedzieć, że doświadczanie en
dogennej atrybucji działania najczęściej wiąże się z realizacją działań zgodnych 
z tymi najbardziej podstawowymi wyznacznikami kierunków aktywności. Owo 
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powiązanie celów działania z głębokimi warstwami osobowości J. Nuttin na
zwał (1985) personalizacją motywacji. Wydaje się, że oddziaływanie na te 
struktury może się odbywać na drodze długoletniego procesu wychowawczego 
i jest mało podatne na doraźne stymulacje czy nawet dłużej trwające treningi. 
Pozostaje więc tylko taka możliwość, by terapeuta, nauczyciel czy wychowawca 
podsuwali cele działania apelujące do podmiotowej hierarchii wartości, o ile to 
jest możliwe, aby wykorzystywali i uruchamiali potencjalne, osobowe źródła 
celów działania.

Program działania opisuje środki i sposoby osiągnięcia celu. Rozbudowując 
nieco klasyfikację podaną przez J. Nuttina (1985), wyróżnić można co najmniej 
dwa ich typy. Pierwszy z nich to program sekwencyjny, hierarchiczny, uwarun
kowany określonym następstwem wydarzeń zewnętrznych. Jego kolejne etapy 
koniecznie muszą być zrealizowane, by podmiot osiągnął swój cel. Przykładem 
może być program realizujący zamierzenie zdobycia dyplomu wyższej uczelni. 
W drugim przypadku osiągnięcie celu zależne jest w dużej mierze od przebiegu 
samego działania i jego realnych, także społecznych skutków. Nie zawsze moż
na przewidzieć, jaki podcel przybliży cel główny, które działania okażą się naj
bardziej efektywne. Rezultaty kolejnych poczynań silnie wpływają na sposób 
wykonania i określenie następnego podcelu. Przykładem takiego programu mo
że być robienie kariery. Programy różnią się też stopniem algorytmizacji i prze
widywanej efektywności. Pierwszy z nich jest bardziej tymi własnościami nasy
cony (por. Z. Zaleski, 1992).

Wydaje się, że w działaniach polegających na poszukiwaniu informacji czy 
rozwiązywaniu problemów drugi program organizuje działania znacznie czę
ściej niż pierwszy, szczególnie w początkowych fazach tego procesu. Zatem 
znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której trudno narzucać czy sugerować 
sposób postępowania lub proponować recepty czy przepisy na działania sku
teczne. Niestety, nie można nie zauważyć, że w praktyce szkolnej, organizując 
zachowania poznawcze uczniów, korzysta się więcej z programu pierwszego, 
którego własności obce są naturze eksploracji ciekawości i motywacji poznaw
czej.

Zgodnie z proponowaną przeze mnie koncepcją, antycypowana nagroda mo
że mieć dwojaki charakter: poznawczy, wynikający z satysfakcji poradzenia 
sobie z problemem, lub pozapoznawczy, związany z tym celem, któremu dzia
łanie było rzeczywiście przyporządkowane. W pierwszym wypadku cel działa
nia i aktywności poznawczej są tożsame, a motywacja zgodna jest z naturą sa
mego działania. Taka spójność działania, zgodna ze sformułowaną przez 
A.N. Leontjewa (1977) zasadą odpowiedniości pomiędzy celem a motywem 
działania, przesądza o jego efektywności, a także o satysfakcji podmiotu. Orga
nizując oddziaływania stymulujące aktywność poznawczą, nie należy propono
wać za tę aktywność nagrody innej natury niż zaspokojenie ciekawości czy za
dowolenie z powiększenia własnej wiedzy czy wiedzy w ogóle.

Okoliczności realizacji działania w różnym stopniu wpływają na motywację 
poznawczą i jej dwie podstawowe odmiany. Wydaje się, że działanie organizo- 
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wane przez autonomiczną motywację poznawczą jest bardziej podatne na 
uszkadzające wpływy sytuacji zewnętrznej. Destrukcyjny wpływ mają zwłasz
cza ograniczenia czasu, narzucona forma i rodzaj końcowego rezultatu. Kolej
ność poszczególnych działań, ich trwanie w czasie i szczegóły techniczne muszą 
zależeć od działającego podmiotu, pozostałe zaś okoliczności powinny być po
datne na konieczną i adekwatną zmianę. Zadanie tego, kto aktywność poznaw
czą stymuluje, musi w tym przypadku polegać na usunięciu ograniczeń.

Stymulowanie motywacji poznawczej jest więc zadaniem trudnym i złożo
nym oraz wymaga stosowania kompleksowego oddziaływania, adresowanego 
jednocześnie do wszystkich elementów struktury motywacyjnej. Dla wzbudze
nia zaciekawienia (por. T.B. Kashdan, 2002) wystarczy uruchomienie kilku 
z nich lub tylko oferowanie przekazu nasyconego sytuacyjnymi stymulatorami 
ciekawości.

3. Humor i jego związki z twórczością

3.1. Istota humoru

Zgodnie z konwencją słownikową, określenie „humor” odnosi się do specy
ficznej formy emocji radości, związanej też ze śmiechem, prowokowanej przez 
bodźce komiczne, a wymagającej od podmiotu trafnego rozpoznania znaczeń 
i własności tych bodźców (por. analogiczne definicje u Cz. Matusewicza, 1976, 
także A.J. Chapman, H.C. Foot, eds, 1976).

Psychologiczne analizy humoru pojawiają się w literaturze głównie w kon
tekście rozważań nad społecznymi funkcjami tego zjawiska (por. Cz. Matu- 
sewicz, 1976; AJ. Chapman, H.C. Foot, eds, 1976; 1992). Szczególnie godny 
uwagi wydaje się także poznawczy mechanizm reagowania śmiechem na bodźce 
komiczne, wymagający uruchomienia odległych skojarzeń, giętkości i włączenia 
nietypowych operacji poznawczych, na przykład, „zastosowania” reguł myśle
nia logicznie błędnych. Humor dziecięcy i dowcipkowanie dorosłych, a także 
recepcja humoru są z pewnością, w skali indywidualnej, działalnością umysłową 
przebiegającą poza standardem, cechującą się oryginalnością i nowością szeroko 
pojętego dekodowania informacji. Są to przejawy twórczego przetwarzania 
informacji, względnie formy prototwórczości, jeśli mamy na uwadze aktywność 
dzieci28.

28 Przeglądy różnych koncepcji humoru, komizmu i śmiechu, zarówno psychologicznych, jak 
też filozoficznych, zamieszczone są w pracach: B. Zawadzkiego (1929), B. Dziemidoka (1967), 
Cz. Matusewicza (1976) oraz w poszczególnych artykułach ze zbioru pod redakcją A.J. Chapmana 
i H.C. Foota(1976; 1992).

Z badań nad funkcjami humoru w przebiegu sesji inwentycznych (U. Ostafil, 
1986) oraz niezbyt licznych doniesień na temat zależności ustalonych ekspery-
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mentalnie (por. P.E. McGhee i A.J. Chapman, 1980) między humorem a wytwa
rzaniem pomysłów wynika nadto, że pojawienie się lub sprowokowanie humoru 
wydatnie polepsza generatywność i sprzyja uzyskiwaniu adekwatnych rozwią
zań. Uzasadnia to potrzebę sporządzenia syntetycznej charakterystyki humoru, 
a następnie analizę jego związków z aktywnością twórczą, analogicznie jak 
w przypadku ciekawości. Konfrontacja tych analiz przybliżyć może przynaj
mniej prowizoryczne zestawienie bardziej ogólnych właściwości i stymulatorów 
oraz mechanizmów wytwarzania niestandardowych pomysłów.

3.2. Hipotezy dotyczące prokreatywnych funkcji humoru

Sformułowana w innym miejscu (por. T. Kocowski, A. Tokarz, 1991; A. To
karz, 1991a) i już przedstawiona hipoteza dotycząca prokreatywnych funkcji 
emocji głosi, że wystąpienie emocji w indywidualnych bądź też grupowym ak
cie myślenia twórczego wybitnie zwiększa możliwości uzyskania wartościowe
go efektu. Odnosi się to przede wszystkim do tych faz procesu myślenia, które 
są najbardziej związane z wytwarzaniem pomysłu, czyli z etapem określania 
problemu, preparacji (następującej przed, po i w trakcie definiowania proble
mu), oraz wytwarzania pomysłów rozwiązań. Trudno bowiem postawić hipotezy 
dotyczące tego, jaki jest wpływ emocji wówczas, gdy opracowujemy lub wery
fikujemy pomysł i kiedy działalność jest w większym stopniu podporządkowana 
standardowi. Fazy te wymagają prawdopodobnie zupełnie innych konstelacji 
procesów poznawczych i emocjonalnych niż etap początkowy („pomysłowy”).

Wspólne właściwości emocji prokreatywnych, istotne w kontekście rozwa
żań nad funkcją humoru, są następujące:

• Wzbudzają one lub podtrzymują poziom aktywacji o nasileniu optymal
nym lub zbliżonym do optymalnego (dla realizowanej czynności).

• Mają najczęściej znak pozytywny, związany z odczuwaniem satysfakcji.
• Wywołują „ułatwienie poznawcze”, czyli sprzyjają myśleniu dywergen- 

cyjnemu, wielopostaciowym skojarzeniom, uruchamiają giętkość struktur 
poznawczych, doprowadzając do oryginalnych efektów; tak jest, jak już 
wskazano, w przypadku ciekawości.

• Mogą wystąpić wówczas, gdy poziom zaspokojenia innych potrzeb jest 
zadowalający w ocenie podmiotu.

• Wiążą się na ogół z czynnościami i działaniami o charakterze nieutylitar- 
nym.

Przyjęte tu rozumienie emocji, poza walorem integracyjności, to jest defini
cyjnego postulatu rozpatrywania emocji w kontekście procesów motywacyj
nych, nie odbiega od określeń przyjmowanych przez innych autorów, zwłaszcza 
tych o orientacji, zwanej przez K.T. Strongmana (1996), fundamentalistyczną 
(por. np. R. Plutchik, 1984; 1989). Te kategorie procesów psychicznych określa 
si? jako specjalną klasę procesów motywacyjnych, związaną z określonymi 
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sytuacjami wymagającymi szczególnej mobilizacji energii i specyficznych 
działań (zbliżenia, oddalenia lub eksploracji).

Określenie funkcji prokreatywnej danej emocji wymaga więc takiej analizy 
sytuacji emocjonalnej i samej emocji, aby dało się wskazać źródło ułatwienia 
w wytwarzaniu, na przykład jako optymalizowanie stanu emocjonalno- 
-motywacyjnego względnie jako korzystne zmiany w systemie poznawczym. 
Swoiste hipotezy na temat mechanizmu owego ułatwienia są jak dotąd, niezbyt 
rozbudowane. Można jedynie przypuszczać, że emocje poznawcze, takie jak 
ciekawość i nuda, pełnią rolę heurystyk immanentnie wpisanych w przebieg 
wytwarzania, koniecznych dla jego pomyślnego przebiegu, natomiast inne, np. 
sympatia i humor, są pośrednio związane z procesem twórczym, są „niekoniecz
ne”. Jeżeli jednak mamy na względzie grupowy proces rozwiązywania proble
mu, wówczas obecność tych form emocji wydaje się konieczna. W pracy indy
widualnej trudno ich rolę określić bez odwoływania się do specyficznego układu 
warunków działania danej osoby. W obu jednak przypadkach humor należy do 
emocji tła, występuje w kontekście, pośrednio wiąże się z procesem twórczego 
myślenia. Specyfika humoru i jego przynależność do emocjonalno- 
-motywacyjnego tła powodują że można widzieć jego rolę jako bardziej gene
tycznego i funkcjonalnego niż bezpośredniego warunku twórczości. Przypusz
czać też można, że humor będzie miał znaczenie jako moderator energetyczny 
lub czynnik katartyczny.

Syntetyczna charakterystyka humoru dotyczyć więc będzie jego aspektu 
energetycznego (aktywacyjnego) i związanych z nim procesów poznawczych, 
analizowanych z uwagi na sytuacje komiczne, dynamikę ich odbioru oraz funk
cje śmiechu.

3.3. Stymulatory humoru. Podmiotowe i kontekstowe determinanty 
humoru

Jednym z zasadniczych, pośrednich czynników warunkujących pojawienie 
się humoru, działających poza sytuacją w której jest prezentowany, jest inte
lektualna gotowość podmiotu do działania w konwencji humoru (por. S. Szu
man, 1936; F. Bariaud, 1982), nastawienie na ten typ aktywności, wytrenowanie 
się w nim poprzez kontakt z typowymi dla danej grupy czy społeczności prze
jawami i praktykami humoru. Społeczny i kulturowy trening kształtuje indywi
dualne zróżnicowanie poczucia humoru - umiejętność tworzenia i odbioru dow
cipów, humorystycznego komentowania sytuacji, cytowania anegdot. Wszystkie 
zachowania zawiązane z humorem mają specyfikę narodowościową29. Konstru

29 Monografia J.S. Bystronia (1939), zawierająca charakterystykę bodźców wywołujących 
śmiech, dobrze ilustruje typowy dla mieszkańców przedwojennej Polski repertuar komizmu. Na 
przykład dowcipy żydowskie czy lwowskie są dzisiaj o wiele mniej żywotne. Polskie poczucie 
humoru jest odmienne od francuskiego czy angielskiego, nie tylko ze względu na odmienność 
treści uznawanych za śmieszne, ale także ukryty w nich lub jawny, odmienny sposób wartościowa-
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owanie skal badających wrażliwość na bodźce humorystyczne jest na ogół eta
pem na drodze do ustalania związków między poczuciem humoru a właściwo
ściami osobowości i umysłu (por. W. Ruch, 1981; 1984).

Badania zależności pomiędzy właściwościami podmiotu a reakcjami na ko
mizm czy poczuciem humoru dotyczyły rozmaitych właściwości, także zdolno
ści twórczych (por. A. Grochowska, 1996)30. Z badań H.J. Eysencka i C. Wilso
na (1978) z kolei wynika, że ekstrawertycy przejawiają tendencje do preferowa
nia dowcipów seksualnych oraz polegających na jawnie wyrażanej agresji, 
a nonsens i satyra mniej ich śmieszą, mają jednak większe poczucie humoru niż 
introwertycy - wrażliwsi z kolei na bardziej „poznawcze” rodzaje humoru, takie 
jak nonsens i satyra. Osoby agresywne lubią dowcipy agresywne, które nieagre
sywni odrzucają. Niestabilność emocjonalna nie korelowała wyraźnie z żadnym 
typem humoru. Kobiety odrzucają dowcipy o treści seksualnej. Analogiczne 
wyniki podaję A. Ziv (1984) oraz F.J. Hehl i W. Ruch (1985).

nia zjawisk, specyficzny styl, koloryt lokalny, obyczajowość oraz język i jego osobliwości. Z tego 
też powodu brak uniwersalnych skal badających poczucie humoru, są one konstruowane doraźnie 
(Por. H.J. Eysenck, C. Wilson, 1978; W. Ruch, 1981; F.J. Hehl i W. Ruch, 1985).

W pracach na temat humoru częste są także anegdotyczne wzmianki o poczuciu humoru wy
bitnych twórców. A. Ziv, podkreślając autoironię A. Einsteina, cytuje na dowód dedykację, jaką 
uczony zamieści! na swojej książce ofiarowanej pewnej pani: „A thought that sometimes make me 
hazy: Am I or are others crazy?” (za: Ziv, 1979, s. 123-124).

Jak można wnosić z wielu danych, a także badań W. Rucha (1981) oraz 
F.J. Hehla i W. Rucha (1985), A. Radomskiej (2000), badanie związków między 
cechami osobowości a procesami recepcji humoru musi być poprzedzone zbu
dowaniem odpowiedniej typologii bodźców komicznych. W. Ruch i F.J. Hehl 
różnicują je na: oparte na rozbieżności, absurdalne i seksualne. Posługując się 
baterią kwestionariuszy mierzących poczucie humoru, to jest wrażliwość na 
poszczególne kategorie dowcipów, autorzy ci stwierdzili, że konserwatyzm 
i sztywność poznawcza znacząco modyfikują reakcje na komizm. Osoby kon
serwatywne, których cechą definicyjną jest unikanie rozbieżności, preferują 
humor polegający na tym, że niespodziewane, zagadkowe informacje zawarte 
w przekazie ludycznym szybko uzyskują nowy sens (np. przez wyraźną pointę), 
czyli łatwo dostarczają możliwości zredukowania dotkliwej niepewności. 
W istocie więc, jak wnioskują cytowani autorzy, odbiór humoru uwarunkowany 
jest przez zróżnicowaną indywidualnie potrzebę redukowania niepewności. 
W interpretacji tej hipotezy W. Ruch i F.J. Hehl (op.cit.) sięgają do znanych 
koncepcji wyjaśniających nagradzającą funkcję wzrostu lub obniżania poziomu 
wzbudzenia, wywołanego na przykład przez rozbieżność, do poziomu optymal
nego [por. charakterystyka koncepcji D.E. Berlyne’a przez K.B. Madsena 
(1980), przegląd koncepcji A. Tokarz (1985), nowsze interpretacje - analogicz
ne wyjaśnienia Thayera cytowane w rozprawie Natura emocji - P. Ekman, 
R.J. Davidson, red., 1998]. Dla ludzi o wysokiej nietolerancji, sprzeczności, 
czyli na przykład konserwatywnych, redukcja niepewności jest bardzo nagra
dzająca, stąd ich preferencja dowcipów opartych na schemacie „niezgodność - 
rozwiązanie”. Lęk przed niepewnością natomiast powoduje, że osoby te odrzu
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cają dowcipy zbudowane wyłącznie na zasadzie sprzeczności lub sprzeczności 
nierozwiązywalnej oraz absurdalne, które tylko wprowadzają niezgodność, nie 
rozwiązując jej.

Interesujące są związki między agresywnością a humorem. Niekiedy dowo
dzi się wspólnej przeszłości reakcji humoru i agresji, traktując uśmiech jako 
zatrzymaną w rozwoju, zastępczą fragmentaryczną i częściową reakcję agresji 
(D. Morris, 1974; D. Morris 1999; O. Postel-Vinay 1983). W badaniach ekspe
rymentalnych natomiast stwierdza się, że humor może służyć rozładowywaniu 
agresji (por. dane cytowane przez Cz. Matusewicza, 1976), agresywność nie 
stanowi jednak podmiotowego warunku humoru.

Podstawowym warunkiem sytuacyjnym wystąpienia śmiechu jest interakcja 
pomiędzy podmiotem a przekazem o właściwościach komicznych, przy czym 
często przekaz ten pochodzi od innej osoby. Nie ma właściwie ograniczeń, jeśli 
chodzi o charakter interakcji, jednak w relacjach o dużych dystansach czy też 
w grupach formalnych o niedługim stażu reakcje śmiechu są mniej prawdopo
dobne. Optymalne więc warunki dotyczą interakcji w grupie nieformalnej lub 
formalnej związanej uczestnictwem w tej samej sytuacji. Komunikacja między 
osobami musi być drożna i skuteczna. Ważny jest także stosunek podmiotu do 
„przekaźnika” humoru - powinien być neutralny, pozytywny lub ingracjujący.

Reakcja humoru może się pojawić, jeżeli w opisanych warunkach nie będzie 
równolegle wzbudzana inna emocja, zwłaszcza antagonistyczna, czyli o ujem
nym zabarwieniu emocjonalnym, np. lęk, zagrożenie, chociaż nawet wówczas 
może się pojawić tzw. wisielczy humor. Istotne jest również to, co wynika 
z analizy dynamiki zachowania wywołanego przez komizm - rozbawienie, jak 
zaznaczają F.J. Hehl i W. Ruch (1985) oraz W. Ruch, F.J. Hehl, (1986), powo
duje neutralizację lub zahamowanie innych emocji. Jest to zresztą przejaw ogól
niejszej prawidłowości określonej w koncepcji procesów przeciwstawnych So- 
lomona (D. Ekman, R.J. Davidson, red., 1998; K.T. Strongman, 1996).

3.4. Cechy przekazów komicznych i wyjaśnienia mechanizmów 
ich odbioru

W analizach właściwości przekazów komicznych zauważyć można szcze
gółowość i analityczność wcześniejszych koncepcji (por. przegląd dokonany 
przez B. Dziemidoka, 1967) oraz silne tendencje do ujęć syntetycznych w now
szych pracach (praca zbiorowa pod red. AJ. Chapmana i H.C. Foota, 1976). 
Pomijając klasyfikacje klasyczne czy lingwistyczne - na przykład propozycję 
A. Awdiejewa (1992), by rozważać osobno kognitywną strukturę dowcipu 
i zagadnienie jego śmieszności - można wskazywać na swoistość deskryptyw- 
nych i ewaluatywnych transformacji wprowadzanych przez komizm. Te dwa 
aspekty występują zresztą w teoriach komizmu.

B. Dziemidok (1967), zmierzając do ujęcia syntetycznego podzielił koncep
cje komizmu na dwie grupy: popularniejsze teorie kontrastu, podkreślające 
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w obiekcie komicznym sprzeczność, niezgodność, odchylenia od normy oraz 
rzadsze teorie degradacji31, akcentujące fakt obniżania wartości, deprecjonowa
nia wartości obiektu będącego przedmiotem komizmu. W konkluzji swoich 
analiz B. Dziemidok proponuje, by komiczność określić jako odstępstwo od 
normy poznawczej lub aksjologicznej.

1 Mają one swój początek w koncepcji humoru, jaką Arystoteles zamieścił w Poetyce (1983).

Teorie kontrastu (niezgodności, odchylenia od normy) zawierają poznawcze 
charakterystyki przekazów komicznych, teorie degradacji natomiast odwołują 
się do ewaluatywnego aspektu treści komicznych, biorąc pod uwagę relację 
między podmiotem - odbiorcą dowcipu a przedmiotem dowcipu. Zależności 
dotyczące tej relacji są jednak bardzo złożone i niewiele koncepcji je wyjaśnia. 
D. Zillman i J.R. Cantor (1976) przeprowadzili serię eksperymentów badających 
śmieszność różnorodnych przekazów dla osób aprobujących lub odrzucających 
obiekt będący przedmiotem dowcipu. Wykazali w rezultacie, że wesołość zależy 
nie tylko od tego, czy lubimy to, z czego się śmiejemy, ale też od tego, czy dana 
osoba lub obiekt czy zjawisko są w dowcipie wywyższane czy deprecjonowane. 
Najbardziej rozśmiesza to, co jest ośmieszane i wrogie, odrzucane, najmniej - 
to, co jest zdeprecjonowane, ośmieszone, a bliskie nam i korzystne dla nas. Za
leżności te są jednak złożone i niejednoznaczne, jak podkreślają cytowani auto
rzy. Niewątpliwie w dalszych badaniach odrębna operacjonalizacja i analiza 
deskryptywnego i ewaluatywnego aspektu komizmu powinna być kontynuowa
nia, co nie neguje potrzeby poszukiwania ujęć całościowych.

Niesprzeczne z powyższym, a bardziej ogólne ujęcie proponuje J. Ziomek 
(1980). Twierdzi on, że utwór komiczny to taki, który jest „przeciwobrazem 
określonego obrazu jako reprezentanta normy” (1980, s. 341). Przeciwobraz 
powstaje wówczas, gdy wskazuje się na coś istotnego, ale nagannego w samym 
obrazie. Komizm wymaga zatem skonstruowania obiektu, który w obiekcie 
wyjściowym, czyli obrazie, demaskuje błąd. Istnieje jednak warunek dodatkowy 
- między obrazem a przeciwobrazem, czyli obiektem skonstruowanym, humo
rystycznym, musi istnieć jakiś związek homogeniczności. Zakłada się również, 
że podmiot zdolny jest do różnorodnego opisu i różnorodnego wartościowania 
obiektów i zjawisk, czyli - powracając do nomenklatury M. Lewickiej (1985) - 
posiada deskryptywną i ewaluatywną wiedzę, skutkiem czego zdolny jest do 
rozpoznania właściwości „demaskujących” defekt czy błąd. Samo pojęcie 
„przeciwobrazu” można też uznać za ogólniejszą charakterystykę rozbieżności, 
sprzeczności czy niezgodności oraz kontrastu i odstępstwa od normy.

Przekaz humorystyczny może być więc traktowany jako szczególny przypa
dek sprzeczności lub rozbieżności o charakterze zarówno poznawczym, jak 
1 ewaluatywnym. Koncepcje wyjaśniające odbiór bodźców komicznych dodat
kowo jeszcze wykazują przydatność takiego rozumienia komizmu.
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3.5. Dynamika odbioru bodźców komicznych

Śledząc badania nad recepcją humoru, można stwierdzić, że odbiór bodźców 
komicznych jest rozpatrywany w warstwie poznawczej i aktywacyjnej.

Zdaniem W. Rucha i F.J. Hehla (1986), a także T.R. Shultza (1976), odbiór 
przekazu humorystycznego (dodajmy - w sferze poznawczej) wyjaśniają dwie 
grupy koncepcji:

• Koncepcja dwóch stadiów zakładająca, że podmiot dostrzega rozbieżność 
i ją likwiduje (incongruity - resolution theory).

• Koncepcje wskazujące na to, że samo dostrzeżenie rozbieżności wystar
czająco wyjaśnia śmieszność czegoś (incongruity theory).

Wydaje się, że nawet akceptując pierwszy, bogatszy model odbioru humoru 
(niesprzeczny wszak z drugim), należałoby go nieco rozwinąć. Pobieżna reflek
sja wskazuje bowiem na dodatkowe własności bodźców komicznych oraz inne 
składniki procesu odbioru śmieszności. Według przyjętego podziału na de- 
skryptywny i ewaluatywny aspekt bodźców śmieszności, powyższa klasyfikacja 
bardziej akcentuje ten pierwszy i opisuje jego rozkodowywanie.

Można zatem odbiór bodźców komicznych przedstawić następująco:
Faza I. Podmiot stwierdza sprzeczność lub niezgodność między obrazem 

a przeciwobrazem i pojawia się odczucie śmieszności. Założone w definicji 
śmieszności J. Ziomka zestawienie obrazu i przeciwobrazu pozwala taką cha
rakterystykę bodźców śmieszności określić jako zestawieniową, porównawczą 
(kollatywną), a zarazem należącą do nadrzędnej kategorii konfliktów pojęcio
wych (według terminologii D.E. Berlyne’a, 1969), tym samym jako emocję 
towarzyszącą śmiechowi identyfikujemy zaciekawienie. Jest otwartym pyta
niem, jaki rodzaj i jaka właściwość bodźca przesądza o większej sile reakcji 
śmiechu bądź zaciekawienia. Wydaje się, że raczej aspekt ewaluatywny oraz 
intensywność zmiennych porównawczych będą o tym przesądzały. Konstatacja 
sprzeczności wywołująca śmiech i zaciekawienie zarazem jest typową, końcową 
reakcją na dowcipy typu pur non-sens, zwane potocznie abstrakcyjnymi. 
Śmiech, zdziwienie i zaskoczenie wywołane przekazywanymi treściami wyni
kają ze zderzenia istniejących schematów percepcyjno-pojęciowych z przeciw
obrazem, którego homogeniczność wobec obrazu zakłóca element obcy znacze
niowo lub całkowicie sztuczny. Warunkiem podstawowym pozostaje otwartość 
na nowe informacje (brak konserwatyzmu, jeśli nawiązać do badań empirycz
nych W. Rucha i F.J. Hehla).

Faza II. Jeżeli mamy do czynienia z dowcipem opartym na zasadzie 
„sprzeczność - rozwiązanie sprzeczności”, następuje dysonans lub konflikt po
jęciowy, który jest natychmiast rozwiązywany i powoduje rozśmieszenie. Doj
ście do rozwiązania wymaga reinterpretacji i zrozumienia zmiany wprowadzo
nej do przeciwobrazu.

Faza III. Podmiot rozwiązuje sprzeczność czy konflikt bardzo łatwo i szyb
ko. Atrakcyjność tej aktywności wynika z pojawienia się lub wytworzenia no
wości i wiąże się z satysfakcją poznawczą.
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Przedstawione fazy recepcji dowcipu nie proponują jakiegoś szczególnego 
wyjaśnienia mechanizmu humoru, jednakże poszerzają listę emocji związanych 
z humorem o satysfakcje poznawcze i podkreślają znaczenie osobowościowych, 
poznawczych warunków humoru.

Drugi tor zmian wywołanych przez kontakt z bodźcami komicznymi stano
wią zmiany w aktywacji. Wiadomo, że wywołanie jakiejkolwiek emocji u osoby 
o niskim poziomie aktywacji jest bardzo trudne. Niemniej łatwo też odnotować, 
że ekspozycja bodźców komicznych wydatnie podnosi aktywację. Analizy prze
biegu procesów emocjonalnych dowodzą, że to głównie emocje ujemne mają 
tendencje do zalegania czy samowzmacniania (pór. J. Reykowski, 1974). Zjawi
sko to występuje także w odniesieniu do humoru w przypadku długotrwałego, 
grupowego opowiadania dowcipów. Te właściwości humoru są bardzo ważne 
przy grupowym rozwiązywaniu problemów, zabiegi humorystyczne łatwo pro
wadzą do polepszenia i zmiany nastroju w grupie i są łatwe do stosowania.

Z uwagi na często i zgodnie przypisywaną humorowi funkcję katartyczną 
można obserwować, że wprowadzenie elementów rozśmieszających prowadzi 
do zmniejszenia czy wręcz raptownego obniżenia się napięcia albo lęku, co 
wiąże się aktywacją podwyższoną. Z uwagi na te obserwacje zachowań spo
łecznych i doświadczenia terapeutyczne, zwolennicy koncepcji optymalnego 
pobudzenia jako standardu skutecznego funkcjonowania lub nawet podstawo
wego mechanizmu regulacyjnego aktywności często interpretują humor (podob
nie zresztą jak ciekawość) jako sposób regulowania poziomu wzbudzenia do 
stanu optymalnego. Czyni tak sam D.E. Berlyne oraz badacze o zbliżonych 
poglądach (por. K..B. Madsen^ 1980)32. Jak wiadomo, wszystkie aktywności 
zmniejszające lub zwiększające pobudzenie w taki sposób, aby osiągnąć opti
mum, są silnie nagradzające, co stanowi także wytłumaczenie satysfakcji zwią
zanej ze śmiechem czy odczuwaniem przyjemności w kontakcie z bodźcami 
komicznymi.

32 Analogiczny pogląd formułuje R.E. Thayer (por. polemika w pracy zbiorowej pod redakcją 
P. Ekmana i R.J. Davidsona, 1998).

M. Rothbart (1976) podjęła próbę zbudowania modelu obrazującego dyna
mikę zmian w aktywacji podczas odbioru nagłej, intensywnej lub zróżnicowanej 
stymulacji, w tym także bodźców komicznych. Model ten dotyczy zmian 
w systemie poznawczym i zachowaniu dzieci i, jak stwierdza autorka, nie może 
być stosowany wobec innych grup osób. Wydaje się jednak, że warto przedsta
wić najważniejsze stwierdzenia tego modelu jako sugestię i podpowiedź w po
szukiwaniu wyjaśnienia mechanizmów poznawczych humoru.

Jeżeli poziom aktywacji jest minimalny, wówczas nagła, zróżnicowana i in
tensywna stymulacja jest ignorowana. Na nieco wyższym poziomie wzbudzenia 
następuje zbliżenie do bodźca. Zachowanie dziecka zależy wówczas od tego, 
czy bodziec zaktywizuje istniejące schematy poznawcze i zachowaniowe. Jeżeli 
„coś” zostało od razu zidentyfikowane, wówczas napięcie nieco spada i pojawia 
się uśmiech. Jeżeli natomiast sytuacja wyzwala i uruchamia istniejące schematy 
poznawcze, wówczas aktywacja wzrasta do poziomu średniego, zaś aktywność 
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orientuje się na rozwiązywanie tworzącego się problemu. Może on być rozwią
zany lub nie, ale zachowanie to przebiega już na wyższym poziomie aktywacji.

Na poziomie trzecim, kiedy to wzbudzona została aktywacja średnia, zróżni
cowana, nagła i intensywna stymulacja wyzwala reakcję orientacyjną pozwala
jącą na dokonanie oceny własności bodźców jako zagrażających lub bezpiecz
nych. W tym drugim przypadku napięcie spada i może pojawić się śmiech lub 
uśmiech. Jeżeli natomiast bodziec zostanie określony jako zagrażający, wów
czas powstaje konieczność jego zidentyfikowania. Gdy przebiegnie ono po
myślnie, wywołuje spadek napięcia i śmiech. Jeżeli natomiast rozwiązanie pro
blemu jest niepomyślne, musi być kontynuowane. Ocena „zagrażające” powo
duje dalszy wzrost aktywacji, aż do umownego, czwartego poziomu, czemu 
w zachowaniu towarzyszą reakcje obronne i unikanie. Z teoretycznego schematu 
M. Rothbart wynika zatem, że śmiech może nastąpić wówczas, gdy dziecko 
osiągnie średni lub wysoki poziom aktywacji, ocenia sytuację jako bezpieczną 
i pomyślnie identyfikuje pojawiające się bodźce oraz właściwie rozwiązuje 
prowokowane przez sytuację problemy. Trzeba zauważyć (co jest słuszne także 
w odniesieniu do dorosłych), że większe zaangażowanie poznawcze w problem 
podnosi aktywację i zwiększa (przy zachowanych, innych warunkach) szansę na 
wywołanie śmiechu. Warto dodać, że w polskich badaniach reakcji humory
stycznych u dzieci, jakie prowadziła M. Ligęza (1992), zachowania te wykazały 
funkcję wspomagającą w nabywaniu języka i wiedzy o świecie.

3.6. Funkcje komizmu

Funkcję katartyczną humoru odnosi się zarówno do jednostki, jak i do grupy. 
Katharsis polega na modyfikacjach poziomu aktywacji w kierunku obniżenia 
nadmiernego pobudzenia i wyzwolenia niespecyficznych reakcji rozładowują
cych lęk i wrogość (na zasadzie teorii procesów przeciwstawnych w odniesieniu 
do emocji czy motywacji por. M.J. Apter, 1989).

Funkcja poznawcza humoru - której poświęca się mniej uwagi w aktualnych 
badaniach psychologicznych - polega na dostrzeganiu nowości, wzbudzaniu 
zaciekawienia, zmianach w znaczeniu przypisywanym różnym obiektom. Nie
oczywistą funkcją humoru jest więc takie działanie umysłu, które polega na 
niereproduktywnym korzystaniu z doświadczenia.

Filozoficzne koncepcje humoru idą dalej. H. Bergson (1902) przypisuje 
śmiechowi walory czysto poznawcze, pisząc, iż jest on nieintelektualnym i syn
tetycznym aktem poznawczym, aktem poznania bezinteresownego, właściwego 
tylko człowiekowi.

W psychologicznej rozprawce S. Szumana (1936) poznawcza funkcja humo
ru również jest określona explicite. Różnicuje on śmiech, którego źródłem jest 
błąd, i śmiech pochodzący z odkrycia czegoś, odpowiednio pełnią one funkcję 
dydaktyczną i poznawczą.
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Wydaje się, że wymienione rodzaje satysfakcji, związane z ciekawością, po
znawaniem, prototwórczością można wyjaśniać łącznie w kontekście mechani
zmów związanych z motywacjami poznawczymi (por. A. Tokarz, 1985) oraz 
mechanizmami rozwoju i funkcjonowania kompetencji oraz skuteczności 
(w sensie R.S. White’a, 1959). Tłumaczyłoby to zarówno powszechność, zna
czenie, jak i efemeryczność humoru.

Reasumując, można stwierdzić, że funkcje humoru, związane z jego aspek
tem poznawczym sprowadzają się do:

• Wspomagania procesu nabywania języka i wiedzy o świecie u dzieci.
• Ćwiczenia giętkości poznawczej, korzystania w odległych skojarzeń.
• Twórczości werbalnej w skali indywidualnej i społecznej (na przykład 

w zakresie tzw. inteligencji społecznej i emocjonalnej - por. T. Maru- 
szewski, E. Ścigała, 1998).

• Emocjonalnej satysfakcji związanej z ciekawością i zaspokojeniem po
czucia kompetencji komunikacyjnej lub twórczej w sytuacji społecznej.

Bardziej złożone wydają się funkcje humoru związane z jego aspektem emo- 
cjonalno-ewaluatywnym. Z jednej bowiem strony humor może stanowić wentyl 
dla agresji, z drugiej jednak poprzez uruchomienie elastyczności w ocenianiu 
i wartościowaniu zjawisk umożliwia bardziej skuteczne radzenie sobie z trudno
ściami. Żarty i dowcipy dotyczące samego siebie, na przykład autoironia, są 
nader pomocnym środkiem w uzyskiwaniu stanu podmiotowej decentracji, który 
w terapii może się stać początkiem dystansowania się osoby (pacjenta) do wła
snych problemów.

Badacze zajmujący się humorem (przede wszystkim Z. Freud, 1906/1976; 
aktualnie A. Ziv, 1984; Cz. Matusewicz, 1976) podkreślają jego funkcję spo
łeczną i katartyczną pozwala bowiem uwolnić się od lęku i niepokoju. Pełni też 
funkcję obronną, umożliwiając podmiotowi ośmieszenie przeszkód wyzwalają
cych strach i frustrację lub zmniejszenie ich znaczenia. Śmiech pozwala też 
przezwyciężyć społeczne tabu, jakimi są agresja i seks oraz usunąć społeczną 
barierę dystansu w kontakcie z osobą o wysokiej pozycji lub funkcji społecznej.

Reasumując uwagi na temat funkcji humoru, do listy poznawczych funkcji 
należy dopisać:

• Funkcję społeczną analizowaną w kontekście społecznej facylitacji 
i społecznej zażyłości.

• Katartyczno-terapeutyczną.
• Obronną.

3.7. Powinowactwa między humorem a twórczością

Na pokrewieństwa humoru i twórczości wskazuje się często (por. A. Koes- 
tler, 1967), a godne uwagi są zwłaszcza analizy rozwojowe dostarczające wyja
śnień genetycznych. Podkreślają one silny związek poczucia humoru ze zdolno
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ściami twórczymi (P.E. McGhee, A.J. Chapman, 1984) lub wprost umieszczają 
poczucie humoru w syndromie twórczości dziecięcej (M. Ligęza, 1992).

P.E. McGhee i A.J. Chapman (1984) uważają, że E.P. Torrance jako pierw
szy wykazał pozytywny związek wskaźników zabawy i twórczości u młodszych 
dzieci szkolnych (badania z 1961 roku), stąd późniejsze hipotezy o struktural
nym podobieństwie obu zmiennych. Badania P.E. McGhee i A.J. Chapmana 
(op.cit.) doprowadziły także do stwierdzenia zależności między aktywnością 
twórczą a zdolnością do tworzenia dowcipów. Dzieci twórcze okazały się bar
dziej wrażliwe na bodźce wzbudzające ciekawość oraz na bodźce humorystycz
ne. Inni autorzy potwierdzają te doniesienia, na przykład Weisberg i Springer, 
Getzels i Jackson (za: P.E. McGhee, A.J. Chapman, 1984). Wartość predykcyjna 
tych zależności odnosi się jednak do dzieci w wieku powyżej sześciu lat. 
P.E. McGhee podkreśla także rozwojowo zmienną wrażliwość na poszczególne 
kategorie bodźców związanych z humorem. Podaję też korelaty poczucia humo
ru, na przykład u dzieci pięcioipółletnich są to: większa agresywność werbalna 
i fizyczna, większa rozmowność, dominacja. Warto odnotować, że cytowany 
autor podkreśla silne związki humoru i ciekawości - podobieństwo stymulują
cych je bodźców - oraz współwystępowanie poczucia humoru z wrażliwością na 
bodźce wzbudzające ciekawość. Zaznacza także, że dla dzieci duże znaczenie 
ma kontekst, w jakim pojawia się niezgodność prowokująca humor - świat real
ny czy fantazja. Drugi kontekst jest dla dzieci śmieszniejszy. Warto dodać, że 
w badaniach M. Ligęzy (1992) okazało się, że sześciolatki szczególnie inten
sywnie reagują na najbardziej złożony komizm realiów. Interesujące są badania 
przeprowadzone przez A. Ziva (1979). Rozważając podobieństwa pomiędzy 
humorem a twórczością, zwraca on uwagę na to, że te dwie formy aktywności 
człowieka przynoszą w efekcie podobne rezultaty: nowe i oryginalne, wymagają 
zrozumienia czegoś, proponują coś nowego (na przykład nowe pojęcie, nowy 
znak). Związki między twórczością a humorem można, zdaniem tego autora, 
analizować empirycznie na dwa sposoby, biorąc pod uwagę krótkotrwały i dłu
gotrwały wpływ humoru na aktywność twórczą. Oczywiście, badanie drugiego 
aspektu wymienionej zależności opiera się na bardzo kontrowersyjnym założe
niu. Interesujące są jednakże badania eksperymentalne autora dotyczące pierw
szego członu tej zależności.

Badanie pierwsze (A. Ziv, 1979) miało na celu określenie sytuacyjnego, 
krótkotrwałego wpływu humoru na myślenie dywergencyjne, sprowokowane 
zadaniami testowymi. Czynnikiem rozśmieszającym badanych (138 chłopców 
i 144 dziewczynki w wieku 15-17 lat) były dowcipy nagrane na magnetofon. 
Jego własności humorystyczne określono poprzez badanie audiometryczne natę
żenia reakcji śmiechu w odpowiednich grupach wysłuchujących je uczniów. 
Jako zadanie stymulujące wytwarzanie zastosowano dwie równoległe wersje 
testu E.P. Torrance’a, zawierające zadania na nietypowe użycie przedmiotów 
i przewidywanie konsekwencji. Eksperyment przeprowadzono według planu 
Solomona. Zgodnie z tą procedurą, pierwsza i trzecia grupa eksperymentalna 
wykonywały najpierw wersję A testu E.P. Torrance’a, następnie grupa pierwsza 
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i trzecia wysłuchiwały humorystycznej płyty. Wszystkie natomiast wykonywały 
test twórczościowy w wersji B. Analiza statystyczna rezultatów tego ekspery
mentu doprowadziła do stwierdzenia, że wysłuchanie rozśmieszającego nagrania 
wywołało polepszenie wyników wytwarzania prowokowanego przez test twór
czościowy. Stało się tak w dwóch przypadkach: zarówno kiedy osoby wykony
wały formę A testu (czyli niejako „trenowały się w twórczości” przed wysłu
chiwaniem dowcipów), jak i wówczas, gdy słuchanie płyty było pierwszą formą 
aktywności narzucanej w eksperymencie. Analizując wyniki z uwagi na wskaź
niki płynności, giętkości i oryginalności, stwierdzono, że grupy rozśmieszane 
miały wyniki podwyższone w zakresie oryginalności. Komentując swoje rezul
taty, A. Ziv (op.cit.) stwierdza, że humor indukuje otwartość myślenia, wyzwa
lając jego formy dywergencyjne, usprawnia pojawianie się reakcji nowych 
i niezwykłych, jest czynnikiem wyzwalającym tryb myślenia niekonwencjonal
nego. Zaznacza jednak, że wpływ ten jest sytuacyjny, chwilowy i bynajmniej nie 
można powiedzieć, że oddziaływanie eksperymentalne uczyniło osoby badane 
bardziej twórczymi.

W celu określenia długofalowego wpływu humoru na aktywność twórczą, 
A. Ziv (op.cit.) przeprowadził sześciotygodniowy trening z dziećmi uzdolnio
nymi. Dzieci w wieku 12-14 lat (1Q - 130 i więcej) pracowały w grupach dwu
nastoosobowych po dwie godziny w tygodniu. Przekazywano im wiedzę o twór
czości i myśleniu twórczym, przeprowadzano treningi w zakresie myślenia dy- 
wergencyjnego, także humoru. Uprawiano czynnie różne formy humoru (kryty
ka, karykatura, autoironia, dowcipy słowne), zachęcano do posługiwania się 
humorem. Po sześciu tygodniach stwierdzono, że wyniki grup trenowanych 
w porównaniu z grupą nietrenowaną są w testach twórczości lepsze.

Trzecia grupa eksperymentów A. Ziva (1983) dotyczyła grupy uczniów 
i młodzieży dorastającej. Testowane hipotezy głosiły, że atmosfera rozbawienia 
zwiększa liczbę i jakość pomysłów przy wykonywaniu zadań dywergencyjnych 
oraz że indukowanie humoru w trakcie wykonywania testu twórczości E.P. Tor- 
rance’a również poprawia wyniki. Rezultaty badań doprowadziły do wniosku, 
że humor jest nie tylko czynnikiem wspomagającym dywergencyjne wytwarza
nie, ale też pozwoliły autorowi na stwierdzenie, że humor może być czynnikiem 
bezpośrednio ułatwiającym wytwarzanie niezwykłych pomysłów.

Przedstawione badania uzasadniają potrzebę wyjaśniania funkcji humoru 
w ontogenezie funkcji poznawczych związanych z kształtowaniem zdolności 
twórczych. Dowodzą także, przynajmniej w odniesieniu do dzieci i młodzieży, 
które w rozwoju poznawczym wykraczają poza poziom myślenia konkretnego, 
że humor może pełnić funkcję specyficznej heurystyki zwiększającej natych
miast oryginalność wypowiedzi.
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3.8. Podobieństwa formalne pomiędzy humorem a technikami 
heurystycznymi

Skuteczność humoru jako techniki zwiększania oryginalności, płynności 
i giętkości pomysłów nasuwa pytanie o podobieństwa i analogie w zakresie 
stymulowania śmiechu i stymulowania twórczych rozwiązań.

Analizując formy literackie związane z komizmem, takie jak: satyra, grote
ska, farsa, parodia, komedia, tragifarsa, skecz, bajka, anegdota, stwierdzić moż
na, że zabiegi kompozycyjne, jakie doprowadziły do ich utworzenia, to: wyol
brzymienie, fałszywe uogólnienie, wykorzystanie metafory, pozorna analogia, 
pomniejszenie, powiększenie, paradoks, sprzeczność, dziwność, rozbieżność, 
zmiana kontekstu, zmiana formy, łączenie elementów obcych formalnie i zna
czeniowo, operowanie rzadkimi i odległymi skojarzeniami.

Biorąc ponadto pod uwagę charakterystykę stymulatorów śmiechu (por.
J.S. Bystroń, 1939; J. Ziomek, 1984; A. Awdiejew, 1991), dostrzegamy uderza
jące podobieństwo tych właściwości do sposobów generowania rozwiązań 
i poszukiwania koncepcji, stanowiących techniki inwentyczne (por. A. Kauf
man, M. Foustier, A. Drevet, 1975).

Zbieżności te sięgają jednak głębiej. W bardziej złożonych dyrektywach do
tyczących celowych sposobów uprawiania twórczego myślenia, w metaheury- 
stykach, również znajdujemy podobieństwa do sposobów konstruowania dowci
pów. K. Mudyń (1991), omawiając heurystyki zabezpieczające przed uprosz
czeniami wynikającymi z językowych ograniczeń poznania, formułuje między 
innymi postulat konkretyzacji i alternatywnej semantyzacji, który skądinąd mo
że stanowić wskazanie w zakresie technologii humoru (por. A. Awdiejew, 1987; 
1992).

Uderzająca i niewątpliwa jest analogia między reakcjami zrozumienia i od
krycia czegoś a recepcją dowcipu werbalnego, rysunkowego czy sytuacyjnego. 
Obydwu można przypisać „skuteczne zdziwienie”, by użyć określenia J.S. Bru
nera (1978). Różnica tkwi w wartości rozwiązania. Aktywność twórcza dopro
wadza do efektów poznawczych (lub artystycznych), które są wartościowe 
w skali co najmniej indywidualnej, humor dostarcza rozwiązania problemu po
zornego czy paradoksalnego (i ów paradoks rozwiązuje), często bez żadnej 
wartości poznawczej czy instrumentalnej. Być może śmiech rzeczywiście, tak 
jak sądził Arystoteles w Poetyce (1983), jest przejawem wyższości, ale nie wo
bec obiektu dowcipu, ale wobec tego, minimalnego problemu czy minimalnego 
wyzwania, jakie natychmiast zostaje rozwiązane, dostarczając satysfakcji cał
kowitego rozwiązania problemu.

Czy jednak podobieństwo to oznacza także odpowiedniość w przebiegu pro
cesów poznawczych? Wydaje się, że do pewnego stopnia tak. Jednakże o ile 
twórca (nawet ten działający w swej indywidualnej skali) stawia problem i roz
wiązuje go, proponując nowe i uniwersalne rozwiązania, o tyle odbiorca dowci
pu musi jedynie w niekonwencjonalny sposób zinterpretować sztuczny problem, 
czyli zrozumieć dowcip. Ów sztuczny problem można najogólniej określić jako 
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związek elementów semantycznie odległych, formalnie i logicznie pozbawio
nych zdroworozsądkowego wyjaśnienia. Wykonanie czynności poznawczej 
prowadzącej do identyfikacji lub zrozumienia sztucznego problemu zawartego 
w dowcipie wymaga znacznej niekiedy giętkości poznawczej. Badania właści
wości umysłu związanych z poczuciem humoru potwierdzają ten wniosek (por. 
W. Ruch, F.J. Hehl, 1985).

Charakterystyczną właściwością wszelkich form twórczości i prototwórczo- 
ści, także dowcipu i innych form zabawy, jest to, że trwają one do bliżej nie
określonego końca, stosunkowo długo, a ich pomyślna kontynuacja zależy 
głównie od tego, czy kolejne rezultaty są w odpowiednim stopniu satysfakcjo
nujące. Jeżeli tak - wówczas aktywność jest kontynuowana. Oznacza to więc, że 
aktywność ta opiera się na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, na me
chanizmach samopobudzenia, tak typowych dla twórczości (A. Tokarz, 1985; 
T. Kocowski, 1991).

Różnica dzieląca aktywnego odbiorcę dowcipu od osoby twórczej, nawet 
w wymiarze indywidualnym, poza oczywistościami (zakres, wartość rezultatu 
etc.), dotyczy także „umiejscowienia” aktywności twórczej. Twórca na ogół 
dostrzega problem i często istotnie modyfikuje sam sposób jego postawienia, 
rozwiązuje go i prezentuje rozwiązanie. Odbiorca dowcipu musi jedynie „rozpo
znać” poznawczy aspekt aktywności kogoś, kto jest autorem dowcipu lub go 
prezentuje. Musi rozwiązać sztuczny problem przez przywołanie, odtworzenie 
czy zrozumienie czegoś. Istotne jest także to, że użyteczność takiej czynności 
jest, z punktu widzenia podmiotu, niewielka, pomijając skuteczność komunika
cji (która nie jest wszak niezbędna) i satysfakcje społeczne. „Przeceniona” jest 
natomiast wartość oryginalności. Taki stan rzeczy wykorzystuje więc giętkość 
poznawczą osoby, uwalniając ją od konieczności oceniania samego dowcipu czy 
pomysłu, czyli sztucznego problemu konstruującego dowcip. A. Koestler (1967) 
zauważa tę specyfikę dowcipu, pisząc, iż u humorysty zachodzi chwilowa fuzja 
zwykle sprzecznych układów odniesienia. S. Szuman (1936) analogicznie piszę, 
że dowcip chwyta dwie rzeczy odległe naraz, ujawniając podobieństwo rzeczy 
odległych i niewspółmiernych, które jest oczywiście przez odbiorców rozpo
znane.

Rozwiązanie sprzeczności, niezgodności czy też „sztucznego” konfliktu po
jęciowego lub nawet tylko ich dostrzeżenie wymaga różnorodnych czynności 
poznawczych. Zdaniem A. Adwiejewa (1987), najistotniejszą operacją jest re
interpretacja danych na poziomie metasemantycznym. Niewątpliwie tak. Obok 
jednak zmiany kontekstu, poszerzenia granic pojęcia, tworzenia nowych pojęć, 
precyzowania lub rozmycia jakiejś kategorii poznawczej zachodzi zaostrzenie 
przeciwieństw, dokonanie odmiennej oceny lub zastosowanie nowego sposobu 
wartościowania jakiegoś stanu rzeczy. Jeżeli przyjąć, że nasz obraz świata to 
struktury znaczeniowe złożone z pól, w których oprócz stabilnego rdzenia jest 
większe obrzeże reprezentacji rozmytej (por. J. Trzebiński, 1981), wówczas - 
uogólniając - można stwierdzić, że wszelki dowcip polega na zamianie w obrę
bie tych pól oraz na ich gwałtownym przywracaniu. Gdyby konsekwentnie 
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utrzymać ten sposób interpretacji w odniesieniu do wagi, wartości czy prościej - 
walencji związanej z obiektami dowcipu (a więc „obrazami” i „przeciwobraza- 
mi”), wówczas można stwierdzić, że recepcja dowcipu wiąże się z chwilowymi, 
ale bardzo intensywnymi zmianami w zakresie walencji i ich hierarchii, a nawet 
hierarchii wartości (np. naruszenie tabu w dowcipach seksualnych, degradacja 
osób starszych w dowcipach o teściowej).

Wydaje się, że to właśnie zmiany dokonujące się w sferze wartościowania 
i jej chwilowa giętkość są od dawna charakteryzowane przez tzw. teorie degra
dacji. Nazwa ta jednak oraz wskazany w niej mechanizm wydają się nieade
kwatne, zbyt wąskie. Niedocenianie czegoś, śmiech z degradacji, rzekome po
czucie wyższości, jakie stąd wynika, są przecież efemeryczne. Podobnie zresztą 
jak zmiany w obrębie systemu poznawczego. W istocie więc recepcja humoru 
czy tworzenie dowcipów, także sytuacyjnych, jest dość wszechstronnym, cho
ciaż mało fatygującym, ćwiczeniem w giętkości poznawczej i ewaluatywnej.

To, że humor wymaga oprócz poznawczej, także ewaluatywnej giętkości, 
jest prawie ignorowane. Tym bardziej warto zaznaczyć, że F. Bariaud (1982) 
podkreśla, że humor wynika nie tylko z rozwiązania niezgodności czy sprzecz
ności przynoszących satysfakcję, ale też wymaga takiej interpretacji znaczeń, 
która doprowadza podmiot do akceptacji treści dowcipów i uzyskania spójności 
afektywnej {adhesion affective'). Humor wymaga przezwyciężenia pewnego 
porządku poznawczego i emocjonalnego oraz akceptacji deskryptywnych 
i ewaluatywnych (często ukrytych) aspektów przekazów komicznych.

Wydaje się, że właściwości humoru, na które tutaj wskazano, ujawniają duże 
podobieństwo odbierania i tworzenia dowcipów do szeroko rozumianej aktyw
ności twórczej. Zarówno dowcip można uznać za przejaw twórczości w jej wy
daniu zalążkowym, jak też uznać recepcję dowcipów za ćwiczenie właściwości 
odpowiedzialnych za myślenie twórcze.



Rozdział III

SKŁADOWE I DETERMINANTY MOTYWÓW 
TWÓRCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI 

NAUKOWEJ

Przedmiotem tego rozdziału jest analiza danych empirycznych ukierunkowa
na na częściową weryfikację modelu przedstawionego w rozdziale I i II oraz 
określenie kierunków jego rozbudowy. Badania te, od strony techniki, były 
kontynuacją badań T. Kocowskiego (1983; 1991a) nad efektywnymi i nieefek
tywnymi samodzielnymi pracownikami naukowymi, przeprowadzonych przy 
wykorzystaniu Inwentarza Pracy Badacza tego autora. W celu dokonania moż
liwie wielostronnej analizy, przedstawiam najpierw elementy przyjętej koncep
cji motywacji, potem kolejno: analizę emocji i motywacji w kontekście pod
miotowym i organizacyjnym, następnie charakterystykę motywów dominują
cych, wreszcie - najbardziej szczegółowo - składowe motywów, to jest specyfi
kę zdarzeń typowych dla pracy naukowej z uwagi na przypisywaną im często
tliwość, walencję oraz funkcje motywujące. 

1.  Elementy koncepcji motywacji jako podstawa konstrukcji 
Inwentarza Pracy Badacza

Za teoretyczną podstawę niniejszych rozważań przyjęto wybrane i ogólniej
sze twierdzenia koncepcji motywacji T. Kocowskiego (1987), niezbędne w in
terpretacji metody jego autorstwa - jest nią Inwentarz Pracy Badacza (IPB) - 
jaką zastosowano w badaniach. 

Ujęcie to jest zakorzenione w systemowej koncepcji potrzeb (T. Kocowski, 
1982). Założenie systemowości jest tu bardzo ważne, także jako przyjęta meto
dologia, wyrażająca się w budowaniu koncepcji motywacji na podstawie ziden
tyfikowanych grup potrzeb, przyznaniu wyjątkowej wagi kwestii funkcji proce
sów motywacyjnych oraz ujęciu całościowym, określającym relacje pomiędzy 
różnymi rodzajami procesów emocjonalnych i motywacyjnych. To ostatnie 
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stwierdzenie wydaje się szczególnie istotne w kontekście tego fragmentu rozwa
żań.

Definicja motywacji została podana w rozdziale I, zaś motywy rozumiane są 
jako specyficzne klasy czynników, które skłaniają do ukierunkowanej aktywno
ści określonego rodzaju lub/i powstrzymują pewne kierunki aktywności. Dwo
istość funkcji motywów, stymulująca lub inhibicyjna, jest szczególnie podkre
ślona:

„W zasadzie każdy motyw może pełnić funkcję stymulującą lub inhibicyjną w odnie
sieniu do różnych kierunków aktywności” (T. Kocowski, 1982, s. 87).

Analogiczną charakterystykę dwoistości motywów o danym ukierunkowaniu 
odnajdujemy w koncepcjach motywacji z obszaru „oczekiwania wartości”, 
(K.B. Madsen, 1974/1980), z nowszych - w teorii D.C. McClellanda (1986) 
i H. Heckhausena (za: Z. Zaleski, 1992).

Aktywność człowieka organizowana jest polimotywacyjnie. Kategorie mo
tywów to odpowiednio motywy stymulujące i inhibicyjne, wyróżnione są także 
motywy afektywne (uczucia, popędy, emocje) i racjonalne (argumenty, racje, 
zadania). Szczególny rodzaj motywów to motywy operacyjne. Są to antycypacje 
celu, które w pełni ukierunkowują aktywność i organizują ją poprzez plan dzia
łania i ocenę sytuacji. Są one świadome, podobnie jak motywy racjonalne. Mo
tywy afektogenne natomiast mogą być świadome, podświadome lub nieświa
dome. Przyjęcie takich definicji, jakkolwiek trafne psychologicznie, zwiększa 
jednak złożoność charakterystyki wszelkich motywów.

Podstawą teorii motywacji jest teoria potrzeb w ujęciu systemowym (T. Ko
cowski, 1982; 1993a). Potrzeby człowieka definiowane są jako warunki realiza
cji podstawowych jego funkcji, dające się określić obiektywnie. Obejmują sie
dem generacji podstawowych potrzeb, są to potrzeby biostatyczne, prokreacyj
ne, socjostatyczne, psychostatyczne i potrzeby aktywności twórczej. Motywacje 
odpowiadające potrzebom powstają na drodze afektywnej lub racjonalnej, po
znawczej. Systemowy charakter koncepcji potrzeb sprawia, że potrzeba aktyw
ności poznawczej, z pozoru „najwyższa” w hierarchii, nie jest kategorią wyróż
nioną czy też następującą wyłącznie po zaspokojeniu innych potrzeb, jak to 
można było odczytać w teoriach nurtu humanistycznego, na przykład 
u A. Maslowa (1954/1970/1990).

Afektywna sygnalizacja potrzeb (ich deprywacji, okazji zaspokojenia, sy
gnałów niezaspokojenia, zagrożeń) polega na wystąpieniu sygnału Walencji, tj. 
doznaniu przyjemności lub przykrości. Generalną zasadą funkcjonowania afek- 
tywnego jest preferencja stanów dodatnich, a unikanie ujemnych, czyli inaczej 
dążenie do korzyści i unikanie szkody. Kluczowe stwierdzenie brzmi:

„kodowanie afektywne odgrywa (...) zasadniczą rolę w motywacji aktywności. Sygnał ze 
znakiem Walencji automatycznie staje się motywem: wzbudza proces motywacyjny, 
a potem ukierunkowaną aktywność, o ile proces ten osiągnie odpowiednią intensywność, 
by przejąć kontrolę nad zachowaniem” (T. Kocowski, 1982, s. 96).
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Warto nadmienić, że pojęcie Walencji jest obecne także w innych koncepcjach 
motywacji i emocji, szczególnie poznawczych (por. A. Ortony, G.L. Clore, 
A. Collins, 1988; analogiczny termin - J. Reykowski, 1974), zajmując w nich 
kluczowe miejsce.

Funkcja organizująca motywacji została scharakteryzowana poprzez rozma
ite typy programowania działania po to, by przybliżyć główny mechanizm pole
gający na określeniu,

„które spośród wielkiej różnorodności docierających sygnałów zostaną dostrzeżone i roz
poznane, które skupią na sobie uwagę, a tym samym będą wywierały dominujący wpływ 
na zachowanie” (op.cit., s. 109).

Zjawisko to, już wskazywane, zostało określone jako sensytyzacja motywacyj
na. Różnym motywacjom odpowiadają różne, selektywne uwrażliwienia lub 
nastawienia podukładów: percepcyjnych, mnemicznych, motorycznych. Moty
wacja bowiem zmienia funkcjonowanie całego systemu sterującego aktywno
ścią koordynując działanie na kilku poziomach integracji.

Trzeba podkreślić, że założenia zastosowanego Inwentarza Pracy Badacza są 
tutaj szczegółowo rekonstruowane, w celu dokonania wszechstronnej i trafnej 
interpretacji. Jako narzędzie integracji różnych danych i podstawa wyjaśniania 
mechanizmów motywacyjnych i emocjonalnych twórczości, model ten jednak 
(por. T. Kocowski, 199la; 1993b) prowadzi wprost do formułowania warunków 
koniecznych i wystarczających do zachodzenia procesu twórczego, warunków 
identyfikowanych empiryczne, ale metodą samoopisową co pociąga za sobą 
uproszczenia. Ponadto zawiera zbyt silne i ograniczające założenia o wzajem
nych związkach odmiennych procesów psychicznych, biologicznych i społecz
nych, bardzo zróżnicowanych genetycznie i funkcjonalnie, toteż nie zawsze 
założenia te będą wykorzystane. Warto podkreślić, że zastosowanie IPB i jego 
interpretacja zgodna z założeniami koncepcji motywacji T. Kocowskiego, jaką 
ma u podstaw, nie prowadzi do wykorzystania jej najbardziej oryginalnych 
fragmentów, a czerpie z niej elementy pojawiające się także w innych ujęciach 
i teoriach, nieomal powszechnie uważane za niezbędne, trafne i spełniające 
wymagania stawiane teoriom motywacji (por. Ch.N. Cofer, M.H. Appley, 1972;
K.B. Madsen, 1974/1980; P.R. Jr Kleinginna, A.M. Kleinginna, A.M. 198la; 
1981b; B. Weiner, 1986a; A. Tokarz, 1995; 1999).

Podstawą gromadzenia danych w IPB są trzykrotne szacowania tych samych 
stwierdzeń opisujących sytuacje typowe dla badanej aktywności. Zarówno wie
lokrotne szacowanie (por. S. Chełpa, 1992), jak i samoopis dążeń za pomocą 
kwestionariusza są stosowane w badaniach motywacji i jej rozmaitych aspektów 
(por. Kwestionariusz KCEL i badania Z. Zaleskiego, 1992), można jednak przy
pomnieć, że psychologowie osobowości i motywacji od dawna postulowali takie 
badania. Warto tutaj zacytować pogląd G.W. Allporta (por. 1964), który w arty
kule z 1953 roku stwierdził, że normalny człowiek jest świadomy powodów 
swojego działania, a analiza podświadomych i nieświadomych procesów jest 
metodą specjalną przydatną przy leczeniu przypadków patologicznych. 
„W przypadku zdrowej osobowości ogromna część motywacji może być brana 
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dosłownie” - napisał (1964, s. 25). B. Weiner (1986a) postuluje, by psychologia 
motywacji obejmowała, wykorzystywała, badała i wyjaśniała cały zakres treści 
świadomego doświadczenia związanego z działaniem33.

33 B. Weiner sądzi, że psychologia motywacji powinna być (tu z kolei Weiner również cytuje 
Allporta) nie tylko psychologią ,jak?” - uczymy się, spostrzegamy, zapamiętujemy, ale także 
psychologią „co?” - czujemy, czego chcemy, z jakich powodów podejmujemy określone działania. 
„Królewska droga do nieświadomości jest mniej wartościowa dla badacza motywacji niż brudna 
droga ku świadomości” - napisał Weiner w cytowanym artykule (1986a, s. 285).

1.1. Opis badań i zastosowanej metody

Badania relacjonowane w tym rozdziale zostały przeprowadzone na grupie 
29 profesorów, 21 docentów i 123 asystentów. Dane od dwóch pierwszych grup 
osób uzyskał T. Kocowski (1983; 199la). Kontynuując badania Kocowskiego, 
w 1991 roku poddano analogicznej procedurze grupę młodszych pracowników 
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej. Celem 
badań było uzyskanie wstępnego rozeznania w zakresie czynników motywują
cych i zniechęcających do pracy naukowej.

Sposób badania polegał na rozesłaniu Inwentarza Pracy Badacza do osób, 
które wyraziły zgodę na udział w badaniu. Uzyskane w ten sposób dane, obar
czone specyficznymi błędami, dopuszczalnymi jednakże w badaniu o charakterze 
eksploracyjnym, (por. A.J. Nederhof, 1991), zostały wszechstronnie zanalizowane 
(A. Tokarz, 1991a; 1991c; 1991d; A. Tokarz; A. Beauvale, 1993; A. Beauvale, 
A. Tokarz, 1996; A. Tokarz, A. Beauvale, 1996; A. Tokarz, 1996). Ostatnia faza tej 
analizy prowadziła do skrócenia Inwentarza (A. Tokarz, 1995, tekst nieopubliko- 
wany). W tym miejscu przedstawimy ich syntezę ukierunkowaną na kolejną wery
fikację modelu motywacji autonomicznej i instrumentalnej w twórczości oraz od
szukanie możliwości jego rozbudowania.

Po czterech latach przeprowadzono analizę aktualnej dokumentacji dotyczącej 
osób badanych (które zrezygnowały z anonimowości - było to 79,7% osób bada
nych), by określić zmiany w ich statusie zawodowym i naukowym, jakie nastąpiły 
w ciągu 4 lat od momentu wypełnienia Inwentarza. Uzyskano zatem dane na temat 
efektywności (sprawności) ich działań zawodowych.

Inwentarz Pracy Badacza został skonstruowany przez T. Kocowskiego z zamia
rem zidentyfikowania czynników stymulujących i hamujących aktywność badaw
czą pracowników nauki, wybranych na mocy obiektywnego kryterium osiągnięć 
do grupy efektywnych i nieefektywnych (T. Kocowski, 1983; 199la; 1991 b).

Wychodząc od przeprowadzonej przez siebie (T. Kocowski, 1987) analizy 
funkcji procesów motywacyjnych, autor ten obrał trzy zasadnicze wskaźniki 
pozwalające scharakteryzować proces motywacyjny naukowców, a mianowicie: 
częstotliwość zdarzeń, walor emocjonalny i właściwości stymulujące motywację 
do pracy, odniesione do dużej liczby sytuacji typowych dla działania osób zaj
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mujących się nauką z uwagi na realizację specyficznych czynności i uzyskiwa
nie określonych rezultatów, prezentowanych społecznie i poddawanych rozma
itym ocenom. T. Kocowski (1983) skonstruował Inwentarz wymagający od bada
nych wypowiedzi na temat różnych własności konkretnych sytuacji, wydarzeń
1 czynności związanych z pracą w przekonaniu, że dane z samoobserwacji i sa- 
mowiedzy, zważywszy na dociekliwość poznawczą naukowców, stanowić mogą 
wartościowe źródło danych.

Inwentarz w wersji pierwotnej składał się z 250 stwierdzeń; na przykład:

„17. Odkrywam pewien ciekawy problem badawczy z mojej dziedziny, którego, jak 
sądzę, nikt dotąd nie podjął”, „75. Ktoś kompetentny ocenił wysoko moje kwalifikacje 
naukowe”, „226. Znajduję argumenty lub dane zaprzeczające uznanym powszechnie 
przekonaniom lub teoriom w mojej dziedzinie”.

Osoby badane udzielały trzech rodzajów wypowiedzi na każde stwierdzenie:
A - określały jego częstotliwość na skali od 0 do 6;
B - ustalały, jaką reakcję emocjonalną wywołuje zazwyczaj dane wydarze

nie lub czynność, wypowiedź była oznaczana na skali od +3, przez 0, do -3;
C - wypowiadały się na temat tego, jak dane wydarzenie wpływa na aktyw

ność umysłową lub motywację do pracy naukowej, również przy wykorzystaniu 
skali od +3, przez 0, do -3.

Należy zauważyć, że taka budowa Inwentarza, odmienna od tradycyjnej, 
wydawała się bardzo obiecująca. Poza wspomnianymi kwestionariuszami bada
nia motywacji i postaw, jedynie w metodach badania nastroju i innych pomia
rach reakcji emocjonalnych napotkać można skale kojarzące wskaźnik frekwen- 
cyjny z walencyjnym (R. Plutchik, 1989; M. Lorr, 1989).

Pytanie o walor emocjonalny wydarzeń (B) może wywołać opory, mechani
zmy obronne, tendencyjne przekłamania (por. J. Reykowski, 1974; N. Frijda, 
1988). W globalnym ujęciu, co już zostało potwierdzone w badaniach T. Ko- 
cowskiego (1983; 1991a), można się też spodziewać przejawów inklinacji po
zytywnej, tj. przeszacowania intensywności i częstości wydarzeń dodatnich 
w stosunku do ujemnych (por. J. Czapiński, 1985; 1988). Z innych danych (na 
przykład badań eksperymentalnych i komentarzy Zajonca, 1985; koncepcji 
A. Damasio, 1999), wynika ponadto, że reakcje emocjonalne są, upraszczając, 
pierwotne, silniejsze, bardziej oczywiste i imperatywne niż reakcje związane
2 osądami racjonalnymi, są „markerami” stanów ważnych dla organizmu i pod
miotu (K.R. Scherer, 1998b; A. Damasio, 1999), a zatem stanowią istotny i - 
być może - trafniejszy komunikat o przebiegu procesu motywacyjnego niż oce
ny nieemocjonalne, dotyczące frekwencji czy motywującej funkcji wydarzeń.

Pytania o motywującą lub demotywującą funkcję poszczególnych wydarzeń 
(C) należałoby - wobec tego - analizować w ścisłym związku z pytaniami o ich 
walor emocjonalny. W tym przypadku należy się liczyć z tym, że badani mogą 
modyfikować swoje odpowiedzi zgodnie z przekonaniami na temat tego, jak 
powinien się zachowywać idealny naukowiec. Jest to prawdopodobnie najtrud
niejsza dla badanych część Inwentarza i można się spodziewać wpływu tego 
lypu racjonalizacji (czy raczej „intelektualizacji”) reakcji.
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W trakcie interpretowania danych informacja dotycząca tego, w jakim stop
niu jakieś wydarzenie stymuluje czy hamuje chęć do pracy, została uproszczona 
i uznana (poprzez odwołanie się do mechanizmu sensytyzacji motywacyjnej) za 
bezpośredni przejaw intensywności motywu, chociaż to uzasadnienie może 
wywoływać kontrowersje. Taki sposób budowania wskaźników motywu wyda
wał się jednak bardziej obiecujący niż typowe pytania kwestionariuszowe (por. 
S. Chełpa, 1992).

Przyjęta koncepcja i specyficzna konstrukcja metody pociągająjednak za so
bą dalsze ograniczenia.

Po pierwsze - model, pomimo oczywistych założeń głoszących polimotywa- 
cyjność każdej działalności długofalowej, ograniczał się do wybranej grupy 
motywów związanych z zaspokajaniem ciekawości i potrzeby poznawczej, 
wzbudzanych przez sytuację, efekty własnego działania czy postanowienie. 
Odniesienie takiego modelu cząstkowego do danych uzyskanych od konkret
nych osób, wyselekcjonowanych na podstawie kryterium osiągnięć zawodo
wych, a wypowiadających się o bardzo wielu aspektach swojej pracy, powoduje 
podwójne uproszczenie.

Po drugie - model odnosił się do osób potencjalnie i realnie twórczych. Ta 
ostatnia właściwość została zdefiniowana dwoiście: procesualnie - jako różno
rodność poszukiwań i poszukiwanie różnorodności oraz kryterialnie - jako ak
tywność nowa i wartościowa (por. A. Tokarz, 1998). Zgromadzone dane odno
szą się natomiast do osób, których aktywność, polegająca na pracy naukowej, 
musi być z definicji niestandardowa, trudno jednak orzec, czy twórcza w myśl 
kryteriów psychologicznych (por. D. Hocevar, P. Bachelor, 1989; A.S. Johnson, 
A.S. Fishkin, 1999; E. Nęcka, 2000; D. Kubicka, 2000).

Najważniejsze kategorie treściowe pozycji Inwentarza skupiały się wokół 
następujących czynników:

• aktywność badawcza i jej kolejne fazy;
• społeczny i organizacyjny kontekst pracy naukowej;
• ważne wydarzenia dotyczące życia osobistego.
Procedura ograniczania puli pozycji do tych, które mają najistotniejszy zwią

zek z podstawowymi dążeniami, była bardzo ważnym momentem analizy pro
wadzącej do odpowiedzi na pytanie, które motywy są dominujące.

Podstawą selekcji itemów była koncepcja wyjaśniająca rolę motywacji po
znawczych w twórczości (A. Tokarz, 1985) oraz przyjęta koncepcja motywacji, 
wzbogacona o stwierdzenia dotyczące roli podmiotu w podejmowaniu działania 
ukierunkowanego na cel i jego realizację (A. Tokarz, 1990; 1991 a).

Usunięto przede wszystkim itemy zawierające defekty formalne lub niezro
zumiałe w opinii osób badanych i sędziów kompetentnych34. Wyeliminowano 
również stwierdzenia niezwiązane z podstawowymi motywami pracy naukowej, 
a także dotyczące czynności pomocniczych i opisu zewnętrznego oraz we

34 Byli nimi doktoranci w Instytucie Psychologii UJ, w latach 1991-1995, których prace ba
dawcze dotyczyły twórczości, równocześnie trenerzy myślenia twórczego.
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wnętrznego kontekstu działania. Następnie, pozostałe pozycje poklasyfikowano, 
biorąc pod uwagę różne rodzaje wykonywanych czynności, różne cele tych 
czynności i odmienne sytuacje. Uzyskano w ten sposób zestaw podstawowych 
rodzajów aktywności. Dla wyodrębnienia motywów dokonano statystycznej 
analizy związków pomiędzy itemami należącymi do tej samej grupy, na przy
kład czynności i działania związane z nauczaniem, konsultowaniem, objaśnia
niem, prowadzeniem różnych prac (dydaktyka).

W rezultacie pozostało 80 itemów, które poddano racjonalnej selekcji, kie
rując się wymienionymi założeniami teoretycznymi. Wybór został więc ukie
runkowany:

• Po pierwsze - na dwie główne kategorie motywacyjne: autonomiczną 
i instrumentalną motywację poznawczą, to jest na zdarzenia odnoszące 
się do eksploracji zewnętrznej i wewnętrznej, autoteliczne, podporząd
kowane celowi poznawczemu i nieautoteliczne, czyli podporządkowane 
celowi pozapoznawczemu.

• Po drugie - na fazę wytwarzania pomysłów i sytuacje zwrotne komuni
kujące, z jaką oceną zewnętrzną lub z jakim zastosowaniem spotkały się 
rezultaty aktywności badawczej.

• Po trzecie - na sformułowania zawierające odniesienie do samego pod
miotu, dokładniej do sprawstwa, z uwagi na konieczne (jak już wykaza
łam w innym miejscu - por. Tokarz, 1994, a także w 1 rozdziale niniejszej 
pracy) respektowanie w analizach motywacji czynnika podmiotowego. 
Wskutek zastosowania takiej selekcji uzyskano pulę 43 pozycji Inwenta
rza Pracy Badacza, które zostały poddane wielorakim analizom czynni
kowym.

Procedura ograniczania puli pozycji do tych, które mają najistotniejszy zwią
zek z podstawowymi dążeniami, była bardzo ważnym momentem analizy pro
wadzącej do odpowiedzi na pytanie, które motywy są dominujące, jakie to są 
motywy, jak są powiązane z sytuacjami działania i emocjami.

2. Motywacje i emocje a ich podmiotowy i organizacyjny 
kontekst

Motywacje i emocje, zidentyfikowane w rezultacie czynnikowych analiz puli 
itemów wyselekcjonowanych z IPB, poddano interpretacji w kontekście pro
blematyki jakości życia (por. A. Tokarz, A. Beauvale, 1993), co wydaje się 
interesujące jako próba odejścia od kulturowych interpretacji osoby twórczej 
oraz zawikłanych sporów o funkcje emocji pozytywnych i negatywnych 
w twórczości, w stronę zobiektywizowanej charakterystyki społeczno- 
■organizacyjnej. Pytanie o psychologiczne aspekty jakości życia będzie, 
w punkcie wyjścia, potraktowane literalnie. Określenie to zdaje się rozsadzać 
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ramy kompetencji psychologii jako dyscypliny naukowej, chociaż ma swoje 
miejsce w psychologii (S. Kowalik, 1992). Termin ,jakość” bowiem, w myśl 
definicji słownikowych, a zwłaszcza z Encyklopedii prakseologiczne/5, zakłada 
istnienie wzorca, standardu formułującego jakieś wymogi i będącego odniesie
niem dla efektu lub przebiegu działania. Tym samym psychologia władna jest 
go dostarczyć.

35 „Jakość (...) suma cech wytworu, w szczególności wyboru lub samego działania do niego 
prowadzącego; najczęściej z oceną: dobra jakość - zła jakość. Ocenę taką wydaje się ze względu na 
istniejący obiektywnie albo idealnie wzorzec rzeczowy lub wzorzec działania. W tym drugim 
przypadku, tj. w przypadku działania, jakość utożsamiana jest ze sprawnością w sensie syntetycz
nym” (T. Pszczolowski, 1978, s. 92). Ta ostatnia zaś to „ogół walorów praktycznych działania, 
czyli pozytywnie ocenianych jego cech” (ibidem, s. 227).

Istnieje tu kilka możliwości:
1. Wzorzec może być idealny, wynikać z przyjętej aksjologii (na przykład 

preferującej wartości dobra, piękna czy prawdy).
2. Wzorzec może być zakorzeniony w naturalnych właściwościach działania 

skutecznego, dającego efekty, lub w naturalnych właściwościach wyróżnionych 
stanów (na przykład motywacja autonomiczna gwarantuje optymalną motywa
cję działań twórczych).

3. Wzorzec może być subiektywny, co oznacza określanie jakości życia po
przez całościową jego ocenę jako dobrego, szczęśliwego czy pomyślnego dla 
jednostki.

Ten fragment opracowania danych z badań będzie próbą takiego sposobu 
udzielania odpowiedzi na pytanie o jakość życia, który wiąże się z drugim, 
a częściowo także z trzecim typem wzorca.

Probierzem dla określenia jakości życia naukowców będzie model teoretycz
ny ustalający charakterystykę motywacyjnych warunków związanych z efek
tywną twórczością naukową. Koncepcja nie będzie jednak wyłącznym punktem 
odniesienia, lecz posłuży za narzędzie do zbudowania wzorca. Stąd asystenci 
i adiunkci (grupy odpowiednio: mniej i bardziej efektywne) porównywani są 
z naukowcami, którzy w 10 lat po doktoracie uzyskali tytuł profesora, dowodząc 
w ten sposób własnej skuteczności. Trzecim, poza modelem teoretycznym zwe
ryfikowanym przez dane empiryczne, elementem analizy jakości życia będzie 
rozważenie znaczenia i wpływu kontekstu, czyli warunków, w jakich przebiega 
działalność osób badanych. Przedstawię kolejno te trzy kwestie.

O wzorcach będących podstawą do formułowania wymagań wobec życia 
można mówić, jak już wskazano, przyjmując różne punkty widzenia. Mogą one 
wynikać na przykład z zaspokajania potrzeb, realizacji roli społecznej, twórcze
go działania czy subiektywnego zadowolenia z życia.

Wydaje się, że analiza warunków efektywnego działania w dziedzinie twór
czości naukowej jednoczy wiele rodzajów wymienionych standardów szczegó
łowych. Pośrednio potwierdzają to także opinie innych autorów. W myśl racjo
nalnego ustanowienia wymiarów jakości życia, jakiego dokonał T. Tomaszew- 
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ski (1982) wyróżnić można 5 podstawowych jego kryteriów: bogactwo przeżyć 
subiektywnych, mądrość życiowa (to jest stan świadomości, rozumiany jako 
zakres i głębokość wiedzy o rzeczywistości), skuteczna działalność, twórczość 
dająca wartościowe efekty, przyjazne współżycie człowieka z innymi ludźmi. 
Badanie warunków skutecznej działalności naukowej w różnym stopniu dotyczy 
każdego z tych kryteriów, ale - jak można wykazać - jest mało przydatne 
w określeniu jakości życia, jeżeli pominie się wpływ warunków, w jakich dzia
łalność przebiega, warunków, które nie mogą być zmienione przez osoby dzia
łające i od nich nie zależą.

2.1. Rodzaje motywów i emocji związanych z aktywnością twórczą 
u naukowców

Dane do tej części analizy dotyczą łącznie następujących grup badanych: 
29 profesorów, 21 docentów i 123 asystentów. Dane od dwóch pierwszych grup 
osób uzyskał T. Kocowski (1983; 1991a), stosując Inwentarz Pracy Badacza. 
Kontynuując badania Kocowskiego, w 1991 roku poddano analogicznej proce
durze (patrz opis na początku rozdziału) grupę młodszych pracowników nauko
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej.

Analiza statystyczna stwierdzeń wybranych z Inwentarza Pracy Badacza 
miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy osoby z trzech badanych 
grup, różniących się efektywnością w pracy naukowej i odmiennym statusem, 
wykazują odmienności w natężeniu i treści motywów poznawczych oraz czy są 
to motywy proponowane przez model, a także - jaki jest wpływ warunków ze
wnętrznych na motywację do pracy naukowej. Wyselekcjonowane stwierdzenia 
zostały poddane analizie czynnikowej36 oddzielnie dla trzech wyróżnionych 
kategorii wypowiedzi, tj. częstotliwości wydarzeń (A), ich waloru emocjonalne
go, czyli poziomu satysfakcji związanej z danym wydarzeniem (B) oraz stopnia, 
w jakim dane okoliczności stanowiły czynnik stymulujący chęć do pracy (C).

Zastosowano analizę czynnikową metodą głównych komponent z rotacją oblimin.

Hipotezy dotyczące związku między czynnikami a pozostałymi zmiennymi 
charakteryzującymi badane grupy i warunki pracy sprawdzano za pomocą 
dwóch metod: jednoczynnikowej analizy wariancji, a w przypadku niespełnienia 
jej założeń - jednoczynnikowej analizy wariancji dla rang Kruskala-Wallisa. 
Jeśli wynik analizy wariancji był statystycznie istotny, stosowano test różnicy 
między średnimi Scheffe. W przypadku porównywania dwóch grup stosowano 
test t różnicy między średnimi. Podawane są także wartości statystycznie istot
nych (oraz w niewielkim tylko stopniu odbiegających od poziomu p = 0,05) 
współczynników korelacji liniowej.

Przeprowadzona analiza czynnikowa pozwoliła wyodrębnić po trzy czynniki 
odpowiednio w zakresie wypowiedzi dotyczących emocji i motywacji (B i C).
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Analiza treści stwierdzeń o najwyższych ładunkach czynnikowych stanowi pod
stawę ich definiowania. Zidentyfikowana w ten sposób struktura emocji moty
wów stanowi zatem najogólniejszą i wyjściową charakterystykę.

2.1.1. Czynniki związane z emocjami

Trzeba zastrzec, że termin „emocja” występuje w kontekście tych analiz em
pirycznych w znaczeniu wąskim, bliższym koncepcjom radykalnie poznaw
czym, które prowadzą do operacjonalizacji emocji jako procesu dwuskładniko
wego, obejmującego obiekt (na przykład opis czynności, wydarzenia, stanu) 
i jego wartościowanie (przypisywanie Walencji), czego przykładem jest koncep
cja A. Ortony’ego, G.L. Clore’a i A. Collinsa (1988).

1. Satysfakcja z odkrycia, zaspokojenie ciekawości, satysfakcja z pomysłu, 
skuteczne zdziwienie - oto etykietki tego czynnika (wyjaśniającego 28,1% wa
riancji), związanego niewątpliwie z dodatnim, zwrotnym wzmocnieniem satys
fakcji poznawczej. Powstaje ona w kontekście autonomicznego motywu po
znawczego, o czym można wnosić z tego, iż prawie wszystkie pozycje IPB 
o najwyższych ładunkach w tym czynniku wiążą się z pozytywnym odczuciem, 
jakie jest następstwem „wpadania na pomysł” oraz przyjemnością czerpaną 
z poszukiwania i znajdowania ważnych, ciekawych czy sprzecznych informacji.

2. Emocja hubrystyczna - związana z poczuciem ważności i wartości wła
snego ,ja” (termin przyjęty za J. Kozieleckim, 1984), z dumą i swoistą próżno
ścią. Stwierdzenia o najwyższych ładunkach (łącznie wyjaśniające 8,1% warian
cji) mówią o przyjemności czerpanej z uzyskiwania uznania i pozytywnych, 
kompetentnych ocen dorobku lub kwalifikacji naukowych oraz satysfakcji wy
nikającej z możliwości udzielania fachowych wyjaśnień i konsultacji. Inaczej 
mówiąc - jest to grupa emocji związanych z dodatnimi odczuciami mającymi 
źródło w społecznym potwierdzaniu własnej kompetencji i skuteczności zawo
dowej.

3. Emocje wynikające z poczucia obowiązku (5,8% wyjaśnianej wariancji) 
- to niepokój dotyczący dotrzymania terminu wywołany presją czasu lub osoby 
współpracującej; to także odczucie pracowania pod przymusem obowiązku. 
Można by powiedzieć, że są to emocje typowe dla osób z protestancką etyką 
pracy, ceniących własną sprawność instrumentalną, reagujących negatywnie na 
okoliczności grożące niespełnieniem zobowiązań podjętych samodzielnie lub 
we współpracy z innymi.

2.1.2. Czynniki motywacyjne

Zgodnie z instrukcją do IPB, czynniki motywacyjne są konstruowane na 
podstawie oszacowania, w jakim stopniu określone wydarzenia, czynności, sta
ny, spostrzegane są jako stymulatory lub inhibitory dalszej pracy. Tym samym 
można je określić jako charakterystyki implementacyjnej fazy działania (por. 
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P.M. Gollwitzer, M. Brandsteatter, 1997; Gollwitzer, za: M. Kofta, 2001), sta
nowią zatem opis motywu.

1. Autonomiczna motywacja poznawcza (29,5% wyjaśnianej wariancji) - 
charakterystyka tego czynnika, wywiedziona z analizy stwierdzeń o najwyż
szych ładunkach pokrywa się z opisem tej motywacji w przedstawionym mode
lu. Zawiera też treści, które odnieść można do podrodzaju autonomicznej moty
wacji poznawczej, nazwanego problemową motywacją poznawczą (por. A. To
karz, 1985), związaną z poszukiwaniem, przekształcaniem i rozwiązywaniem 
problemów w obrębie systemu wiedzy zgromadzonej przez jednostkę. Wyłonio
ny czynnik ma rzeczywiście treść motywacyjną, o czym świadczą sformułowa
nia o najwyższych ładunkach dotyczące czynności poznawczych („dostrzegam”, 
„rozważam”, „odkrywam” problemy). Wyraźne jest tu również osobiste, pod
miotowe odnoszenie się do czynności poznawczych. W puli stwierdzeń objętych 
analizą czynnikową znajdowały się - co warto tu nadmienić - zarówno stwier
dzenia akcentujące fakt, że czynność jest udziałem danej osoby, jak i wypowie
dzi bardziej obiektywne.

2. Motywacja obowiązku (6,7% wyjaśnianej wariancji) - odnosi się do sy
tuacji, w których dana osoba podejmuje czy kontynuuje pracę pomimo braku 
zainteresowania, pomimo odczuwanego zniechęcenia czy znudzenia tematem 
lub przedmiotem.

3. Motywacja ambicyjna (5,8% wyjaśnianej wariancji) - to odczuwane dą
żenie do uzyskiwania kolejnych stopni akademickich i podwyższania własnego 
statusu zawodowego. Przejawia się także w wadze przypisywanej ocenom uzy
skiwanym od osób kompetentnych. Można więc powiedzieć, że czynnik ten ma 
dwie składowe: motywację ambicyjną (niezadowolenie z faktu, że ktoś młodszy 
ma wyższy status) oraz motywację osiągnięć (nadzieja na wybitność w uprawia
nej dyscyplinie).

Odnosząc uzyskane wyniki do modelu, można stwierdzić, że zyskał on w ob
razie danych dość czytelne odbicie i potwierdzenie, zważywszy na charaktery
stykę emocji i powiązanych z nimi prawie symetrycznie motywacji. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że motywacja obowiązku (co wynika również z innych analiz 
przeprowadzonych na tych danych) obejmuje grupę dążeń znacznie bardziej 
złożonych, niż by to wynikało z modelu, działających prawdopodobnie na zasa
dzie odmiennych mechanizmów. W odniesieniu do instrumentalnej motywacji 
ambicyjnej natomiast stwierdzić można, że jest ona w większym stopniu, niż 
przewidywał to model, powiązana z motywacją nadawania znaczenia własnej 
osobie, z motywacją władzy i emocją hubrystyczną, która wszak oznacza nie 
tylko dumę, ale także transgresyjne dążenie do wyrażenia własnego „Ja” (por. 
f Kozielecki, 1984).
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2.2. Związki pomiędzy wyodrębnionymi czynnikami

Analiza związków pomiędzy uzyskanymi czynnikami wykazała najsilniejszą 
i wysoce istotną korelację między ciekawością a motywacją poznawczą 
(r = 0,86; p < 0,0005), ujemną między emocjami hubrystycznymi a motywacją 
obowiązku (r = -0,54; p < 0,0005) i dodatnią między tymi emocjami a odpowia
dającą im motywacją ambicyjną (r = 0,46; p < 0,0005). Emocje poczucia obo
wiązku ujawniły się jako związane ujemnie z motywacją poznawczą (r = -0,34; 
p < 0,0005), dodatnio zaś z motywacją obowiązku (r = 0,55; p < 0,0005) oraz 
z motywacją ambicyjną (r = 0,61; p < 0,0005).

Zgodny z zarysowanym modelem teoretycznym i interesujący jest fakt, iż te 
same emocje wiążą się z równoimiennymi motywacjami. Odnotować też trzeba 
antagonizm między emocjami wynikającymi z poczucia obowiązku a motywa
cją poznawczą stanowiący argument na rzecz tego, że dominacja motywacji 
poznawczej - a więc praca zgodna z logiką rozwijania się i narastania problemu 
w miarę jego rozwiązywania - stanowić może przeszkodę w realizacji obowiąz
ków (między innymi wykonywania zadań w terminie).

Odnotować też należy dwoiste przyporządkowanie emocji poczucia obo
wiązku, które jednakowo niemal wiążą się z motywacją obowiązku, jak i z mo
tywacją ambicyjną. Wynika to z występującego w obu czynnikach elementu 
pochodnego względem „Ja” (przynależącego do grupy emocji hubrystycznych), 
tj. poczucia własnej godności, niezależności, rzetelności i solidności, związane
go z trzecim czynnikiem emocjonalnym. Na rzecz tej interpretacji przemawia 
także ujemny związek emocji hubrystycznej z motywacją poczucia obowiązku.

Różnice pomiędzy grupami osób badanych są bardzo istotne i skupione 
w jednym obszarze. Motywacja obowiązku różni badane grupy w ten sposób, że 
najwyższe natężenie tej zmiennej występuje u profesorów, następnie u docentów 
(opóźnionych w karierze, Przypomnijmy), a drugi biegun stanowi niższa statu
sem para efektywnych i nieefektywnych - kolejno doktorzy i magistrzy 
(chi2 = 28,49; df = 2; p < 0,00005)37.

37 Podawane wartości chi uzyskano w analizie wariancji dla rang Kruskala-Wallisa. Odnoszą 
się one do różnic pomiędzy średnimi rangami uzyskanymi dla grup magistrów, doktorów, docen
tów i profesorów (łącznie do wszystkich różnic w przypadku danej zmiennej).

2.3. Wpływ kontekstu emocjonalnego i warunków pracy

Następny krok analizy to rozpatrzenie trzech typów warunków zewnętrznych 
w stosunku do motywacji pracy naukowej, to jest wpływu komfortu względnie 
dyskomfortu wewnętrznego oraz warunków pracy.
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2.3.1. Kontekst dodatni

Pierwszą grupę zmiennych można określić jako związane z doznawaną sa
tysfakcją odczucie przyjemności i osobistego dobrostanu. Należą tu następujące 
podgrupy stwierdzeń: komfort emocjonalny w sytuacjach niezwiązanych bezpo
średnio z pracą (na przykład: „46. W moim domu panuje przyjemna i życzliwa 
atmosfera”), komfort emocjonalny w pracy (na przykład: 56. W toku pracy na
ukowej przypominam sobie przyjemne przeżycia z przeszłości”), powodzenie 
w sprawach niezwiązanych z pracą (na przykład: „229. Spotkało mnie coś, co 
odbieram jako sukces osobisty”). Wymienione zmienne zostały wyodrębnione 
zdanych A, oznaczających częstotliwość wydarzeń. Najistotniejsza zmienna to 
emocjonalny kontekst dodatni, czyli satysfakcja, przypisywana wszystkim wy
mienionym sytuacjom.

Charakterystyka emocjonalnego kontekstu dodatniego może być tutaj odnie
siona do wcześniej sformułowanej, chociaż nieoczywistej hipotezy mówiącej 
o tym, że dodatnie emocje z tła, niezwiązane bezpośrednio z pracą twórczą, są 
okolicznością sprzyjającą twórczości. Jeśli istnieją, mogą stanowić swoiste wy
tłumienie przeszkód wynikających z konkurencyjnego, silnego nacisku moty
wów zakorzenionych w innych, pozapoznawczych czy pozatwórczych potrze
bach (por. T. Kocowski, A. Tokarz, 1991; A. Tokarz, 1991).

Jeśli interpretować dane dotyczące częstotliwości, to słabe zależności istotne 
dotyczą tu jedynie kobiet będących młodszymi pracownikami naukowymi. 
Komfort emocjonalny dotyczący sytuacji niezwiązanych z pracą („W moim 
domu panuje miła i życzliwa atmosfera”) jest istotnie wyższy dla grupy asy
stentek (t = 2,10; df = 91,9; p = 0,02). Stwierdzono też słabe ujemne związki 
z motywacją obowiązku u wszystkich badanych (r = 0,15; p = 0,06), a zwłasz
cza u kobiet (r = 0,34; p = 0,03).

Komfortowe warunki pracy, atmosfera sprzyjająca zaspokojeniu potrzeb afi- 
liacyjnych, brak sporów i zawiści oraz życzliwość częściej towarzyszą pracy 
profesorów i docentów, natomiast najrzadziej sprzyjają doktorom (chi2 = 7,38; 
df = 2; p = 0,06), stanowiąc zapewne psychologiczny aspekt społecznego statusu 
zadań rywalizacyjnych - doktorzy wszak najbardziej „zagrażają” innym. Wyż
sza częstość wydarzeń o pozytywnym znaczeniu emocjonalnym wiąże się nie
znacznie dodatnio z nasileniem motywacji ambicyjnej (r = 0,15; p < 0,05).

Najistotniejsze pytanie dla omawianej grupy zagadnień dotyczy kwestii 
związku emocjonalnego tła dodatniego (to jest emocjonalnego aspektu wszyst
kich wymienionych zmiennych) z wyróżnionymi sześcioma czynnikami emo- 
cjonalno-motywacyjnymi. Uzyskane dane wprowadzają tu istotną korektę. 
Emocjonalne odczucia dodatnie z tła wiążą się zarówno z nasileniem emocji 
hubiystycznych (r = 0,44; p = 0,0005 dla całej grupy badanej, zaś dla asysten
tów r = 0,37; p = 0,002), jak i poznawczych (r = 0,33; p < 0,0005). Różnice 
między grupami są istotne, z procentowego rozkładu danych wynika bowiem 
silniejszy wpływ emocji dodatnich na efektywną pracę u samodzielnych pra
cowników naukowych. Tym samym prokreatywne funkcje emocji pozytywnych 
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tła wydają się nie tak silne, jak zakładano, ale powszechne i niejako nabywane 
stopniowo.

W odniesieniu do motywacji kierunek tej zależności u wszystkich badanych 
jest podobny: dodatnie tło emocjonalne sprzyja motywacji poznawczej. Zauwa
żając silniejsze związki emocjonalnego tła dodatniego z emocjami i motywa
cjami odnoszącymi się do pracy naukowej (zarówno hubrystycznymi, jak i po
znawczymi), zyskujemy raczej argumenty na rzecz twierdzenia o względnej 
niezależności motywacji poznawczej od tła dodatnich emocji (por. A. Tokarz, 
1991a; 1991c; 1991d).

2.3.2. Kontekst ujemny

Emocjonalny kontekst ujemny (zmienne dyssatysfakcji) dotyczy takich sytu
acji, jak: trudności i niepowodzenia w życiu osobistym, ostre konflikty z oso
bami bliskimi, konflikty w pracy itd. Stwierdzenia składające się na tę zmienną 
dobrane były tak, by stanowiły symetryczne odbicie stwierdzeń opisujących 
emocjonalny kontekst dodatni.

W grupie zmiennych opisujących częstość wydarzeń odczucie nasilenia za
grożeń dla zdrowia i dobrobytu w grupie młodszych pracowników naukowych 
jest większe u humanistów niż u przyrodników (t = 2,40; df = 91,9; p = 0,029).

Jaki jest emocjonalny walor tych wydarzeń tworzących emocjonalne tło 
ujemne? W zakresie skutków emocjonalnego dyskomfortu najistotniejsze różni
ce wystąpiły pomiędzy młodszymi i niższymi rangą a starszymi pracownikami 
naukowymi (chi2 = 16,1; df = 2; p < 0,001). Inaczej mówiąc - im niższy stopień 
naukowy, tym gorsze samopoczucie.

Ujemne emocje z tła istotnie, chociaż słabo, korelują z ciekawością 
(r = -0,28; p < 0,001) i motywacją poznawczą (r = -0,21; p < 0,01). Wewnętrz
ne negatywne warunki emocjonalne pośrednio związane z aktywnością zawo
dową odbijają się ujemnie na przebiegu i efektach pracy oraz same w sobie są 
przykre.

Najsilniejsza zależność w całej prezentowanej tu analizie dotyczy ujemnej 
korelacji emocji negatywnych tła i emocji hubrystycznych (r = -0,52; 
p <0,0005 dla wszystkich badanych; dla asystentów r = -0,45; p < 0,01). Do
znawane przykrości w pracy i w domu, poczucie zagrożenia zdrowia i dobro
bytu naruszają więc pozytywne odczucia związane ze znaczeniem własnej oso
by, z dumą i zadowoleniem z siebie. Dotyczy to także przekonania, że podoła 
się obowiązkom, o czym świadczy silny i istotny związek między kontekstem 
emocji ujemnych a motywacją spełnienia podjętych zadań (r = -0,46; 
p <0,0005 dla wszystkich badanych; dla asystentów r = -0,35; p < 0,06). Za
znacza się również słaby ujemny związek emocji dyssatysfakcji z motywacją 
ambicyjną(r = -0,28; p < 0,001).
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Podsumowując, można stwierdzić:
• Wyższe nasilenie emocji dodatnich u osób efektywnych w dziedzinie 

twórczości naukowej i wyższe nasilenie emocji ujemnych u osób na po
czątku drogi naukowej.

• Wyraźny związek emocji hubrystycznych i poznawczych z emocjonal
nym tłem dodatnim.

• Najwyraźniejsze związki emocji ujemnych tła z emocjami hubrystycz- 
nymi i poznawczymi oraz ich niekorzystny wpływ zarówno na motywa
cję poznawczą, jak i ambicyjną.

2.3.3. Warunki organizacyjne

Trzecią grupę zmiennych kontekstowych tworzyły stwierdzenia opisujące 
zewnętrzne, nawet techniczne warunki pracy i przeszkody natury organizacyjnej 
(brak spokoju, tłok, brak możliwości skupienia się).

Grupą najbardziej znękaną złymi warunkami pracy są młodsi pracownicy 
naukowi (chi2 = 23,65; df = 2; p < 0,0005). Przeszkody organizacyjne są czę
ściej dostrzegane przez asystentów - częściej przyrodników niż humanistów 
(t = 2,48; df = 73,4; p = 0,02). Osłabiają one poczucie dobrze spełnionego obo
wiązku (r = 0,18; p = 0,02) i motywację obowiązku (r = -0,24; p = 0,002). Ob
raz ten wydaje się dość oczywisty, zważywszy sposób funkcjonowania nauki 
w Polsce.

Jakie skutki ma taka sytuacja?
Emocjonalne dystraktory, mające źródło w przeszkodach organizacyjnych, 

wiążą się ujemnie z emocjami poznawczymi i motywacją poznawczą u wszyst
kich badanych, chociaż korelacje nie są wysokie (r = -0,25; p < 0,001 dla cie
kawości; r = -0,18; p = 0,002 dla motywacji poznawczej). Przykrości wynikają
ce z trudnych warunków pracy najsilniej jednak korelują z emocjami hubry- 
stycznymi (zwłaszcza u asystentów: r = -0,47; p = 0,002; u wszystkich bada
nych słabiej: r = -0,39; p < 0,0005) i jest to druga w kolejności najsilniejsza 
zależność stwierdzona w tych badaniach. Emocje te ujemnie wiążą się z moty
wacją obowiązku (r = -0,23; p = 0,0004), nie wykazując powiązania z motywa
cją ambicyjną.

Przedstawiona analiza danych prowadzi do wniosku, że zastosowanie psy
chologicznego wzorca do oceny jakości życia nie przyniosło dostatecznie peł
nych rezultatów. Rozpatrzenie wpływu czynników zewnętrznych ujawniło 
z kolei ich silne i jednoznaczne oddziaływanie. Tym samym czysto psycholo
giczne analizy działalności naukowej wydają się niewystarczające.
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3. Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty 
systemu motywacji do pracy naukowej

Skutkiem zastosowania takiej wielostopniowej selekcji stwierdzeń IPB, którą 
już opisano, uzyskano pulę 43 pozycji, które zostały poddane analizom czynni
kowym. W tym fragmencie analizy uwzględniono tylko wyniki pochodzące od 
grupy asystentów i tylko te odnoszące się do szacowań B (walencja dodatnia lub 
ujemna przypisywana wydarzeniom, stanom, sytuacjom) oraz C (określenie, 
w jakim stopniu zachęcają one lub zniechęcają do pracy).

3.1. Czynnikowy obraz motywacji hubrystycznej i poznawczej

Procedura skracania Inwentarza - interpretowana w niniejszym tekście me
rytorycznie jako strategia poszukiwania dominujących motywów pracy nauko
wej - opierała się na kilku analizach czynnikowych, tworzeniu na ich podstawie 
skal i selekcjonowaniu itemów tak, aby maksymalizować rzetelność (por.
J. Brzeziński, 1980; 1996; S. Chełpa, 1992).

Tabela 7

Czynnikowa charakterystyka motywacji hubrystycznej

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

B200 0,87 Okazało się, że moje wystąpienie naukowe lub publi
kacja zdobyły pewien rozqtos.

B75 0,84 Ktoś kompetentny wysoko ocenił moje kwalifikacje na
ukowe.

C75 0,82 Ktoś kompetentny wysoko ocenił moje kwalifikacje na
ukowe.

C200 0,74 Okazało się, że moje wystąpienie naukowe lub publi
kacja zdobyły pewien rozqtos.

B203 0,66 Ktoś zainteresowany moją dziedziną zwraca się do 
mnie z prośbą o fachowe wyjaśnienie.

B213 0,65 Mój odczyt lub referat spodobał się słuchaczom lub 
zyskał uznanie kompetentnej osoby.

C162 0,50 Przypominam sobie moje poprzednie sukcesy nauko
we.

B17 0,49 Odkrywam pewien ciekawy problem badawczy z mojej 
dziedziny, którego, jak sądzę, nikt dotąd nie podjął.

C193 0,38 Udaje mi się zdobyć poszukiwaną publikację nauko
wą.

Za: A. Tokarz, 1998b
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Na wyselekcjonowanych itemach, odnoszących się, jak już zaznaczano, tyl
ko do odpowiedzi typu B i C, przeprowadzono analizę czynnikową wyższego 
rzędu, która wyodrębniła, wg kryterium scree testu, dwa czynniki: Fl i F2, wy
jaśniające odpowiednio 37,7 i 10,2 % wariancji. Czynniki te są umiarkowanie 
skorelowane z sobą, r = 0,49, pi < 0,005.

Zidentyfikowanie, na podstawie opisanej procedury, jedynie dwóch motywa
cji było dość zaskakujące, gdyż zarówno wcześniej proponowana i modyfiko
wana koncepcja, jak również wcześniejsze analizy czynnikowe ujawniały trzy 
rodzaje procesów motywacyjnych. Motywem nieobecnym w przedstawianej 
analizie jest motyw obowiązku, związany z dążeniami do wykonywania zadań 
i prac w określonym czasie i wypełniania terminowo innych obowiązków. Nale
ży to wziąć pod uwagę w przyszłych badaniach, być może jest to charaktery
styczna właściwość młodszych pracowników naukowych.

Zawartość treściowa stwierdzeń, jakie się znalazły w czynniku pierwszym, 
sprawia, że odpowiednim określeniem jest tu termin „motywacja hubrystyczna”. 
Jego charakterystykę zawiera tabela 7.

Motyw hubrystyczny związany jest z dążeniem do potwierdzania własnej 
wartości i ważności oraz przekraczania granic własnego „Ja”, z poczuciem du
my i próżności (Kozielecki, 1986). Odnosi się zarówno do dążeń pozytywnych, 
jak i negatywnych.

Satysfakcje, jakie są związane z aktywnością ukierunkowaną na wzmocnie
nie przekonania o własnej wartości i ważności, to walencje dodatnie przypisane: 
rozgłosowi, przychylnej ocenie ze strony autorytetu, wymyśleniu oryginalnej 
idei, zadowoleniu z wygłoszonego odczytu czy udzielonej konsultacji. Emocje 
ujawniające się w przypisanych Walencjach należą, jak się wydaje, do dwóch 
odmiennych kategorii: dumy i próżności. Opierając się na leksykalnym znacze
niu tych słów, dumę można przypisać do takich dokonań danej osoby, które 
mają wartość zarówno subiektywną, jak i obiektywną. Próżność natomiast jest 
emocją satysfakcji z osiągnięć cenionych przez dany podmiot wysoko (nieza
leżnie od tego, jakie zewnętrzne oceny zyskały te osiągnięcia), mającą aspekt 
narcystyczny. Określenie „hubrystyczny” kryje więc w sobie dwa odmienne 
typy emocji.

Motywacja hubrystyczna, jaką wyrażają treści stwierdzeń zawartych 
w czynniku FI, wiąże się z sytuacjami, czynnościami czy realizacją zadań, któ
rych skutki przynoszą informację zwrotną pozytywnie zaświadczającą o kom
petencjach, ważności czy wartości danej osoby. Wydarzenia te mają różnorodny 
charakter: są opiniami od osób kompetentnych lub jakichkolwiek osób, dotyczą 
sytuacji aktualnych lub przeszłych, aktywności poznawczej i społecznej związa
nej z rolą zawodową takich jak: wygłaszanie referatu, rozwiązywanie problemu, 
udzielanie konsultacji. Wrażliwość jednostki na te wydarzenia, wyrażająca się 
w przyznaniu im funkcji motywującej do pracy, na zasadzie przedstawionego 
w teorii mechanizmu sensytyzacji motywacyjnej, pozwala wnosić o istnieniu 
wyraźnego motywu, w tym wypadku - hubrystycznego.
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Połowa stwierdzeń w tym czynniku odnosi się do odpowiedzi związanych 
z funkcją walencyjną, połowa do odpowiedzi związanych z funkcją motywującą 
wydarzeń, co stwarza przesłanki do przypuszczeń o afektywno-racjonalnym 
charakterze tego motywu. Wydaje się również, że można mu przypisać znacze
nie instrumentalne względem poczucia własnej wartości i ważności.

Motywacja hubrystyczna w większym zakresie odnosi się do skuteczności 
działania niż do kompetencji. Skutki działania „służą” jednostce do utwierdzania 
własnej wartości i ważności, które są zakorzenione w ocenie społecznej i wzglę
dem niej pochodne. Należałoby też rozważyć przypuszczenie, czy nie jest tak, 
że motyw samorealizacji ma własności autonomiczne, a motyw hubrystyczny- 
instrumentalne względem zachowania pozytywnego obrazu „Ja”. W pierwszym 
przypadku doświadczeniem spełniającym byłoby poczucie adekwatności wła
snych działań względem własnych możliwości intelektualnych i motywacji, 
w drugim - doświadczeniem takim byłby wzrost emocji dodatnich związanych 
z „Ja”.

J. Kozielecki (1979; 1984; 1995; 2001 b) skłonny byłby utożsamiać lub co 
najmniej łączyć dążenia samorealizacyjne i hubrystyczne, jako mające ten sam 
mechanizm wzrostowy, heterostatyczny, to jednak różnice między tymi moty
wami są zbyt duże, by się z tym zgodzić.

Samorealizacja, zdaniem A. Maslowa, jest dążeniem do uzyskania pełnej, 
możliwej dla danej osoby kompetencji psychicznej, rozwinięcia wszystkich 
potencjalnych możliwości.

„Człowiek musi być tym, kim może być. Musi być wierny własnej naturze. Po
trzebę tę możemy nazwać samourzeczywistnieniem. (...) Odnosi się (...) do ludzkiego 
pragnienia »samospełnienia«, a mianowicie do zrealizowania swoich możliwości... Ten
dencję tę można nazwać pragnieniem stawania się coraz bardziej tym, czym człowiek na 
swój własny sposób jest i czym potrafi się stać” (A. Maslow, 1990, s. 86).

Tak nazwana tendencja ma niewątpliwie własności heterostatyczne, a jej 
podmiot zapewne jest sprawcą, ale granicami dążeń człowieka są tu jego możli
wości i kompetencje, a nie intensywność pochodnego względem nich (i nieko
niecznie adekwatnego) dążenia do zaspokojenia własnej dumy i próżności. Sku
pienie na zadaniu, na działaniu czy na problemie odnosi się do tak rozumianej 
samorealizacji, koncentracja na „Ja” natomiast - do motywacji i postawy hubry
stycznej.

Zastanawiające jest, że pomimo oczywistej obecności motywu hubrystycz- 
nego w motywacji aktywności twórczej nie zyskał on w koncepcjach twórczości 
właściwego miejsca (por. M. Runco, S.R. Pritzker, eds, Encyclopedia of Cre
ativity, 1999) z wyjątkiem cytowanych rozważań J. Kozieleckiego. W bieżącej 
literaturze naukoznawczej są natomiast różnorodne i wyraźne, chociaż pośred
nie, przykłady występowania tego motywu (por. polemika związana ze znacze
niem wskaźnika cytowań, A. Lewicka-Strzałecka, A. Strzałecki, 1993; 1994).

Treści pozycji, jakie się znalazły w czynniku drugim (przedstawione w tabeh 
8), skłaniają do wykorzystania terminu „motywacja poznawcza”.
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Tabela 8

Czynnikowa charakterystyka motywacji poznawczej

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

C245 0,79 Rozważając problemy naukowe, wpadam na pomysł 
lub koncepcję, która wydaje mi się dobra lub ciekawa.

B245 0,78 Rozważając problemy naukowe, wpadam na pomysł 
lub koncepcję, która wydaje mi się dobra lub ciekawa.

C154 0,71 Wpadam na nowe pomysły lub koncepcje, pisząc tekst 
naukowy.

C21 0,68 W toku pracy koncepcyjnej udaje mi się dostrzec lub 
sformułować istotne aspekty problemu.

C220 0,67 W toku dyskusji naukowej przychodzą mi do głowy 
dobre pomysły lub argumenty.

C30 0,64 Rozważam problemy z mojej dziedziny, szukając po
mysłów lub koncepcji.

B13 0,63 Wpadam na ciekawy pomysł lub koncepcję, studiując 
literaturę fachową.

B220 0,60 W toku dyskusji naukowej przychodzą mi do głowy 
dobre pomysły lub argumenty.

C216 0,45 Napotykam w literaturze naukowej bardzo ciekawe 
informacje, poęlądy lub koncepcje.

C44 0,41 Wpadam na pomysł lub koncepcję naukową, która 
wydaje mi się lepsza od tych, jakie wysunęli inni.

Za: A. Tokarz, 1998b

Motywacja poznawcza, zgodnie z treścią itemów z czynnika F2, odpowiada 
ściśle charakterystyce autonomicznej motywacji problemowej, opisanej w kon
cepcji przedstawiającej jej rolę w twórczości (A. Tokarz, 1985), częściowo - 
także Berlyne’owskiej (1969) motywacji epistemicznej. Mechanizm motywacji 
tego rodzaju określany bywa jako autonomiczny czy też samoistny (intrinsic - 
por. E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985), a jego kluczowa rola w twórczości wydaje się 
stosunkowo dobrze dowiedziona (T.M. Amabile, 1983; T.M. Amabile, N. Gry- 
skiewicz, 1989; A. Tokarz, 1985; E. Nęcka, 2000), chociaż z nadmierną, niekie
dy, generalizacją.

Wydarzenia w obrębie tego czynnika to bez wyjątku umysłowe czynności 
generowania pomysłu, koncepcji lub problemu, zachodzące w trakcie pracy 
koncepcyjnej, pisania, dyskusji, czytania.

W przypadku tego czynnika jednak itemy z oszacowaniem „motywacyjnym” 
dominują nad „walencyjnymi”. Motywacja tego rodzaju miałaby więc mecha
nizm raczej racjonalny, czy dokładniej - racjonalno-afektywny, co również jest 
zgodne z wiedzą o naturze tej motywacji i towarzyszących jej emocji (słabych, 
czy jak piszę J. Nuttin, 1985, „słabosilnych”). Motywacji tego rodzaju przypisa
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ny jest mechanizm autonomiczny, „ochraniający” czynności poznawcze przed 
ograniczeniami wynikającymi z zewnętrznych nacisków czy standardów.

Ważnym problemem jest wzajemna relacja pomiędzy skalami. Są umiarko
wanie skorelowane ze sobą i jest to wynik oczekiwany, zważywszy, że podsta
wą do stwierdzenia pozytywnego we własnej wartości i ważności (FI) są doko
nania intelektualne (F2). Odmienny charakter mechanizmów obu motywacji, 
raczej afektywny w pierwszym i raczej racjonalny w drugim przypadku, skłania 
też do wprowadzenia wskaźnika w postaci różnicy pomiędzy skalami. Informo
wałby on o równowadze w układzie tych dwóch motywów lub o braku takiej 
równowagi.

3.2. Motywacja hubrystyczna i poznawcza a efektywność zawodowa

Przeprowadzono również analizę wyników, które osoby badane uzyskały 
w dwóch skalach, i porównano je z ich skutecznością zawodową. Została ona 
zoperacjonalizowana dwojako: po pierwsze, jako zmiana w stopniu lub statusie 
naukowym, która nastąpiła w ciągu czterech lat od momentu badania; po drugie, 
czas poświęcony na zrobienie doktoratu. Po analizie dokumentacji (1995) oka
zało się, że z pracy zrezygnowały tylko osoby z tytułem magistra i tylko takie 
osoby zmieniły stanowisko.

Na podstawie tych kryteriów wyodrębniono zatem:
1. Grupę 20 osób, które przestały pracować na uczelni i odeszły z tytułem 

magistra.
2. Grupę 16 osób, które pozostały na uczelni i nie zmieniły stopnia nauko

wego, pozostając magistrami, co niekiedy wiązało się ze zmianą stanowiska na 
techniczne, można je określić jako nietwórcze naukowo i nieefektywne.

3. Grupę 33 osób, które pracowały nad doktoratem długo, tj. więcej niż 8 lat 
(czas pracy nad doktoratem wynosił w badanej grupie 123 asystentów minimal
nie 4 lata, maksymalnie 16, średnio - 8 lat), można je określić jako aktywne 
naukowo i nieefektywne.

4. Grupę 29 osób, które zrobiły doktorat po 8 latach lub szybciej, można je 
określić jako „twórcze” naukowo i „efektywne” (przy respektowaniu umowno
ści tych terminów).

Wyniki średnie dla całej grupy osób badanych i różnicy między skalami wy
nosiły:

FI = 18,309 odch. stand. = 5,967
F2 = 18,179 odch. stand. = 5,362
FI -F2 = 0,130
Fil = 54,667 odch. stand. = 15,154
Dokonano porównań między wyróżnionymi grupami, obliczając istotność 

różnic w wynikach dla poszczególnych skal i różnicy między skalami, przy 
zastosowaniu testu T Studenta.
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Porównano osoby różniące się aktywnością w zakresie twórczości naukowej, 
to jest magistrów, którzy pozostali pracownikami uczelni, ale wskutek zmiany 
stanowiska zaprzestali pracy naukowej, z wszystkimi doktorami, co wykazało 
bliską istotności różnicę wyrażającą się w przewadze motywacji hubrystycznej 
u doktorów (FI = 19,21 dla doktorów, FI = 16,50 dla magistrów, T = 1,73, 
DF = 80).

Wyniki w zakresie skali motywacji poznawczej nie odbiegały od siebie przy 
porównaniu tych dwóch grup (F2 =18,05 dla grupy magistrów, F2 = 18,74, dla 
doktorów). Wynik całego testu był nieistotnie wyższy dla doktorów. Różnica 
pomiędzy skalami była w grupie magistrów (Fl - F2 = -1,55) większa niż 
w grupie doktorów (odpowiednio: 0,47), chociaż także nieistotna.

Można zatem przypuszczać, że w grupie osób niewykazujących się efektyw
nością w pracy naukowej („nietwórczych”) istnieje stan nierównowagi w syste
mie motywacyjnym, na niekorzyść motywu hubrystycznego, dominującego 
u osób zaangażowanych w aktywność naukową.

Kolejne porównanie dotyczyło grupy doktorów o wolniejszym i szybszym 
przebiegu kariery naukowej, czyli mniej lub bardziej efektywnych. Wyniki nie 
były istotne, ale wydają się ważne jako źródło hipotez. Doktorzy „mało efek
tywni” mieli wyższy wynik w skali motywacji hubrystycznej (FI = 19,85) 
w porównaniu z doktorami „efektywnymi” (FI = 18,48), chociaż - biorąc pod 
uwagę domniemany instrumentalny charakter motywacji hubrystycznej - nale
żałoby oczekiwać raczej odwrotnych wyników.

Różnica pomiędzy skalami ujawnia natomiast nieistotną, ale większą różnicę 
w nasileniu przejawów motywacji hubrystycznej nad poznawczą dla grupy 
„mało efektywnych” (Fl - F2 = 1,27) niż „efektywnych” (odpowiednio - 0,45) 
doktorów. Opieszali w zdobywaniu stopni przejawiają więc również nierówno
wagę w systemie motywacyjnym.

Powyższe wyniki są nieistotne, ale zarysowuje się podstawa do formułowa
nia hipotezy głoszącej, że efektywność w pracy badawczej zależy nie tyle od 
nasilenia poszczególnych motywów, ile od stopnia równowagi między nimi. 
Warte analizy i sprawdzenia jest także pytanie, czy ta zależność odnosi się rów
nież do osób twórczych w pracy naukowej.

Druga hipoteza mogłaby dotyczyć pozytywnego związku pomiędzy moty
wacją hubry styczną a stażem pracy.

Jednoczynnikowa analiza wariancji nie doprowadziła także do wyników 
istotnych statystycznie. Daje jednak przesłanki do dalszych hipotez.

W zakresie skali FI - motywacja hubrystyczna - najniższą średnią (16,50) 
uzyskała grupa osób, które odeszły z uczelni, nie zyskując ani osiągnięć po
znawczych, ani satysfakcji z nich. Grupa magistrów pracujących na uczelni, 
którzy jednak zrezygnowali z kontynuowania pracy naukowej, ma kolejny, nie
co wyższy wynik (18,44). Doktorzy nieznacznie dominują nad magistrami, ale 
wynik w tej skali jest wyższy dla osób, które zwlekały z doktoratem.

Prawdopodobnie motywacja hubrystyczna jest silnie wzmacniana i wyucza
na w trakcie pracy zawodowej. Jeżeli jest intensywna i jeżeli dominuje w syste
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mie motywacyjnym, oznacza to dużą wrażliwość danej osoby na satysfakcje 
i nagrody związane z określonymi dokonaniami cząstkowymi, umiejscowionymi 
w czasie, z chwilowymi przejawami sukcesów. Być może wiąże się to również 
z niedojrzałością systemu motywacyjnego, przejawiającą się w niemożności 
odroczenia gratyfikacji i skupienia na realizacji zadania długofalowego, jakim 
jest doktorat. Motywacja hubrystyczna wspiera się na mechanizmie afektywnym 
w większym stopniu niż poznawcza, co dodatkowo wzmacnia proponowaną 
interpretację. Zrozumiałe jest zatem, że motywacja hubrystyczna jest silniejsza 
w grupie opieszałych („mało efektywnych”) doktorów. Korzystne dla przebiegu 
pracy nad jakimś problemem działanie motywacji poznawczej nie może się 
ujawnić.

Motywacja poznawcza jest najsilniejsza w grupie osób, które szybko zrobiły 
doktorat (18,93), minimalnie słabsza u opieszałych doktorów (18,58). Zdecydo
wanie niższa - u magistrów (17,50) i tych, co odeszli z pracy (18,05). W istocie 
jednak wpływ tej motywacji na działanie ujawnia się jedynie w grupach osób 
o zrównoważeniu obu motywacji, czyli małej różnicy w ich nasileniu. Najmniej
sza różnica, i to na korzyść motywacji poznawczej, występuje w grupie osób, 
które szybko zrobiły doktorat (RF1,F2 = -0,4483) i w grupie magistrów (0,938). 
Duże różnice natomiast wystąpiły odpowiednio w grupach osób, które odeszły 
z pracy (-1,55) i późno zrobiły doktorat (1,27).

Dość dobrze uzasadnione i obiecujące wartościową weryfikację jest zatem 
przypuszczenie głoszące, że aczkolwiek motywacja poznawcza jest koniecznym 
warunkiem twórczości naukowej, to jednak efektywność działania w tym zakre
sie wymaga obecności równie nasilonej motywacji hubrystycznej.

Proponowane hipotezy należałoby uzupełnić, rozwijając zapoczątkowaną 
wcześniej dwubiegunową charakterystykę procesów emocjonalnych i motywa
cyjnych, rządzących procesem twórczym. Główna hipoteza dotyczyłaby stwier
dzenia o występowaniu, w aktywności twórczej bardzo intensywnych emocji, 
zróżnicowanych treściowo, przynależnych co najmniej do dwóch kategorii: 
związanej z obszarem „Ja” i obszarem „problem”, zarówno dodatnich, jak 
i ujemnych, oraz ich szczególnej funkcji heurystycznej, walencyjnej i motywa
cyjnej.

Uzasadnienie tej hipotezy wydaje się wielostronne. Tkwi w fenomenologicz
nej analizie natury twórczości, jaką przeprowadził W. Stróżewski (1983), sku
piając się na jej dialektycznych własnościach, w koncepcjach procesu twórczego 
E. Nęcki (1995a; 1995b; 2000), T. Kocowskiego (1989; 1991b; 1993a), 
A. Strzałeckiego (1989), w cytowanych faktach, a nawet postulatach i uwagach 
natury organizacyjnej (A. Matejko, 1965; 1991). Weryfikacja takiej hipotezy 
natomiast wymaga dalszych badań.
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4. Czynnikowa charakterystyka typów sytuacji, struktury 
emocji i motywów

Ten fragment analizy danych (pochodzących z badania grupy młodszych 
pracowników naukowych) dotyczy poszczególnych grup oszacowań: frekwen
cji, Walencji, aspektu motywującego wydarzeń, czynności i stanów opisywanych 
przez stwierdzenia IPB.

4.1. Typy sytuacji

Analiza czynnikowa metodą głównych komponent (z rotacją ukośną obli- 
min) stwierdzeń wybranych z uwagi na dokonane przez badanych oszacowania 
częstotliwości wydarzeń ujawniła (według kryterium scree testu R.B. Cattella) 
cztery czynniki, przedstawia je tabela 9.

Tabela 9

Wyniki analizy czynnikowej (metodą głównych komponent z rotacją ukośną oblimin), 
przeprowadzonej w odniesieniu do wypowiedzi oznaczających częstotliwości wydarzeń (A)

Czynnik Zasób zmienności wspólnej

Symbol (nazwa) Wielkość Procent
1- AF1 (pozytywna samoocena pomysłu) 6,940 16,1
2. AF2 (negatywna kontrola obowiązku) 3,077 7,2
3. AF3 (pozytywna kontrola obowiązku) 2,210 5,1
4. AF4 (kontrola pozycji zawodowej) 2,120 4,9

Suma 33,4%

Miara Kaisera-Mayera-Olkina KMO = 0,71638
Test sferyczności Bartletta = 2265,1659, pi < 0,000005 

Za: A. Tokarz, 1996

Czynniki z tej grupy należy, mając na względzie sens wypowiedzi, nazwać 
wydarzeniami lub też sytuacjami ważnymi dla przebiegu działania. Podstawową 
charakterystykę czynników zawiera tabela 9. Dosłownie rzecz biorąc, wypowie
dzi tego rodzaju wskazują na częstość pewnych sytuacji. Interpretacja ich zna
czenia prowadzi jednak do wniosku, że są one określonymi przez osoby badane 
grupami czynników motywujących (stymulujących motywację). Warto w tym 
miejscu przypomnieć T. Kocowskiego (1989; 1993a) koncepcję idei kierunko
wych, klasyfikującą różne układy takich warunków pojawiających się w sytu
acjach grupowego czy też indywidualnego procesu wytwarzania pomysłów 
1 rozwiązań. Do niej również nawiążę.
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Tabela 10a, b, c, d przedstawia czynniki dla oszacowań typu A.

Tabela 10a

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań twierdzeń, typu A, dotyczących częstotliwości 
zdarzeń --czynnik AF1: „Pozytywna samoocena pomysłów”

Czynnik AF1. Pozytywna samoocena pomysłów

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

A245 0,720 Rozważając problemy naukowe, wpadam na pomysł 
lub koncepcję, która wydaje mi się dobra lub ciekawa.

A20B 0,690 Wydaje mi się, że znalazłem nowy sposób podejścia 
do pewnego problemu naukowego (lub technicznego).

A21 0,573 W toku pracy koncepcyjnej udaje mi się dostrzec lub 
sformułować istotne aspekty problemu.

A170 0,544 W toku badań empirycznych przychodzą mi do głowy 
nowe pomysły teoretyczne lub metodologiczne.

A54 0,538 W toku rozważania problemu naukowego (lub tech
nicznego) przychodzą mi do głowy liczne pomysły.

A154 0,534 Wpadam na nowe pomysły lub koncepcje, pisząc tekst 
naukowy.

A222 0,533 Praca naukowa tak mnie pochłania, iż nie dostrzegam 
głodu, zimna, bólu głowy i tym podobnych dolegliwości.

A220 0,529 W toku dyskusji naukowej przychodzą mi do głowy 
dobre pomysły lub argumenty.

A44 0,517 Wpadam na pomysł lub koncepcję naukową, która 
wydaje mi się lepsza od tych, jakie wysunęli inni.

Za: A. Tokarz, 1996

Pierwszy z czynników AF1, „Pozytywna samoocena pomysłów” (tabela 
1 Oa), odnosi się do wydarzeń związanych z pozytywną oceną własnego pomysłu 
czy też sytuacji bezpośrednio go stymulującej. Wszystkie stwierdzenia 
o wysokich ładunkach czynnikowych odnoszą się do sytuacji wytwarzania my- 
śli/idei - nowej, istotnej i ciekawej albo lepszej od tych, które istnieją. Jakie jest 
oddziaływanie tych najczęstszych sytuacji, czy też jakie są skutki wytworzenia 
pomysłów? Wydaje się, że trojakie: heurystyczne, gdyż pomysły wskazują na 
dalsze kierunki poszukiwań, ewaluacyjne, jako że chodzi tu o pomysły już pod
dane ocenie, która wpływa nadal na selekcję myśli i eksploracji, oraz motywa
cyjne, co wtórnie wynika z pozytywnych emocji samooceny („mam pomysł 
lepszy od tego, jaki wysunęli inni”). Wziąwszy pod uwagę koncepcję T. Ko- 
cowskiego (1989; 1993b), można więc stwierdzić, że „sytuacje przebiegu dzia
łania”, takie jak pozytywna samoocena pomysłu, wykazują właściwości analo
giczne do idei kierunkowych. Treść wypowiedzi w czynniku AF1 „Pozytywna 
samoocena pomysłów” pozwala wyraźnie powiązać poszczególne sytuacje 
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z różnymi typami idei kierunkowych, np. pojawienie się pomysłów w toku pisa
nia i rozważań określić można jako „implikacje obrazu danych”, wynikające 
z wzięcia pod uwagę danych początkowych i analizy sytuacji problemowej. 
Pomysły zaś pojawiające się w trakcie pisania są prawdopodobnie typami idei, 
zwanymi „bezpośrednimi sugestiami” i „sugestiami znanych heurystyk”. 
W toku badań czy rozważań domniemywać można (biorąc pod uwagę fakt, że 
najczęściej kilka dość dobrze sprecyzowanych zadań badawczych czy proble
mów jest przedmiotem pracy naukowej) obecności pomysłów wynikających 
z respektowania warunków związanych z celem. Są to tzw. „implikacje celu”.

Tabela 10b

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań twierdzeń, typu A, dotyczących częstotliwości 
zdarzeń - czynnik AF2: „Negatywna kontrola obowiązku”

Czynnik AF2. Negatywna kontrola obowiązku

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

A78 0,580 Odczuwam niepokój o to, czy zdążę w terminie ukoń
czyć pracę, jakiej się podjąłem.

A181 0,569 Przypominam sobie niespełnione zobowiązania lub 
zaległości w mojej pracy.

A187 0,515 Czytam bardzo dobrą publikację z mojej dziedziny.
A216 0,470 Napotykam w literaturze naukowej bardzo ciekawe 

informacje, poęlądy lub koncepcje.
A193 0,434 Udaje mi się zdobyć poszukiwaną lub ważną publikację 

naukową.

Za: A. Tokarz, 1996

Heurystyczna i/lub motywacyjna funkcja pomysłów powstających w różnych 
sytuacjach wydaje się oczywista. Zaznaczyć trzeba, że źródłem pozytywnej 
oceny pomysłu jest jego autor. Stąd też emocja związana z tą samooceną zawie
ra element satysfakcji z własnej efektywności i skuteczności, pochodny wzglę
dem sprawstwa (por. R.S. White, 1959; R. deCharms, 1968; M. Kofta, 2001).
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Tabela 10c

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań twierdzeń, typu A, dotyczących częstotliwości 
zdarzeń - czynnik AF3: „Pozytywna kontrola obowiązku”

Czynnik AF3. Pozytywna kontrola obowiązku

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

A43 -0,584 Przystępując do pracy naukowej, odczuwam słabe 
zainteresowanie jej tematem.

A159 -0,532 Do pracy skłania mnie głównie poczucie obowiązku.
A22 0,524 Studiuję literaturę dotyczącą zagadnień, nad którymi 

obecnie pracuję.
A217 0,502 Mam chwile, w których praca naukowa pociąga mnie 

bardziej niż cokolwiek innego.
A98 -0,501 Przeżywam zniechęcenie do dalszej pracy nad zagad

nieniem, którego się podjąłem.
A1 0,493 Znajduję w literaturze informacje ważne dla mojej 

bieżącej pracy badawczej.
A30 0,430 Rozważam problemy z mojej dziedziny, szukając 

pomysłów lub koncepcji.

Za: A. Tokarz, 1996

Wśród pozostałych czynników z grupy A wymienić jeszcze można dwie ka
tegorie sytuacji działania. Obie są powiązane z poczuciem obowiązku.

Tabela lOd

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań twierdzeń, typu A, dotyczących częstotliwości zda
rzeń - Czynnik AF4: „Pozytywne oceny zewnętrzne”

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik AF4. Pozytywne oceny zewnętrzne

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

A75 -0,636 Ktoś kompetentny wysoko ocenił moje kwalifikacje 
naukowe.

A203 -0,591 Ktoś zainteresowany moją dziedziną zwraca się do 
mnie o fachowe wyjaśnienie.

A200 -0,576 Okazało się, że moje wystąpienie naukowe lub publi
kacja zdobyły pewien rozgłos. 

A216 -0,420 Napotykam w literaturze naukowej bardzo ciekawe 
informacje, poglądy lub koncepcje. —
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Czynnik AF2 (tabela 10b) określić można jako „Negatywną kontrolę obo
wiązku”. Przejawia się ona zaniepokojeniem dotyczącym dotrzymania terminu, 
wyrzutami sumienia z powodu niespełnienia zobowiązań, odczuwanym przymu
sem bycia kompetentnym. Kryją się w tym elementy powinności zawodowej, 
przekonania o tym, co jest nakazane przez przepis pełnionej roli.

Drugi czynnik związany z motywacją obowiązku (AF3) (tabela 10c) to ina
czej czynnik „Pozytywnej kontroli obowiązku” (można by go odnieść do moty
wacji „dobrego protestanta”). Tym, co skłania do pracy, jest w tym przypadku 
nie poczucie obowiązku, ale zainteresowanie pracą, chęć podejmowania zwią
zanych z nią czynności i problemów, nawet tych skomplikowanych.

Trudno te dwa typy kontroli związanej z obowiązkiem uznać za komple
mentarne. Obydwa czynniki w różnym bowiem stopniu odnoszą się do naci
sków zewnętrznych i wewnętrznych, do zewnętrznego czy wewnętrznego „kon
trolera” powinności i wartości, jaką jest praca (por. E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985; 
R.M. Ryan, 1995; R.M. Ryan, E.L. Dęci, 2000).

W weryfikowanym modelu motywacja obowiązku ma charakter motywacji 
instrumentalnej, kontrolującej działanie na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrot
nego, ściśle zależnej od szybko uzyskiwanych efektów, sterowanej naciskiem 
i przymusem. Odnosi się to częściowo do czynnika AF2. Rozważenie znaczenia 
innych czynników sytuacyjnych skłania więc do większego zróżnicowania mo
tywów związanych z wykonywaniem pracy i doprowadzaniem jej do końca 
(z opracowywaniem pomysłów).

Z jednej więc strony odnotować można grupę sytuacji stymulujących instru
mentalną motywację obowiązku, z drugiej - sytuacje świadczące o występowa
niu elementów motywacji autonomicznej, powodującej, że podmiot wykonuje 
obowiązki z chęcią i zainteresowaniem.

Czynnik 4 - AF4 „Pozytywne oceny zewnętrzne” (tabela lOd) - odnosi się 
do sytuacji uzyskiwania pozytywnych ocen z zewnątrz, ujawniających się bez
pośrednio poprzez opinie osób kompetentnych, prośby o fachowe wyjaśnienia 
i rozgłos towarzyszący referatom i publikacjom. Warto odnotować, że spośród 
rozmaitych stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu, dotyczących sytuacji uzy
skiwania ocen społecznych, takich jak: opinie i zainteresowanie kolegów, stu
dentów, zwierzchników, osób postronnych o różnym poziomie kompetencji, 
najwyższe ładunki czynnikowe uzyskały jednak stwierdzenia związane z oce
nami osób o wysokiej kompetencji oraz pośrednio wyrażona aprobata potencjal
nych klientów. Sytuacje tego rodzaju wiążą się zatem z zaspokajaniem motywa
cji ambicyjnej, stanowiącej potwierdzenie własnych możliwości zawodowych, 
kompetencji i znaczenia, pozycji zawodowej.

Wyprzedzając rozważania na temat czynników emocjonalnych i motywacyj
nych, można stwierdzić, że sytuacje działania nie układają się w grupy ściśle 
odpowiadające konfiguracjom dalszych czynników, co jest zresztą argumentem 
na rzecz rzetelności danych. Odbija się w tym bowiem fakt, że odpowiedzi typu 
A dotyczyły częstotliwości wydarzeń i są w odpowiedziach badanych innym, 
wyraźnie odmiennym zespołem informacji. Posiadają one dwa niemożliwe do 



136

odróżnienia składniki: rzeczywistą frekwencję zdarzeń w aktywności danej 
osoby (na przykład częstość recenzji, związaną z ilością opublikowanych prac) 
oraz subiektywną ocenę ważności wydarzenia, ujawniającą się w przecenianiu 
lub niedocenianiu częstotliwości faktów posiadających szczególną ważność lub 
walor emocjonalny dla jednostki.

Jakkolwiek czynniki wyodrębnione z odpowiedzi typu A uważać można za 
mniej istotne z uwagi na przedmiot niniejszej analizy, to i tak wynikają z niej 
ważne wnioski.

Znaczenie i częstotliwość zewnętrznych i wewnętrznych ocen ujawniają zło
żony charakter nie tylko motywacji poznawczej (której to jedynie przypisywano 
w modelu charakter samoistny, czyli autonomiczny), ale także motywacji obo
wiązku i motywacji powinności (czyli obowiązku zinterioryzowanego) oraz mo
tywacji ambicyjnej odnoszącej się nie tylko do społecznie nagradzanej sprawno
ści, ale także do osobistego motywu mistrzostwa. Można przypuszczać, że proce
sy prowadzące do autonomizacji i uniezależnienia się od zewnętrznych nagród 
i kar dotyczą rozmaitych motywów i słuszniej mówić należy o komponentach 
autonomicznych i instrumentalnych w obrębie poszczególnych motywów niż 
o odrębnych kategoriach motywów autonomicznych i instrumentalnych.

4.2. Rodzaje emocji

W przypadku procesów emocjonalnych analiza czynnikowa dotyczyła od
powiedzi badanych oznaczanych jako B, które polegały na tym, aby każdemu 
z wydarzeń przedstawionych w kwestionariuszu nadać pozytywny lub negatyw
ny walor emocjonalny, korzystając ze skali 6-stopniowej (od -3, przez 0, do +3).

Wyniki analizy czynnikowej, przeprowadzonej w odniesieniu do wypowie
dzi oznaczających emocjonalny aspekt zdarzeń (B) zawiera tabela 11 i 12a, b, c.

Tabela 11

Wyniki analizy czynnikowej (metodą głównych komponent z rotacją ukośną oblimin), 
przeprowadzonej w odniesieniu do wypowiedzi oznaczających emocjonalny 

aspekt zdarzeń (B)

Czynnik Zasób zmienności wspólnej

Symbol (nazwa) wielkość procent

BF1 - emocje poznawcze 12,078 28,1
BF2 - emocje hubrystyczne 3,475 8,1
BF3 - obawa przed niespełnieniem obowiązków 2,443 5,7

Suma 41,9% 

KMO = 0,861
Test sferyczności Bartletta = 3662,33, pi < 0,000005

Za: A. Tokarz, 1996
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Czynnik pierwszy BF1, „Emocje poznawcze” (tabela 12a) to satysfakcja 
i radość z odkrycia, z tego, że pomysł jest i że jest dobry, że został odkryty, czy 
postawiony na nowo jakiś problem.

Tabela 12a

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu B, dotyczących pozytywnych i negatywnych 
Walencji - czynnik BF1: „Emocje poznawcze”

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik BF1. Emocje poznawcze
Rodzaj 

i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy

Treść itemu

B245 0,812 Rozważając problemy naukowe, wpadam na pomysł 
lub koncepcję, które wydaja mi się dobre lub ciekawe.

B220 0,800 W toku dyskusji naukowej przychodzą mi do głowy 
dobre pomysły lub arqumenty.

B13 0,780 Wpadam na ciekawy pomysł lub koncepcję, studiując 
literaturę fachowa.

B54 0,724 W toku rozważania problemu naukowego przychodzą 
mi do qłowy liczne pomysły.

B17 0,713 Odkrywam pewien ciekawy problem badawczy z mojej 
dziedziny, któreqo, jak sadzę, nikt dotąd nie podjął.

B1 0,684 Znajduję w literaturze informacje ważne dla mojej 
bieżącej pracy badawczej.

B21 0,670 W toku pracy koncepcyjnej udaje mi się dostrzec lub 
sformułować istotne aspekty problemu.

B216 0,664 Napotykam w literaturze naukowej bardzo ciekawe 
informacje, poqlądy lub koncepcje.

B162 0,662 Przypominam sobie moje poprzednie sukcesy nauko
we.

B30 0,651 Rozważam problemy z mojej dziedziny, szukając po
mysłów lub koncepcji.

B28 0,638 Studiując literaturę naukową, napotykam sprzeczne 
dane lub poqlądy na interesujący mnie temat.

B208 0,593 Wydaje mi się, że znalazłem nowy sposób podejścia 
do problemu naukoweqo (technicznego).

B187 0,586 Czytam bardzo dobrą publikację z mojej dziedziny.
B170 0,557 W toku badań empirycznych przychodzą mi do głowy 

nowe pomysły teoretyczne lub metodologiczne.
B244 0,556 Myślę o problemach naukowych w czasie innych zajęć, 

takich jak np. kąpiel, spacer, oglądanie telewizji itp.
B4 0,538 Udało mi się terminowo i zadowalająco zakończyć 

pracę.
B44 0,534 Wpadam na pomysł lub koncepcję naukową, która 

wydaje mi się lepsza od tych, jakie wysunęli inni.
B117 0,533 Uświadamiam sobie, że zaniedbałem pewne zobowią

zania naukowe.
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Innym aspektem emocji poznawczych, jaki się w tej analizie ujawnia, jest 
zaspokojenie ciekawości i obecność odczuć, nazwanych przez J.S. Brunera 
(1978) skutecznym zdziwieniem, wynikających z napotkania, znalezienia lub 
zasymilowania informacji przydatnych, oczekiwanych, ciekawych (sprzecz
nych), lub też z dostrzeżenia nowości.

Emocje opisywane przez czynnik FBI (tabela 12a) należy wiązać z kontek
stem autonomicznej motywacji poznawczej, odpowiedzialnej za eksplorację 
wewnętrzną (problemową) oraz zewnętrzną (eksploracyjną). Dominuje ta pierw
sza, do niej odnoszą się pozycje Inwentarza o największych ładunkach. Stąd 
najbardziej istotne sformułowania mówią o „wpadaniu na pomysł” w toku roz
ważań, czyli pracy nad problemem. Istotny jest również element dynamizmu 
i otwartości sytuacji pojawiania się pomysłu, a zwłaszcza to, że takie momenty 
łatwo dają się podtrzymywać albo też świadczą o długotrwałej pracy nad pro
blemem; są więc ciągłe, kontynuowane. Odmienne emocje, posiadające wszakże 
analogiczne właściwości, wiążą się z eksploracją, tj. poszukiwaniem informacji 
w literaturze przedmiotu, która dostarcza pozytywnych emocji z uwagi na przy
datność, istotność czy inspirujące właściwości nowych informacji.

Tabela 12b

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu B, dotyczących pozytywnych i negatywnych 
Walencji - czynnik BF2: „Emocje hubrystyczne”

Czynnik BF2. Emocje hubrystyczne

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

B213 0,611 Mój odczyt lub referat spodobały się słuchaczom lub 
zyskały uznanie kompetentnej osoby.

B203 0,604 Ktoś zainteresowany moją dziedziną zwraca się do 
mnie o fachowe wyjaśnienie.

B75 0,576 Ktoś kompetentny ocenił wysoko moje kwalifikacje 
naukowe.

B187 -0,566 Przypominam sobie niespełnione zobowiązania lub 
zaległości w mojej pracy.

B43 -0,534 Przystępując do pracy naukowej, odczuwam słabe 
zainteresowanie jej tematem.

B98 -0,469 Przeżywam zniechęcenie do dalszej pracy nad zagad
nieniem, którego się podjąłem. 

B156 0,460 Dostrzegam wyraźnie zależności lub prawidłowości, 
analizując wyniki badań. 

Za: A. Tokarz, 1996
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Emocje radości z odkrycia, skutecznego zdziwienia, zaspokajania i podtrzy
mywania zaciekawienia pojawiają się w trakcie długotrwałej pracy nad proble
mem, kiedy to podmiot nie tylko jest otwarty na wszelkie związane z danym 
przedmiotem informacje, ale też takowe wytwarza (ma, wpada na pomysły no
we, dobre, ciekawe, ważne).

Z takiej charakterystyki najważniejszego czynnika dotyczącego emocji 
w pracy badawczej wynika potwierdzenie przypuszczenia o istnieniu dodatniego 
sprzężenia zwrotnego, wzmagającego ciekawość i radość z odkrycia w miarę 
kontynuowania aktywności, jaka je prowokuje. Jest to bardzo istotne i typowe 
dla motywacji, z którą te emocje są powiązane.

Czynnik BF2 (tabela 12b) określić można jako „Emocje hubrystyczne” (za 
J. Kozieleckim, 1984), związane z odczuwaniem wartości i ważności własnego 
„Ja”, z pozytywną oceną aktywności podmiotu. Nie jest tu jednak istotne, 
w jakim stopniu kompetentna jest osoba czy gremium wydające ocenę. Duma 
i zadowolenie z faktu posiadania określonych umiejętności wzbudzane są na 
dwa sposoby. Po pierwsze, istotnym źródłem odczuć dodatnich jest fakt, że ktoś 
zainteresowany zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, dowodząc tym samym kom
petencji pytanego. Po drugie, o nasileniu emocji hubrystycznych świadczy fakt 
występowania dyssatysfakcji z sytuacji niespełnienia zobowiązań, czyli wyda
rzenia świadczącego o braku umiejętności wykonywania zadań na czas, o nie
solidności i nierzetelności.

Tabela 12c

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu B, dotyczących pozytywnych i negatywnych 
Walencji - czynnik BF3: „Emocja obawy przed niespełnieniem obowiązku”

Czynnik BF3. Emocja obawy przed niespełnieniem obowiązku
Rodzaj 

i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

B78 0,635 Odczuwam niepokój, czy zdążę w terminie ukończyć 
pracę, jakiej się podjąłem.

B73 0,602 Uświadamiam sobie, że ktoś pilnie oczekuje na ukoń
czenie mojej pracy.

B200 0,572 Okazało się, że moje wystąpienie naukowe lub publi
kacja zdobyły pewien rozgłos.

B195 0,545 Stwierdzam, że ktoś z młodszych kolegów albo rówie
śników jest bardziej ode mnie zaawansowany 
w karierze.

B159 0,527 Do pracy naukowej skłania mnie wyłącznie poczucie 
obowiązku.

Za: A. Tokarz, 1996
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Czynnik BF3 (tabela 12c) określić można jako „Emocję obawy przed nie
spełnieniem obowiązku”, która jest pozytywnym stymulatorem względem mo
tywacji obowiązku. Treść stwierdzeń sugeruje, by emocję czynnika FB3 nazwać 
także obawą przed tym, czy podjęte zadania zostaną wykonane na odpowiednim 
poziomie oraz czy uzyskane osiągnięcia są wystarczające do zdobycia pożąda
nego statusu. Zakres tego typu obaw wyznacza więc standard wykonania i stan
dard osiągnięć.

Rezultaty analizy czynnikowej wskazują na trzy odmienne źródła emocji: 
proces wytwarzania pomysłów i eksploracji, strukturę „Ja” oraz społeczny kon
tekst wykonywania czynności związanych z rolą (potwierdzając tym samym 
zasadność proponowanej klasyfikacji emocji przedstawionej w rozdziale U).

W odniesieniu do tego pierwszego źródła emocji stwierdzić można, zwłasz
cza biorąc pod uwagę częstotliwość wydarzeń związanych z pracą naukową 
(AFI - pozytywna ocena pomysłu), że są nim przede wszystkim stymulatory 
własnej aktywności poznawczej podmiotu (jeden z ważnych czynników wzbu
dzania ciekawości, jak to wykazano poprzednio). Można je uznać, jak już 
stwierdzono, za jeden ze wskaźników dodatniego sprzężenia zwrotnego, jako 
przejaw poznawczej autostymulacji. Są one również sygnałami pewnego stopnia 
uniezależnienia podmiotu od tkwiących poza nim nagród i kar dotyczących 
działania. Tym ważniejsze staje się drugie źródło emocji, tzn. struktura „Ja”.

Nowe, dobre, ciekawe, lepsze od tych, jakie mają inni, pomysły są zawsze 
oceniane z punktu widzenia autora (stwierdzenia dotyczące sytuacji wytwarza
nia pomysłów przydatnych nie okazały się w analizie czynnikowej znaczące). 
Podstawą do oceny są standardy wykonania, standardy statusu czy też podmio
towa przydatność heurystyczna (ciekawe, interesujące) i ten tryb samooceny 
pomysłów dominuje. Emocją w takiej konfiguracji najważniejszą jest emocja 
hubrystyczna, emocja dumy, wiążąca się z poczuciem ważności i pozytywnej 
wartości „Ja”. Niezależnie od tego, że model, do jakiego odnosimy te dane, miał 
węższy zakres niż badania, stwierdzić trzeba, że element emocji podmiotowych 
był w nim znacznie niedoceniany.

4.3. Rodzaje i charakterystyka motywacji

Czynniki tego rodzaju powstały w rezultacie analizy czynnikowej wypowie
dzi typu C, tj. tych, w których badani określali, w jakim stopniu dane wydarze
nie stymuluje ich chęć do pracy. Odpowiedzi udzielano również na skali 
6-stopniowej (patrz tabela 13 i 14a, b, c, d).
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Tabela 13

Wyniki analizy czynnikowej (metodą głównych komponent z rotacją ukośną oblimin), prze
prowadzonej w odniesieniu do wypowiedzi oznaczających motywacyjny aspekt zdarzeń

Czynnik Zasób zmienności wspólnej

Symbol (nazwa) wielkość procent
CF1. Motywacja poznawczo-hubrystyczna 12,691 29,5
CF2. Negatywna motywacja obowiązku 2,890 6,7
CF3. Motywacja ambicyjna 2,488 5,8
CF4. Motywacja eksploracyjna 2,082 4,8

Suma 46,9%

KMO = 0,876
Test sferyczności Bartletta = 3772,61, pi < 0,000005

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik pierwszy (29,5% wariancji wyjaśnianej, por. tabela 14a) można na
zwać czynnikiem motywacji poznawczo-hubrystycznej. Określenie „poznaw
czy” ma tu szeroki sens, dotyczy przede wszystkim wytwarzania pomysłów 
ocenianych jako dobre lub nowe oraz skutecznej, wartościowej dla podmiotu 
eksploracji, przynoszącej ważne informacje lub dostarczającej potwierdzenia 
przypuszczeń. Motywacja związana z czynnikiem pierwszym nie ma charakteru 
wyłącznie poznawczego. Jedno ze stwierdzeń wyżej nasyconych ładunkiem 
czynnikowym głosi bowiem, że osoba przypomina sobie swoje poprzednie suk
cesy naukowe, a zatem intencjonalnie podtrzymuje swoją chęć do pracy, unie
zależniając się częściowo od nieregularnych, czasem nieadekwatnych ocen ze 
strony otoczenia czy osób kompetentnych. Z dobrego, uzasadnionego przekona
nia o własnych możliwościach pochodzi w tym przypadku hubrystyczny motyw 
do pracy. Ładunki czynnikowe pozycji typu C przedstawia tabela 14a, b, c, d.

Zarówno charakterystyka motywacji poznawczej, jak i hubrystycznej wska
zuje, jak się wydaje, na ich autonomiczne własności. Nie wynikają one jednak 
wyłącznie z dominacji motywacji poznawczej, dla której ten mechanizm jest 
typowy (genetycznie z nią związany), ale także z udziału motywacji związanych 
z „Ja”, o znacznym stopniu funkcjonalnej autonomiczności (w sensie G.W. All
porta). Prawdopodobnie więc dzieje się tak, jak głosi model - podstawą i istotą 
motywacji poznawczej jest samoistny, autonomiczny mechanizm, który także 
jest jądrem motywacji efektywnej twórczości. Nie oznacza to jednak, iż jest to 
mechanizm jedyny. Inne motywy, zwłaszcza zaś pochodne względem „Ja”, po 
uzyskaniu określonego stopnia niezależności od zewnętrznych nagród i kar, 
czyli po uzyskaniu funkcjonalnej autonomii, mogą ten podstawowy mechanizm 
Wspomagać.
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Tabela 14a

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu C, dotyczących aspektu motywującego
i demotywującego zdarzeń - Czynnik CF1: „Motywacja poznawczo-hubrystyczna”

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik CF1. Motywacja poznawczo-hubrystyczna

Rodzaj 
i numer 
item u

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

C245 0,780 Rozważając problemy naukowe, wpadam na pomysł 
lub koncepcję, która wydaje mi się dobra lub ciekawa.

C154 0,765 Wpadam na nowe pomysły lub koncepcje, pisząc tekst 
naukowy.

C220 0,704 W toku dyskusji naukowej przychodzą mi do głowy 
dobre pomysły lub argumenty.

C203 0,700 Ktoś zainteresowany moją dziedziną zwraca się do 
mnie o fachowe wyjaśnienie.

C216 0,700 Napotykam w literaturze naukowej bardzo ciekawe 
informacje, poglądy lub koncepcje.

C162 0,661 Przypominam sobie moje poprzednie sukcesy nauko
we.

C208 0,615 Wydaje mi się, że znalazłem nowy sposób podejścia 
do pewnego problemu naukowego.

C170 0,604 W toku badań empirycznych przychodzą mi do głowy 
nowe pomysły teoretyczne lub metodologiczne.

C187 0,596 Czytam bardzo dobrą publikację z mojej dziedziny.
C54 0,595 W toku rozważania problemu naukowego przychodzą 

mi do głowy liczne pomysły.
C1 0,584 Znajduję w literaturze informacje ważne dla mojej 

bieżącej pracy badawczej.
C244 0,522 Myślę o problemach naukowych w czasie innych zajęć, 

takich jak np. kąpiel, spacer, oęlądanie telewizji.
cm 0,508 Znajduję w literaturze naukowej potwierdzenie przy

puszczeń lub poglądów, do których sam uprzednio 
doszedłem.

C217 0,506 Mam chwile, w których praca naukowa pociąga mnie 
bardziej niż cokolwiek inneqo.

C230 0,501 W czasie zajęć dydaktycznych przychodzą mi do głowy 
nowe koncepcje dotyczące zagadnień, które właśnie 
omawiam.
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Tabela 14b

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu C, dotyczących aspektu motywującego
i demotywującego zdarzeń - czynnik CF2: „Negatywna motywacja obowiązku”

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik CF2. Negatywna motywacja obowiązku

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

C98 -0,648 Przeżywam zniechęcenie do dalszej pracy nad zagad
nieniem, które podjąłem.

C159 -0,591 Do pracy naukowej skłania mnie głównie poczucie 
obowiązku.

C78 -0,580 Odczuwam niepokój o to, czy zdążę w terminie ukoń
czyć pracę, jaką podjąłem.

C43 -0,539 Przystępując do pracy naukowej, odczuwam słabe 
zainteresowanie jej tematem.

Czynnik CF2 (tabela 14b) nazwać można „Negatywną motywacją obowiąz
ku”. Wiąże się ona ze zniechęceniem do kontynuowania podjętych problemów 
i realizowaniem zadań z poczucia obowiązku, a nie z zainteresowania. Przymu
sowa praca nad jakimś zagadnieniem wiąże się też z obawami, czy zostanie 
wykonana w terminie. Charakterystyka negatywnej motywacji obowiązku ujaw
nia przede wszystkim jej instrumentalność, to, że jest ona regulowana przez 
nacisk zewnętrznych czynników kontrolujących działanie na zasadzie mechani
zmu negatywnego sprzężenia zwrotnego. Czynnik ten odpowiada w modelu 
motywacji poznawczej zadaniowej.

Tabela 14c
Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu C, dotyczących aspektu motywującego

i demotywującego zdarzeń - czynnik CF3: „Motywacja ambicyjna”

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik CF3. Motywacja ambicyjna
Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

C75 0,761 Ktoś kompetentny wysoko ocenił moje kwalifikacje 
naukowe.

C195 0,727 Stwierdzam, iż ktoś z młodszych kolegów albo rówie
śników jest bardziej ode mnie zaawansowany 
w karierze.

C200 0,706 Okazało się, że moje wystąpienie naukowe lub publi
kacja zdobyły pewien rozgłos.

C193 0,606 Udaje mi się zdobyć poszukiwaną publikację.
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Czynnik CF3 (tabela 14c) dotyczy motywacji ambicyjnej, związanej ze spo
łecznym aspektem pracy naukowej. Stwierdzenia o wysokich ładunkach czynni
kowych mówią więc o motywującym wpływie ocen pochodzących od osób 
kompetentnych oraz faktów takich, jak odnotowanie, że ktoś młodszy szybciej 
się porusza po szczeblach drabiny awansów naukowych lub że publikacja danej 
osoby zdobyła rozgłos. Te wydarzenia i oceny są w znacznej części od pod
miotu niezależne, nie może ich wywołać dowolnie, dotyczą zaś końcowych 
rezultatów pracy. Właściwości owe sprawiają, że motywacja ta ma również 
charakter instrumentalny.

Tabela 14d

Wyniki analizy czynnikowej oszacowań typu C, dotyczących aspektu motywującego 
i demotywującego zdarzeń - czynnik CF4: „Motywacja eksploracyjna”

Czynnik CF4. Motywacja eksploracyjna

Rodzaj 
i numer 
itemu

Ładunek 
czynnikowy Treść itemu

C22 0,658 Studiuję literaturę dotyczącą zagadnień, nad którymi 
aktualnie pracuję.

C30 0,658 Rozważam problemy z mojej dziedziny, szukając po
mysłów lub koncepcji.

C21 0,605 W toku pracy koncepcyjnej udaje mi się dostrzec lub 
sformułować istotne aspekty problemu.

C28 0,589 Studiując literaturę naukową napotykam sprzeczne 
dane lub poglądy na interesujący mnie temat.

C44 0,560 Wpadam na pomysł lub koncepcję naukową które 
wydają mi się lepsze od tych, jakie wysunęli inni.

C17 0,504 Odkrywam pewien ciekawy problem badawczy z mojej 
dziedziny, którego, jak sądzę, nikt dotąd nie podjął.

Za: A. Tokarz, 1996

Czynnik CF4 (tabela 14d) to motywacja eksploracyjna, związana głównie 
z poszukiwaniem nowości (nowych pomysłów, nowych podejść, nowych pro
blemów) w obrębie już zgromadzonych informacji, a więc dotycząca eksploracji 
wewnętrznej, aczkolwiek poszukiwanie danych na zewnątrz także jest tutaj 
obecne. Czynnik ten dość dobrze odpowiada modelowej charakterystyce auto
nomicznej motywacji poznawczej. Odnotujmy jednakże, że jest on ostatni w tej 
grupie czynników, nie zaś pierwszy. Czynnik pierwotny, genetycznie związany 
z motywacją autonomiczną zdaje się mieć mniejsze znaczenie w strukturze mo
tywów niż wtedy, gdy badamy wyłącznie sytuacje wytwarzania pomysłów 
i poszukujemy motywacyjnych źródeł twórczości.
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4.4. Charakter czynników w świetle interkorelacji wyników 
czynnikowych

Potwierdzenia powyższych interpretacji czynników dostarcza analiza współ
czynników korelacji (patrz tabela 15).

Najwyższe korelacje między wynikami czynnikowymi

Tabela 15

W obrębie czynników z różnych grup:
BF1 zCF1 r = 0,758 
BF3 z CF2 r = 0,700*  
BF2 z CF3 r = 0,524 
BF3 z CF3 r = 0,510 
BF2 z CF2 r = -0,459*  
AF1 zBF1 r = 0,426

AF2zBF1 r = 0,393 
AF4 z BF3 r = -0,378
AF2 z CF1 r = 0,354
AF4 z CF3 r = -0,321
CF1 zCF4r = -0,313
AF1 zCF1 r = 0,303

W obrębie czynników tej samej grupy:
CF1 zCF4r = -0,313 BF1 z BF3 r =-0,301

Wszystkie wartości istotne na poziomie pi = 0,001
*Znaki odwrócono z uwagi na ujemne ładunki czynnikowe

Za: A. Tokarz, 1996

Trzeba odnotować wysoką korelację czynnika emocji poznawczych z czyn
nikiem motywacji poznawczej (BF1 z CF 1), co wydaje się oczywiste, zważyw
szy na treść emocji. Ponadto czynnik BF1 koreluje w niewielkim stopniu z czę
stotliwością wydarzeń określanych jako pozytywna samoocena pomysłu (BF1 
z AF1), co można interpretować jako przejaw naturalnego związku między czę
stotliwością sytuacji wytwarzania pomysłów a nasileniem emocji radości z od
krycia, jaką ona powoduje.

Zadziwiająca jest natomiast korelacja tego czynnika z grupą zmiennych 
określonych jako negatywna kontrola obowiązku (BF1 z AF2). Wyjaśnić to 
można tym, że satysfakcja i radość z pomysłów redukują część obaw związa
nych z poczuciem niekompetencji. Być może jest również tak, że uzyskiwanie 
z pracy satysfakcji poznawczej, mającej charakter ludyczny, pozostaje 
w sprzeczności z powinnością, której towarzyszą naciski i sankcje zewnętrzne.

Korelacja emocji ciekawości i radości z odkrycia z negatywnymi emocjami, 
związanymi z niespełnieniem obowiązku, ma zbliżoną wielkość i oczywiście 
znak ujemny (BF1 z BF3).

Dwuskładnikowość emocji hubrystycznej ujawnia się także w korelacjach 
czynnika BF2 z innymi. Jest on więc skorelowany pozytywnie z czynnikiem 
motywacji obowiązku (BF2 z CF3) i z czynnikiem motywacji ambicyjnej (BF2 
z CF3). Oczekiwaną zależnością jest wyższa wielkość korelacji w przypadku 
motywacji ambicyjnej, stanowiącej dla emocji hubrystycznej adekwatny kon
tekst (por. A. Tokarz, 1991 c).
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Status trzeciego czynnika potwierdza druga z kolei najwyższa korelacja po
między BF3 a CF2 (tabela 15). Nieco niższa, ale równie istotna korelacja wiąże 
omawiany czynnik z motywacją ambicyjną. Trzeci związek to ujemna korelacja 
z czynnikiem AF4 (sytuacje uzyskiwania pozytywnych ocen). Można ją tłuma
czyć właśnie dwuskładnikowością emocji hubrystycznej, gdyż czynnik AF4 
dotyczy tylko sytuacji uzyskiwania pozytywnych ocen od autorytetów, a nie od 
wszystkich.

Warto też zwrócić uwagę na to, że najsilniejsze korelacje dotyczą powiąza
nia emocji z odpowiadającymi im motywacjami, wskazując na rolę tych pierw
szych jako stymulatorów. Jest to jednakże zależność dość oczywista i będąca 
także skutkiem określonej budowy Inwentarza. Niższe korelacje natomiast, 
zarówno z sytuacjami, jak i z motywacjami, są mniej spodziewane, ale też 
o wiele bardziej interesujące. Sygnalizują wielką złożoność funkcji spełnianych 
przez emocje w pracy badawczej, nie tylko jako stymulatorów motywacji, ale 
także jej inhibitorów, źródła silnych nagród i kar, jednego z ważnych elementów 
heurezy, a także czynnika osobowościowego, angażującego struktury „Ja”.

Element poznawczy czynnika motywacji poznawczo-hubrystycznej jest do
minujący, o czym świadczy korelacja z czynnikiem BF1, reprezentującym emo
cję skutecznego zdziwienia i zaspokojonej ciekawości (r = 0,758 pi < 0,001). 
Związek ten, silny i wysoce istotny, daje podstawę do stwierdzenia, że motywa
cji poznawczo-hubrystycznej towarzyszą różnorodne emocje, których źródłem 
są rozmaite czynności, a nie osiągnięcie określonego celu. Nie tylko wynik dłu
gofalowej działalności jest źródłem satysfakcji, ale przede wszystkim ona sama.

Czynnik CF1 motywacji poznawczo-hubrystycznej jest słabo ujemnie sko
relowany z czynnikiem CF4, odnoszącym się do motywacji eksploracyjnej. 
Zależność ta zaskakuje, gdyż oczekiwać należało raczej silniejszej i dodatniej 
korelacji. Uzyskane wyniki świadczą, jak się wydaje, o odrębności mechani
zmów motywacji poznawczej eksploracyjnej i problemowej. Czym innym jest 
więc przypuszczalnie poszukiwanie informacji w odróżnieniu od ich wytwarza
nia, koncentracja w obrębie jednego, a nie dwóch sposobów gromadzenia da
nych. Potwierdza się zasadność wyodrębnienia tych dwóch rodzajów motywacji 
poznawczej, otwarte pozostaje pytanie o ich bardziej szczegółową charaktery
stykę.

Negatywna motywacja obowiązku jest ujemnie związana z emocją hubry- 
styczną (CF2 z BF2). Wydaje się to zrozumiałe, zważywszy, że wykonywanie 
pracy pod przymusem, ze zniechęceniem, nie może iść w parze z poczuciem 
dumy i zadowolenia z własnej sprawności warsztatowej - ona bowiem okazuje 
się niewystarczająca, niewydolna i nieprzydatna w tłumieniu zniechęcenia, 
obaw, presji terminu. Podobnie oczywista jest korelacja dodatnia z czynnikiem 
emocji obawy przed niespełnieniem obowiązku i własną nierzetelnością (CF2 
z BF3), jako że jest to emocja naturalnie przypisana negatywnej motywacji 
obowiązku. Należy też odnotować słaby, ujemny związek tej motywacji z czyn
nikiem pozytywnej samooceny pomysłu (CF1 z AF1).
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Wszelkie przedstawione tu dane zdają się potwierdzać trafność podstawowej 
klasyfikacji zawartej w modelu motywacji twórczych oraz wzmacniają stopień 
uzasadnienia hipotez dotyczących ich mechanizmów. Sugerują też wprowadze
nie wielu korekt, a przede wszystkim konieczność uwzględnienia motywacji 
i emocji związanych ze strukturą „Ja”.

5. Kierunki rozbudowy modelu motywacji aktywności twórczej

Przystępując do rozważań na temat kierunków koniecznego rozbudowania 
i modyfikacji przestawionego modelu, należałoby sformułować ważniejsze py
tania. Są one następujące:

• Czy zgromadzone dane podważają podstawową charakterystykę autono
micznej i instrumentalnej motywacji poznawczej, tj. stwierdzenia doty
czące ich genezy, struktury i funkcji?

• Jakie inne motywy występują w polimotywacyjnej, jak zakładano, struk
turze motywacji do aktywności naukowej z istoty swojej wymagającej 
aktywności twórczej?

• Jakie emocje występują w kontekście zidentyfikowanych motywów?
• Jakie są podstawowe właściwości tych motywów i emocji, o które model 

powinien być poszerzony?
• Jakie należy obrać kierunki interpretacji teoretycznej, jakie nowe proble

my i pytania rozważyć, by rozbudować wyjaśnienia w ulepszonym mo
delu?

Pierwsze z pytań dotyczy tego, czy podważona została podstawowa charak
terystyka autonomicznej i instrumentalnej motywacji poznawczej i stwierdzenia 
dotyczące ich genezy, struktury i funkcji. W zakresie genezy aktualnej, tj. czyn
ników wzbudzających sytuacyjnie autonomiczną motywację poznawczą hipo
tetyczna charakterystyka została utrzymana. Ujawniła się zarówno zewnętrzna 
(eksploracyjna), jak i wewnętrzna (problemowa) jej forma. Zidentyfikowano 
wzmacniający wpływ kolejnych rezultatów działania na te motywacje.

Dychotomiczny podział na dwa typy mechanizmów motywacyjnych - auto
nomiczny i instrumentalny - przypisany w modelu różnym kategoriom moty
wów, wymaga korekty. Przejawy autonomiczności i instrumentalności obecne 
s4 bowiem w rozmaitych motywach, zatem podział ten odnosi się do poszcze
gólnych motywów lub ich grup. Tym samym przeformułowania jednak 
1 poszerzenia wymaga definicja tych dwóch mechanizmów odniesionych wszak 
tylko do motywacji poznawczej.

Drugie pytanie dotyczy innych motywów i w odpowiedzi na nie należy po
stulować rozbudowanie, nie zaś korektę modelu. Trzy rodzaje motywów przede 
wszystkim powinny być uwzględnione.
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Po pierwsze - motyw mocy lub samorealizacji, ujawniony w przeprowadzo
nej hierarchicznej analizie czynnikowej (A. Beauvale, A. Tokarz, 1996) jako 
czynnik źródłowy, związany z podstawowym dążeniem do wykorzystania wła
snych możliwości twórczych i uzyskania stanu samorealizacji. Podobnie jak 
autonomiczna motywacja poznawcza byłby to motyw typu heterostatycznego, 
motyw „nadsprawcy”.

Po drugie - motyw hubrystyczny, związany z dążeniem do potwierdzania 
własnej wartości i ważności oraz przekraczania granic własnego „Ja”, z poczu
ciem dumy i próżności (J. Kozielecki, 1984). Odnosi się zarówno do dążeń po
zytywnych, jak i negatywnych. J. Kozielecki (1995), jak już wspomniano, 
skłonny byłby utożsamiać lub co najmniej łączyć dążenia samorealizacyjne 
i hubrystyczne jako mające ten sam mechanizm wzrostowy, heterostatyczny, to 
jednak motyw samorealizacji - w przyjętym tu rozumieniu - jest ześrodkowany 
wokół kompetencji podmiotu i nie jest tożsamy z dążeniem do zwiększenia 
własnej ważności i wartości. Niewiele niestety można twierdzić o mechani
zmach, tj. koniecznym czy niekoniecznym, wzrostowym charakterze obu moty
wów.

Motywacja hubrystyczna w większym zakresie odnosi się do sprawstwa niż 
do kompetencji; człowiek działa, a skutki jego działania „służą” mu do utwier
dzania własnej wartości i ważności, które są zakorzenione w ocenie społecznej 
i względem niej pochodne. Należałoby też rozważyć hipotezę o własnościach 
autonomicznych motywu samorealizacji, a instrumentalnych - motywu hubry- 
stycznego.

Po trzecie - model wymaga poszerzenia o motywację obowiązku, występu
jącą w dwóch postaciach: pozytywnej i negatywnej. Domniemywać można od
miennych mechanizmów tych motywacji, ale odwołanie się do autonomiczności 
vs instrumentalności motywu nie wydaje się trafne. Raczej mechanizm orientacji 
na kontrolę podmiotową na kontrolę zewnętrzną, jaki operacjonalizują w swej 
Skali Orientacji Kauzalnej E.L. Deci i R.M. Ryan (1985), byłby lepszym okre
śleniem. Interpretacja danych zgromadzonych za pomocą IPB, jak też analiza 
pokrewnych pojęć, mogłaby znacznie wzbogacić ten fragment modelu.

Pytanie trzecie dotyczyło tego, czy i jakie nowe kategorie emocji, inne niż 
ciekawość, pasja poznawcza, radość z odkrycia i skuteczne zdziwienie, które 
opisywał wyjściowy model, powinny być do niego wprowadzone. W odpowie
dzi przede wszystkim trzeba wymienić emocje hubrystyczne w ich pozytywnej 
i negatywnej formie. Pozytywne emocje hubrystyczne to są: duma i satysfakcja 
z pracy, z możliwości korzystania z osiągnięć i uzyskanego statusu, poczucie 
skuteczności w działaniu. Negatywne emocje hubrystyczne to jest dyssatysfak- 
cja, gdy działanie jest nieskuteczne, zakłócone lub gdy jego rezultaty są rela
tywnie słabe, nie doprowadzają do zmian statusu czy pozycji zawodowej.

Druga grupa emocji to satysfakcja z wypełniania obowiązków na czas lub 
obawa przed niedotrzymaniem zobowiązań. Warto nadmienić, że w analizie 
czynnikowej nie ujawniły się emocje pośrednio związane z pracą badawczą, 
dotyczące aktywności dydaktycznej, a więc emocje afiliacyjne (por. A. Tokarz 
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1991c; 199Id). W grupie badanych asystentów wystąpił swoisty konflikt emo
cjonalny pomiędzy ciekawością i pasją poznawczą a satysfakcją czerpaną 
z pracy dydaktycznej. Problem ten pozostaje zatem w sferze pytań związanych 
z rolą tzw. emocji tła w pracy badawczej.

Pytanie czwarte dotyczyło tego, jakie są podstawowe własności motywacji 
i emocji, o które model został poszerzony. Częściowo udzielono już na nie od
powiedzi, wskazując na autonomiczny instrumentalny charakter motywu 
poznawczego czy hubrystycznego oraz orientację na kontrolę podmiotową czy 
zewnętrzną w przypadku motywacji obowiązku. Określenia dotyczące tych 
dwóch par mechanizmów są nieprecyzyjne i zachodzą na siebie, wymagają dal
szych wyjaśnień.

Pytanie piąte to kwestia poszukiwania wartościowych wyjaśnień i formuło
wania nowych pytań, które mogłyby stworzyć strefę mniej uzasadnionych hi
potez. Jakie są zatem już istniejące koncepcje dotyczące zawartych w modelu 
motywacji i emocji? Najbardziej interesująca wydaje się koncepcja J. Kozielec- 
kiego (1995). Jego propozycja ma szeroki zasięg i odnosi się do funkcji pełnio
nych przez emocje w zachowaniach transgresyjnych, tj. ekspansywnych i twór
czych, i streszcza się w trzech hipotezach. Pierwsza z nich to hipoteza pozytyw
nego przesunięcia afektywnego, jakie ma zachodzić podczas czynności transgre
syjnych, co oznacza, że wykraczanie poza własne dokonania, np. aktywność 
twórcza, pociąga za sobą dominację emocji pozytywnych („ciekawość, ekscyta
cja, duma czy pycha”, op.cit., s. 41 - to przykłady). Emocje te są zarówno prze
słanką (elementem) fazy „decyzyjnej” działania, jego składnikiem, jak i konse
kwencją (elementem) „fazy spełnienia”. Druga hipoteza mówi o heurystycznym 
przesunięciu afektywnym i postuluje informacyjną funkcję emocji. Hipoteza 
trzecia mówi o antycypacyjnym przesunięciu afektywnym, czyli o tym, że 
w przypadku aktywności transgresyjnej emocje, jako przewidywane konse
kwencje działania, są ważniejsze i bardziej zróżnicowane niż w przypadku ak
tywności innego rodzaju. Kategorie wymienianych emocji to duma, uczucia 
estetyczne, ogólne zadowolenie lub wstyd (jedyny przykład negatywny w całym 
wywodzie).

Hipotezy J. Kozieleckiego potwierdza wiele danych, głównie autobiogra
ficznych, dotyczących okoliczności odkrycia, warunków poprzedzających je 
i skutków. W tym sensie koncepcja ta jest uzasadniona. Istnieją jednak dane, 
takiego samego rodzaju, mówiące o równie intensywnej obecności i przypusz
czalnie równie istotnej funkcji emocji negatywnych w procesie twórczym. Hi
potezy tej treści wyrażają się w skrajnej postaci w zdemonizowanych czy też 
psychopatologicznych teoriach twórczości, czyniących z emocji negatywnych - 
cierpienia czy wręcz zaburzeń psychicznych - konieczny warunek twórczości. 
Zachowując dystans wobec tak skrajnych poglądów, nie można jednak zaprze
czyć, że emocje negatywne są w aktywności twórczej, a więc transgresyjnej, 
obecne nie tylko incydentalnie. Najbliższym i bardziej konkretnym przykładem 
s4 dane zgromadzone przy zastosowaniu Inwentarza Pracy Badacza (T. Kocow- 
ski, 1991a; A. Tokarz, 1991 d), które - w rezultacie analizy na poziomie opiso
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wym, polegającej na klasyfikowaniu itemów Inwentarza o najwyższych i najniż
szych ładunkach walencyjnych - wykazały obecność wielu emocji negatyw
nych, określanych ponadto przez badanych jako demotywujące, a zatem bloku
jące aktywność badawczą (co jednak nie było, warto nadmienić, jedyną ich 
funkcją). Dodatkowych argumentów dostarcza próbka analizy tekstów autobio
graficznych przedstawiona w następnym rozdziale.

Ostrożność w akceptowaniu hipotez J. Kozieleckiego wynika również z od
wołania się do ogólnych praw rządzących procesami emocjonalnymi, np. 
w syntetycznym ujęciu dokonanym przez Frijdę (1988). W zestawie tych „praw 
emocji” znajdujemy kilka takich, które prowadzą do wniosku o koniecznej 
i naturalnej dynamice procesów emocjonalnych, polegającej na przemienności 
odczuć, doznań, reakcji pozytywnych i negatywnych, czy o słabnącej z czasem 
sile oddziaływania emocji dodatnich etc. Nawet przyjęcie (ryzykownego) zało
żenia o wyjątkowości zachowań twórczych nie doprowadziłoby, jak się wydaje, 
do zanegowania istnienia tych podstawowych prawidłowości.

Ograniczając zasięg analizowanych hipotez, należałoby je uzupełnić, rozwi
jając zapoczątkowaną wcześniej (T. Kocowski, A. Tokarz, 1991) dwubieguno
wą charakterystykę procesów emocjonalnych i motywacyjnych rządzących pro
cesem twórczym. Główna hipoteza dotyczyłaby stwierdzenia o występowaniu 
w aktywności twórczej bardzo intensywnych emocji zarówno dodatnich, jak 
i ujemnych oraz ich szczególnej funkcji heurystycznej, walencyjnej i motywa
cyjnej.

Najważniejszą kategorią emocjonalno-motywacyjną, jaka została w modelu 
zignorowana, a która ujawnia się już we wczesnych fazach wytwarzania pomy
słów, jest emocja i motywacja hubrystyczna, związana z dążeniami do potwier
dzenia wartości własnego „Ja”.

Przeprowadzona analiza ujawniła zatem zależności złożone, interesujące 
i wymagające dalszych badań.

Propozycja podziału mechanizmów motywacyjnych sterujących aktywnością 
twórczą znajduje się w tabeli 16. Wyróżniam zatem: „wiązki” motywów, czyli 
orientacje motywacyjne, definiowane przez zasadnicze ukierunkowanie aktyw
ności i szczególną wrażliwość na określony rodzaj wzmocnień (nagród) oraz 
motywy towarzyszące, nie mniej ważne, ale słabo zbadane. Orientacje motywa
cyjne są zdefiniowane dychotomicznie przez domniemane motywy autonomicz
ne i instrumentalne, z zastrzeżeniem jednak, że wskazuje się na motywy pier
wotnie posiadające określony mechanizm. Wykrycie w motywacji naukowców 
komponent instrumentalnych i autonomicznych w kilku rodzajach motywów jest 
bowiem dowodem na, wskazywaną wcześniej, płynność mechanizmów, czyli 
relatywnie łatwą instrumentalizację (pasja zamienia się w rutynę) i autonomiza
cję (przymus obowiązku autonomizuje się w powinność) motywów, szczególnie 
jeśli bierzemy pod uwagę dłuższą perspektywę czasową.

W tabeli 16 wyróżnić można dwa typy orientacji (o których ważności czy 
pierwotności nie można nic przesądzić) skupione na osobie twórcy („Ja” i „od
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biór”) oraz dwie skupione na twórczości („PROBLEM/DZIEŁO” i „DZIAŁA
NIE”).

Tabela 16

Mechanizmy motywacyjne sterujące aktywnością twórczą

Ukierunkowanie wiązki 
motywów

Motywacja pierwotnie 
autonomiczna

Motywacja pierwotnie 
instrumentalna

Orientacja na „Ja” Hubrystyczna Obronna lub zachowawcza
Orientacja na odbiór Sprawcza 

Narcystyczna
Aprobaty społecznej

Orientacja na 
PROBLEM/DZIEŁO

Poznawcza/Epistemiczna 
Kreacyjna

Zadaniowa

Orientacja na DZIAŁANIE Powinności Obowiązku 
Społecznej kontroli 
Korzyści społecznej

Motywy towarzyszące Urozmaicające 
Hedonistyczne 
Estetyczne 
Ludyczne 
???

Finansowe 
???

Opracowanie własne

Jeśli weźmiemy pod uwagę orientacje skupione wokół osoby, to pierwsza 
skupia się wokół motywacji hubrystycznych, motywacji mocy, wpływu, zna
czenia, nakierowanych na „Ja”, generujących łatwo dumę i próżność jako mo
tywy, druga natomiast jest pochodną orientacji na PROBLEM/DZIEŁO, ale 
tylko w sensie społecznego odbioru, on bowiem decyduje o dalszej pracy, satys
fakcji, jest zasadniczym wzmocnieniem, źródłem motywacji. Głównym moty- 
watorem („przynętą”) przy tej orientacji jest zatem rozgłos, sława, pozycja spo
łeczna możliwa do osiągnięcia dzięki twórczości. W wariancie instrumentalnym 
orientacja na „Ja” ma funkcje obronne, ochraniające „Ja”, redukujące lęk; 
orientacja na odbiór natomiast jest działaniem wprost prowadzącym do uzyska
nia aprobaty społecznej. Orientacji na odbiór przypisano jako składową automo- 
niczną motyw sprawczy (efektywność, w rozumieniu A. Bandury), w którym 
najistotniejsze jest działanie skuteczne, nawet jeśli narusza jakieś normy czy 
wartości (por. M. Sikora, 1994), oraz motyw narcystyczny - uwielbienia dla 
własnej osoby (i dokonań), powstającego jednak w pryzmacie społecznego od
bioru i od niego - paradoksalnie - zależnego (por. R.D. Laing, 1982; K. Pospi- 
szyl, 1995; A. Lowen, 199 5)38.

! Funkcje tego motywu w twórczości próbował określić, między innymi, R.J. Raskin (1980), 
w Polsce warto odnotować badania P. Nowaka i S. Steuden (2000).
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W przypadku orientacji związanych z procesem twórczym, które zróżnico
wane są zależnie od tworzywa (wiedza/sztuka/działalność w świecie społecz
nym), odnotujmy poznawczą (epistemiczną) motywację autonomiczną związaną 
z pasją badawczą (PROBLEM), której, po stronie wariantu instrumentalnego, 
odpowiada zadaniowa motywacja poznawcza, obie już scharakteryzowane. 
Orientacja na DZIEŁO natomiast i główna dla niej motywacja nazwana prowi
zorycznie kreacyjną („twórczą” lub nawet „stwórczą” - por. W. Stróżewski, 
1983), odniesiona, Przypomnijmy, do aktywności w dziedzinie sztuki, wydaje 
się w koncepcjach twórczości nieco zapoznana, chociaż pasji badawczej i twór
czej przypisuje się podobne charakterystyki.

Orientacja na DZIAŁANIE, przypisana działalności w przestrzeni społecznej 
(por. D.K. Simonton, 1984; H. Gardner, 1998) ma, jak się wydaje, motywacje 
autonomiczne powiązane z powinnością, powołaniem i wyraźnym nastawieniem 
na realizację określonych wartości w świecie społecznym. W wymiarze instru
mentalnym natomiast odnosi się do motywu społecznej korzyści i kontroli oraz 
obowiązku.

Jako motywy towarzyszące - jednak niekoniecznie mniej ważne - wymie
niono motywację urozmaicającą (wyróżniona przez D.E. Berlyne’a, 1963; por. 
rozdział I), czyli działania ukierunkowane na gromadzenie różnego rodzaju 
informacji i doznań „zbędnych” oraz motywację ludyczną (zabawy, radości), 
estetyczną (piękna, harmonii, dyscypliny czy teorii) i hedonistyczną, wymienia
ne zarówno przez uczonych (J. Hadamard, 1964), jak i - co oczywiste - przez 
artystów. Jako instrumentalny motyw towarzyszący wymieniono motywacje 
finansowe (dążenia do bogactwa), ich miejsce w strukturze dążeń twórców jest 
(prawdopodobnie) najbardziej zmienne i najbardziej zależne od kontekstu spo
łecznego i momentu czasowego.

Propozycja porządkująca kierunek i mechanizmy dążeń organizujących ak
tywność twórczą i twórczość, przedstawiona w tabeli 16, jest prowizoryczna 
i niepełna, a zawarte w niej znaki zapytania można by pomnożyć, wydaje się 
jednak przydatna jako jedno z narzędzi przygotowujących dalsze badania i ana
lizy.

Podsumowując - drugą kluczową motywacją aktywności twórczej, oprócz 
autonomicznej motywacji poznawczej uczonych (tu przedstawianą) i autono
micznej motywacji twórczej artystów (tu pominiętą), jest motywacja hubry- 
styczna, mająca swoje źródło w „Ja” twórców: jego reprezentacji, odczuciu 
własnej tożsamości i indywidualności. Jeśli pominąć przyjętą tu za J. Kozielec- 
kim (1984) bardzo trafną i heurystyczną nazwę, w literaturze na temat twórczo
ści nie znajdujemy odpowiednich koncepcji. Analiza E.T. Dowda (1989) jest 
wyliczeniem rozmaitych konceptualizacji i operacjonalizacji skojarzonych 
z pojęciem „Ja” (self) w szczegółowych badaniach różnych aspektów procesu 
twórczego. Cytowany autor wymienia takie pojęcia, jak: samoocena, samoreali
zacja, obraz samego siebie, umiejscowienie kontroli, autonomia, niezależność, 
specyficzne procesy poznawcze współwystępujące z twórczością. Wyjątkiem 
jest koncepcja R.S. Alberta (1992), dotycząca biegu życia wybitnych jednostek, 
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oparta na teorii J. Piageta i E. Eriksona, niemniej pozbawiona jeszcze adekwat
nych i należytych uzasadnień empirycznych, chociaż - warto podkreślić - anali
zująca rozwój intencjonalności działania oraz tożsamości wybitnych jednostek, 
zatem eksponująca aspekty motywacji w rozpatrywanym tu rozumieniu. Analo
giczne odniesienie teoretyczne mają podłużne badania R. Helson (R. Helson et 
al., 1987; 1995), która poddała trzykrotnemu badaniu w biegu życia (w rytmach 
około 10 lat) studentki college’u zdiagnozowane pod kątem właściwości twór
czych równolegle z grupą wybitnych, nominowanych twórców (badania IPAR; 
por. Trzebiński, 1976; R. Helson, 1999). Interpretacja tych danych została do
konana za pomocą koncepcji E. Eriksona, i chociaż utrudniona z uwagi na inten
sywne przemiany społeczne i obyczajowe, modyfikujące role społeczne i rodzi
nę, to jednak pozwoliła określić specyficzne właściwości rozwoju twórczych 
kobiet, zwłaszcza obecność symptomów typowych dla wcześniejszych stadiów 
rozwoju tożsamości (moratorium).

Doceniając potrzebę i wartość wiedzy na temat rozwoju wybitnych jednostek 
czy rozwoju ku twórczości jednostek potencjalnie twórczych, należy jednak 
poszukiwać odpowiednich konceptualizacji twórczego „Ja”. Bardzo obiecująca 
wydaje się pod tym względem koncepcja H. Markus i P. Nurius (1986), ujmują
ca „Ja” z punktu widzenia możliwości generowania wiązek zadań, konstytuują
cych „możliwe „Ja”. Ciekawa analogia pomiędzy tą koncepcją a ideami T. Ma- 
ruszewskiego (1992; 1993) wydaje się warta rozwinięcia.





Rozdział IV

BIOGRAFICZNY KONTEKST PROCESÓW TWÓRCZYCH

W tym rozdziale przedstawione będą rozważania na temat przydatności me
tody psychobiograficznej w badaniu procesu twórczego. Po pierwsze zatem, 
refleksja metodologiczna poprzedzi przedstawienie techniki analizowania da
nych biograficznych, opracowanej przez A. Całek (A. Całek, 2000; A. Tokarz, 
A. Całek, 2003; A. Całek, A. Tokarz, 2003), zapewniającej syntetyczny opis 
wydarzeń biograficznych w różnych dziedzinach życia, po drugie - rezultaty 
analizy materiałów autobiograficznych posłużą ilustrowaniu już definiowanych 
problemów dynamiki procesu twórczego i poszukiwaniu nowych (A. Tokarz, 
1991 e; A. Tokarz, M. Kuleta, 1992a; 1992b), po trzecie - zmodyfikowana kon
cepcja kontekstów motywacyjnych (A. Tokarz, 1990) uzupełni te analizy o ści
ślejsze odniesienie do motywacji i emocji.

1. Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego

Metoda psychobiograficzna służy objaśnianiu zdarzeń biograficznych (histo
rii życia - por. W. Runyan, 1992; D. Chmielewska-Łuczak, M. Fankanowski, 
1995; M. Żurko, 1995) za pomocą teorii psychologicznych, jej rezultatem jest 
rekonstrukcja osobowości w rozwoju, charakterystyka różnych faz jej życia 
i wskazanie na mechanizmy rekonstruowanych procesów.

Jej zastosowanie do badania i wyjaśniania procesu twórczego wydaje się 
oczywiste i zaproponowane przez M. Stasiakiewicza (1999) określenie „psy- 
chobiografia eksplorująca” adekwatnie definiuje cel takiej analizy (por. komen
tarze metodologiczne: G. Zalejko, 1993; J. Leoński, 1993; B. Cichocki, 1993; 
T. Rzepa, 1993a,b; 2002; T. Rzepa, J. Leoński, red., 1993; oraz metodologiczno- 
-historyczne: C. Domański, 2002). Z uwagi na cytowaną technikę (i konstru
owaną wokół niej strategię badawczą) ten fragment rozważań ma za przykład 
twórczość i osobę Adama Mickiewicza.

Badania biograficzne ujmowane psychologicznie nie mają w polskim pi
śmiennictwie bogatej tradycji. Omijając historyczny przegląd, nie sposób jednak 
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pominąć przedwojennej, psychoanalitycznej39 * rozprawy Gustawa Bychowskiego 
(1930), poświęconej Słowackiemu czy mniej znanej rozprawy Stanisława Ma
ciaszka (b.d.w., około 1925), poświęconej Mickiewiczowi. W nurcie psycho
analitycznym mieści się także współczesna monografia J.Ch. Gille-Maisani 
(1988, przekład polski: 1996). Później zastrzeżenia metodologiczne i obawy 
o zarzut psychologizmu, przy jednoczesnym „historycznym” zahamowaniu 
zainteresowań psychoanalizą i psychologią humanistyczną (czy w ogóle para
dygmatem humanistycznym, interpretacyjnym w psychologii), były prawdopo
dobnie przyczyną tego stanu rzeczy. Prace psychologiczne nad biografiami 
i autobiografiami, pojawiły się dopiero wskutek publikacji Teresy Rzepy (por. 
1993a; 1993b; 1993c; 2002 i inne) czy oryginalnych prac Z. Pietrasińskiego 
(1992; 1993; 1997), które jednak miały za przedmiot autobiografię. W dziedzi
nie psychologii twórczości nieliczne publikacje w niewielkim stopniu nawiązy
wały od biografistyki zarówno literackiej, jak i psychologicznej, próbując ogra
niczyć analizy tylko do wyjaśnień psychologicznych i tylko do kontekstu proce
su twórczego (S. Korliński, 1991; M. Kuleta, 1987; A. Tokarz, 1991; A. Tokarz, 
M. Kuleta, 1992a; 19920/°.

39 Specyficzna interpretacja pojęcia „libido” nie pozwala na jednoznaczną kwalifikację rozpra
wy Bychowskiego (op.cit.) jako radykalnie psychoanalitycznej.

‘IO Szkice biograficzne opublikowane w tomach Transgresje pod redakcją Marii Janion (szcze
gólnie dotyczące Stanisławy Przybyszewskiej i Marii Komornickiej) wymykają się przyjętej tu 
klasyfikacji, stanowiąc same w sobie odrębną jakość. Jedynie metateoretyczne opracowanie wska
zujące wielość i rozmaitość rodzajów metod biograficznych mogłoby określić ich specyfik? 
i niewątpliwą wartość.

41 Interpretacje psychologiczne są rozwijane w ramach przygotowań do pracy magisterskiej 
Anity Całek pod kierunkiem piszącej te słowa. Bogaty materiał biograficzny i jego analiza, doko
nywana narzędziami teorii literatury, składa się natomiast na przygotowywaną równolegle prac? 
doktorską z filologii polskiej.

Z rozpraw wiążących problematykę biografii i psychobiografii z psychologią 
twórczości (poza wzmiankami w monografiach Z. Pietrasińskiego, 1969 
i A. Strzałeckiego, 1969) wyróżnić jednak należy badania M. Manturzewskiej 
(1990), dotyczące osób żyjących, a nie wybitnych twórców z przeszłości i pracę 
M. Stasiakiewicza (1999). W najnowszych monografiach twórczości (E. Nęcka, 
1995a; 2001; S. Popek, 2001) badania biograficzne, chociaż cytowane, nie zy
skały wyodrębnionego komentarza.

Przedstawiana tu technika analizy danych biograficznych zalicza się niewąt
pliwie do obszaru psychologii twórczości i psychobiografiki równocześnie. 
Należy zaznaczyć, że powstała w obrębie pracy literaturoznawczej (A. Całek 
2000), zatem powinna być wzbogacona o wyjaśnienia psychologiczne, chociaż 
już je częściowo, zawiera41. Podstawą analizy, dotyczącej Adama Mickiewicza, 
są materiały biograficzne, w omawianym tu przypadku były nim Kroniki 
(1957;1966; 1968; 1969; 1975; 1978; 1996) i korespondencja (A. Mickiewicz, 
1955; 1998a; 1998b). Dostęp do tego typu źródeł jest wyjątkiem, a nie regułą 
w przypadku twórcy działającego w odległej przeszłości. Jakość tych źródeł, 
głównie kompletność i obiektywizm, ograniczona jest jedynie ingerencją osób, 
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natomiast ich wartość w znacznym stopniu jest zagwarantowana celowymi 
działaniami bibliograficznymi i archiwistycznymi, co wydaje się faktem, nie
stety, ignorowanym przez psychologów, dla których dane biograficzne są ciągle 
niedostatecznie obiektywne.

Problemy wynikające z oczywistych dążeń do nadania samej metodzie bio
graficznej waloru większej wartości i podkreślenia jej specyfiki (D. Chmielew- 
ska-Łuczak, M. Fankanowski, 1995; M. Żurko,1995) koncentrują się wokół 
kilku podstawowych kwestii:

• Rodzaj, status i wartość danych, na jakich się ona opiera.
• Chronologiczne versus problemowe podejście do faktów biograficznych.
• Relacja pomiędzy wyjaśnianymi faktami a hipotezami czy teoriami, jakie 

się do nich odnoszą.
• Rodzaj uzyskiwanych rezultatów.
• Zaplecze teoretyczne, jakie jest niezbędne do ich wyjaśnienia.
Pierwsza kwestia, czyli rodzaj, status i wartość danych biograficznych, 

zależy od ich źródła i rodzaju selekcji, jakiej zostały poddane. Najlepszym źró
dłem danych są wypowiedzi i relacje podmiotu twórczego, którego biografia jest 
przedmiotem analizy (listy, dzienniki), lub pokrywające się, w odniesieniu do 
zakresu, informacje pochodzące od osób pozostających w bezpośredniej z nim 
relacji. Do selekcji danych dochodzi na etapie gromadzenia materiałów i infor
macji biograficznych, gdyż nie wszystkie dane ocalały, czasem zostały poddane 
cenzurze (na przykład rodzinnej) albo są sprzeczne, nieobiektywne lub też nie 
istnieją poza anegdotą. W procesie analizy danych także wybiera się do badań 
tylko część informacji, decyduje o tym rodzaj używanego narzędzia, które po
zwala zinterpretować określone kategorie faktów (stąd różnice w rodzaju da
nych wykorzystanych do przygotowania analiz tej samej osoby w aspekcie psy
chologicznym, literaturoznawczym, historycznym czy medycznym - por. anali
zy przeprowadzone pod kierunkiem Ch. Btihler (1932/1999). Selekcja odbywa 
się również w momencie formułowania wniosków i opisywania wyników analiz. 
Ocenianie obiektywności danych, stopnia ich selekcji, sposobów kategoryzowa
nia i interpretacji, szczególnie w badaniach naturalnych i wywiadzie, są jednak 
dość dobrze rozwinięte, ale rozwijają się nadal i mogą być z łatwością adapto
wane do badań biograficznych (por. M.B. Miles, A.M. Huberman, 2000;
S. Kvale, 2004); wydaje się zatem, że problem szacowania wartości i (nieosią
galnej, ale możliwej do oszacowania) kompletności faktów biograficznych jest 
opanowany.

Drugą z kolei kwestią, bardzo ważną w badaniach biograficznych, jest chro
nologiczne versus problemowe podejście do faktów biograficznych. Model 
chronologiczny, częstszy, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie warianty metody 
biograficznej (historyczną, socjologiczną, literaturoznawczą, psychologiczną), 
zmierza ku formułowaniu prawidłowości, podkreśla relacje przyczynowo- 
-skutkowe. Jest uporządkowaniem charakterystycznym dla myślenia historycz
nego, przedstawiającego historię życia danego człowieka w kontekście wyda
leń, które rozgrywały się w tym samym czasie. Przy problemowym uporząd
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kowaniu danych biograficznych badacz, formułując problemy (w podanym tu 
przykładzie: „wymiary życia”), określa, jaki ich obszar będzie przedmiotem 
analiz. Przyjęcie takiego porządku nie wyklucza zastosowania chronologii: 
w obrębie jednego problemu przedstawia się wydarzenia chronologicznie, tak by 
pokazać, jak rozwijała się jednostka w danym aspekcie życia. Taki układ faktów 
wydaje się bardziej obiektywny i poddany większemu rygorowi badawczemu, 
gdyż wymaga sformułowania explicite pewnych założeń w odniesieniu do ro
dzaju i znaczenia faktów biograficznych, i przestrzegania ich w toku analizy.

Porządek problemowy budowany jest na określonych pytaniach badawczych 
(hipotezach), wynikających z przyjętej teorii, a więc obiektywnych, domniema
ne zależności są ważnym, ale nie jedynym elementem analizy. Zainteresowanie 
badacza ogniskuje się tutaj nie tyle na poszczególnych wydarzeniach biogra
ficznych, lecz na interakcji pomiędzy różnymi epizodami życiowymi (tu: sku
pionymi w wymiarach, czyli dziedzinach życia twórcy.

Trzecia grupa problemów istotnych dla metody biograficznej to relacja po
między wyjaśnianymi faktami a pytaniami badawczymi (hipotezami) czy 
teoriami, jakie się do nich odnoszą. Zagadnienie to jest nadrzędne, wiąże ze 
sobą wszystkie podstawowe kwestie: statusu danych, ich selekcji, ujęcia pro
blemowego czy chronologicznego, miejsca i funkcji teorii.

Proces ustanawiania hipotetycznych zależności jest charakterystyczny dla 
badań biograficznych w ogóle, jednak to, co odróżnia w tym zakresie uporząd
kowanie chronologiczne od problemowego, to fakt, iż cała konstrukcja analizy 
w pierwszym przypadku opiera się na tych zależnościach, a fakty przywoływane 
są dlatego, że czegoś dowodzą lub coś potwierdzają. Ośrodkiem zainteresowa
nia staje się więc bieg życia jako taki, czyli „akcja biograficzna”, to, co się po 
kolei działo wraz z okolicznościami, które do zdarzenia doprowadziły i wyni
kającymi z niego skutkami. Wydaje się, że brak innych, poza intuicyjnymi, hi
potez o zależnościach między danymi biograficznymi znacznie obniża obiekty
wizm metody biograficznej w ujęciu chronologicznym i skutkuje tworzeniem 
powiązań, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Analiza biograficzna staje 
się wówczas przykładem wyjaśniania ignotum per ignotum (W. McKinley Ru
nyan, 1992; „podwójnie wskaźnikowy charakter danych biograficznych” oraz 
„zamknięte koło wnioskowania i interpretacji” - M. Stasiakiewicz, 1999, 
s. 85, 92).

Wydaje się wobec tego, że strategia poszukiwania wydarzeń, reakcji, zacho
wań, odczuć, działań, odnoszących się wyraźnie do określonych zjawisk, syn
dromów, nawet prawidłowości, jest strategią analizy danych może nie konku
rencyjną, ale dopełniającą. Próba takiej analizy znajduje się w następnym pod
rozdziale.

Rodzaj uzyskiwanych rezultatów to: wzbogacenie opisu, czyli odkrycie 
nowych faktów, egzemplifikacje typowych i wyjątkowych zdarzeń życiowych; 
przejaw zależności uwzględnianych przez teorie psychologiczne, na przykład 
odmienność rezultatów twórczych w różnych fazach życia (upraszczając 
H. Gardnera: adepta, twórcy, mistrza); zmiany dotychczasowych interpretacji
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i przesłanki kolejnych nowych interpretacji opisanych faktów; hipotezy do dal
szych badań.

Zaplecze teoretyczne, jakie jest niezbędne do ich wyjaśnienia. Są nimi: 
po pierwsze ogólne teorie rozwoju (A. Brzezińska, J. Trempała, 2000; J. Trem- 
pała, 2000), opisujące przemiany typowe dla poszczególnych faz życia człowie
ka (por. C. Franz, 1995), po drugie - szczegółowe koncepcje dotyczące twór
czości i specyfiki uwikłanych w nią, rozmaitych procesów psychicznych.

1.2. Metoda - specyfika psychobiografii literackiej

Psychobiografia literacka jest metodą badania biografii, która umożliwia 
analizę procesu twórczego w kontekście biegu życia twórcy. Jako metoda psy
chologiczna prowadzi do rekonstrukcji procesu twórczego, jako metoda z dzie
dziny teorii literatury pozwala analizować biografie ludzi pióra, okoliczności 
powstawania dzieł i ich kontekst. Opracowana została, jak już wspomniano, 
przez A. Całek (2000) i jest tu prezentowana jako przykład obiektywistycznej 
analizy biograficznej.

Przedstawiane tu narzędzie ma charakter interdyscyplinarny, łączy metodo
logię badań psychologicznych i literaturoznawczych. Korzysta ze współcze
snych koncepcji twórczości, przede wszystkim Modelowego Twórcy H. Gardne
rs (1993, także: J. Walters, H. Gardner, 1986/1992). Rozważania nad procesem 
twórczym prowadzone są w kontekście biegu życia według modelu zapropono
wanego przez Ch. Buhler (1932/1999), ograniczając go wszakże do perspekty
wy biograficznej” i „perspektywy obiektywnej” (por. T. Rzepa, 2002)4 .

42 Przykładem innego zastosowania koncepcji psychologicznej do analizy biograficznej jest 
wykorzystanie przez C. Franz (1995) teorii E. Eriksona do analizy twórczości brytyjskiej pisarki 
v«y Brittain.

Literaturoznawczy charakter prezentowanego narzędzia polega na wykorzy
staniu tych funkcji teorii literatury, które umożliwiają kompetentną ocenę dzieł 
i określenie faz twórczości, szczególnie przełomów twórczych oraz gromadze
nie wiarygodnego i obiektywnego materiału biograficznego, stanowiącego pod
stawę przeprowadzanych analiz. Zgodnie ze strukturalną koncepcją podmiotu 
literackiego, sformułowaną przez J. Sławińskiego (1965/1998), wyraźnie od
dziela się również pisarza jako bohatera biografii od podmiotu występującego 
w jego utworach literackich (tak podmiotu lirycznego, jak i pierwszoosobowego 
narratora autobiografii czy pamiętników). W psychobiografii literackiej nie 
dokonuje się analizy dzieł w kontekście biografii (unikając zarówno biografi- 
zmu, jak i psychologizmu), tylko poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakie 
procesy i okoliczności prawdopodobnie towarzyszyły powstaniu dzieł wielkich, 
> co może - wespół z odpowiednimi koncepcjami psychologicznymi - wyjaśnić 
uwarunkowania procesu twórczego w danej fazie życia. 42



160

Nasuwa się jednak uwaga, możliwa tylko przy założeniu metodologicznego 
optymizmu w zakresie możliwości rozwiązywania przez psychologię coraz 
lepiej kolejnych problemów oraz wyjaśniania tego, co zbadane. Otóż wydaje się, 
że pominięty tu celowo problem skomplikowanych związków pomiędzy narra
cją życiową a powieściową, jako tworzywem twórczości literackiej, może zy
skać nowe ujęcie i nowe interpretacje oraz wyjaśnienia za sprawą psychologicz
nych koncepcji narracji (w sensie Brunerowskim, 1998) czy teorii odnoszących 
się do pamięci autobiograficznej (por. T. Maruszewski, 2000b; 2000c).

Kryteria literaturoznawcze służą ocenie dzieł literackich i są podstawą po
działu twórczości na fazy. Pozwalają także na dokonanie weryfikacji materiału 
biograficznego, którym nigdy nie mogą być utwory literackie. Koncepcje psy
chologiczne wzbogacają interpretację, służą także uzasadnianiu przywoływa
nych koncepcji, są źródłem nowych hipotez.

W cytowanej tu metodzie psychobiografii literackiej, problemowa analiza 
danych ma przewagę nad porządkiem chronologicznym: prowadzi do zilustro
wania wybranych problemów życiowych (takich jak te zastosowane do analizy 
biografii Mickiewicza: edukacja, życie towarzyskie, dzieci, miłości i przyjaźnie, 
twórczość, tłumaczenia, publicystyka, korespondencja, kariera zawodowa, im
prowizacje, grupy społeczne), poprzez przedstawienie zmian w poszczególnych 
dziedzinach życia (wymiarach) na wykresach pokazujących rozwój danego 
wymiaru w czasie oraz wykresu sumarycznego dokonanych wymiarów, będące
go graficznym obrazem całego biegu życia twórcy, tzw. „ikoną życia” 
(A. Całek, A. Tokarz, 2003, w druku). W ten sposób można przedstawić życie 
twórcy w całości i graficznie.

1.3. Metoda - przykład analizy psychobiograficznej

Analizy biograficzne będą w niniejszym rozdziale pracy prezentowane, jak 
już wspomniano, w dwóch wariantach i na dwóch przykładach. Jednym będzie 
technika analizy danych biograficznych, których rzetelność została potwierdzo
na badaniami archiwistycznymi i które wobec tego dostarczają obiektywnych 
informacji o faktach z biografii, natomiast drugim - analiza wybranych wypo
wiedzi samoopisowych, pochodzących jednakże z listów i dzienników, a więc 
stanowiących zarówno relację z przeżyć osobistych, jak i osobisty komunikat, 
po części także dzieło.

Analiza faktów dotycząca wydarzeń z życia Adama Mickiewicza przebiegała 
w trzech zasadniczych fazach, wyznaczonych wskazaniami psychobiografistyki. 
Były to:

• Wstępna, literaturoznawcza analiza materiału biograficznego.
• Wstępna analiza psychologiczna.
• Właściwa analiza psychobiograficzna.
Zadania poszczególnych faz i typowe dla nich analizy dają się identyfikować 

jako kluczowe zagadnienia analizy psychobiograficznej. W charakterystyce fazy 



161

trzeciej jednak odniesienie jest specyficzne, dotyczy techniki analizy opracowa
nej przez A. Całek (2000) w nawiązaniu do propozycji teoretycznych i technicz
nych Ch. Buhler (1932/1999).

Wstępna, specjalistyczna analiza materiału biograficznego
Polega na weryfikacji wartości wszelkich materiałów biograficznych i do

kumentów oraz na zapoznaniu się z twórczością danego twórcy. Ten ostatni 
postulat, według koncepcji Ch. Biihler (1932/1999), wymaga od badacza biogra
fii profesjonalnych kompetencji w dziedzinie, którą reprezentuje dana postać, 
gdyż życie widziane jest w tej teorii poprzez pryzmat dzieła, a ono wymaga 
odpowiedniej analizy i oszacowania o charakterze specjalistycznym, zresztą nie 
zawsze łatwych nawet dla wybitnych znawców43.

3 Postulat ten wydaje się oczywisty, ale bywa lekceważony. Wiele rozważań i analiz, H. Gard- 
nera (1993; 1998), dotyczących zarówno biografii, jak i dzieł, jest kwestionowanych przez specjali
stów, na przykład oceny dotyczące poezji T.S. Eliota w różnych fazach twórczości czy ogólna 
charakterystyka muzycznej spuścizny W.A. Mozarta.

Studiowanie istniejących biografii, jako następny krok, ma prowadzić do 
uzupełnienia danych i źródeł oraz do postawienia pytań badawczych, na które 
warto odpowiedzieć. Analiza, w omawianym przykładzie literaturoznawcza, 
powinna także eliminować wyjaśnienia i pytania nacechowane naiwną psycho
logią biografizmem, psychologizmem czy naleciałościami historycznymi i kul
turowymi („ubrązowieniem”, jak to nazwał celnie Boy-Żeleński). Obiektywizm 
tych badań ma wszakże swoje granice, podobnie jak maje każdy proces warto
ściowania, szczególnie ten przebiegający w obszarze kultury.

Wstępna analiza psychologiczna
Ta faza badań służyć ma przygotowaniu teoretycznej podstawy projektowa

nej analizy. Dokonuje się to dwiema drogami: po pierwsze, pytania badawcze 
określone w rezultacie analizy dorobku danego twórcy (tu: literaturoznawczej) 
muszą być przeformułowane na język koncepcji psychologicznych, po drugie - 
należy przygotować takie instrumentarium teoretyczne (założenia, prawidłowo
ści, wyjaśnienia) z zasobu koncepcji psychologicznych, szczególnie dotyczą
cych twórczości, aby postawione pytania, po zakończeniu analizy, mogły uzy
skać odpowiednie uzasadnienia i objaśnienia.

Wydaje się, że taka procedura przynajmniej częściowo ogranicza „nie
uchronną podwójną interpretację, na poziomie źródeł i na poziomie konstru
owania biografii”, o której piszę G. Zalejko (1993, s. 17) i M. Stasiakiewicz 
(1999), rozważając istotę i dylematy metody biograficznej.

Zrealizowanie celów opisanych w fazie I i II, które nie są od siebie oddzielo
ne, przenikają się nawzajem, są współzależne (E. Kosnarewicz, 1993), umożli
wia ilościową i jakościową analizę danych obiektywnych, dotyczącą wybranych 
wymiarów życia.
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Właściwa analiza psychobiograficzna
Właściwa analiza biograficzna, w prezentowanym tu wariancie, obejmuje 

szereg kroków, przedstawionych przez ich autorkę w innym miejscu (A. Całek 
2000), także publikowanych (A. Tokarz, A. Całek, 2003; A. Całek, A. Tokarz, 
2003 w druku).

Pierwszy krok to jakościowa i ilościowa analiza danych, zakończona wyko
naniem wykresów: pojedynczych i wykresów wiązek, które są zobrazowaniem 
intensywności wydarzeń, dotyczących reprezentowanych przez nie dziedzin 
życia. Analiza ilościowa danych polega na zliczaniu faktów w zakresie określo
nej dziedziny aktywności (danego wymiaru, by użyć nomenklatury przyjętej za 
Ch. Biihler, 1932/1999), na wykresie i w tabelach zaznacza się ich ilość, jed
nostką czasu jest rok. W zależności od wymiaru liczy się różne fakty, np. ilość 
listów, ilość spotkań z ludźmi, ilość utworów etc. Na tym etapie każdy fakt po
siada umowną wartość 1, niezależnie od swojej wagi, czyli znaczenia dla dane
go wymiaru. Analiza jakościowa danych to nadanie odpowiedniej wartości fak
tom w obrębie jednego wymiaru: ten etap pozwala zróżnicować posiadane dane, 
wyróżniając te znaczące.

Należy podkreślić, że po pierwsze, takie wartościowanie odbywa się zawsze 
tylko w obrębie jednego wymiaru, po drugie - skalę oceny ustala się przed za
kończeniem analizy ilościowej, tak by zagwarantować obiektywność oceny, 
a po trzecie - wartości, które przypisuje się kategorii faktów, mają odzwiercie
dlać ich wagę w analizowanej biografii (wynikają z kanonów odpowiednich 
dyscyplin, np. teorii literatury lub psychologii). 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 10 (np. w przypadku utworów 
typu Pan Tadeusz czy Dziady w biografii Mickiewicza). Ważne jest to, by oceny 
w obrębie wymiaru odpowiadały znaczeniu danych faktów w rzeczywistości. 
Wykres, który powstaje jako rezultat pracy analitycznej, jest raczej graficznym 
obrazem dynamiki danego wymiaru niż informacją o ilości konkretnych faktów 
w danym roku. Takie wartościowanie jest subiektywne w tym sensie, że to ba
dacz decyduje o tym, jaką wartość liczbową przypisze danej kategorii faktów; 
ale bardziej odpowiada rzeczywistemu znaczeniu danych (o tym informują 
przecież rezultaty analiz teoretycznych - literackich, co ogranicza wspomnianą 
subiektywność) i pozwala różnicować np. pojedynczy wiersz i powieść poetycką 
(sama analiza ilościowa dawałaby w obu przypadkach wartość 1).

Analiza jakościowa kończy się przeliczeniem danych obiektywnych: ilość 
faktów w wymiarze mnoży się przez wartość ustaloną w skali ocen dla danej 
kategorii faktów (na przykład: ilość listów Mickiewicza do każdej z osób mnoży 
się przez wartość 1, ustaloną wcześniej dla kategorii listu, ale - na przykład - 
ilość cykli poetyckich mnoży się przez 5, a duże utwory dramatyczne i epickie 
przez 10). Jednostką czasu w dalszym ciągu jest rok.

Wykres pojedynczy stosuje się w przypadku wymiaru zawierającego fakty 
jednej kategorii, np. improwizacje. Zawiera on wyniki surowe, podaję się odpo
wiednią liczbę faktów na rok (np. ilość improwizacji A. Mickiewicza w 1828 r.).
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Wykres pojedynczy z podwymiarami stosuje się w przypadku wymiarów 
złożonych, zawierających albo różne jakościowo kategorie faktów (np. w wy
miarze dzieł: wiersze, tomiki, powieści poetyckie, dramaty etc.), albo fakty od
noszące się do jednej, określonej osoby czy organizacji społecznej (np. kore
spondencja A. Mickiewicza z A. Towiańskim, z J. Czeczotem, z T. Zanem etc.; 
działalność Mickiewicza w Towarzystwie Filomatów, w Towarzystwie Filare
tów etc.)44.

44
W ten sposób otrzymuje się wykres dynamiki danego wymiaru: przy tej okazji warto wyja- 

śnie, że żadne z wykresów nie mają wartości liczbowych na osi Y, gdyż jest to graficzny obraz 
Warniki danego wymiaru. Pokazuje on zmiany w ilości danych określonej kategorii; dane liczbo

we poddane analizie jakościowej nie informują o ilości faktów, lecz przedstawiają natężenie wy
miaru w danym czasie.

Wykres wiązki to sumaryczne przedstawienie kilku podobnych wymiarów, 
zazwyczaj odnoszących się do jednej sfery życia (wiązka przypomina czynnik 
wyższego rzędu uzyskany w rezultacie analizy czynnikowej). Wyróżnia się 
następujące podstawowe wiązki: życie osobiste, życie towarzyskie, działalność 
społeczna i zawodowa, rozwój intelektualny i twórczość. Wykres wiązki zawie
ra wyniki surowe, ale każdy wymiar jest oznaczony jednym kolorem; jeśli za
wiera podwymiary - sumuje się je, podając jedną wartość liczbową. Ten typ 
wykresu pomaga analizować całość życia w określonym jego aspekcie i prowa
dzi do formułowania pytań badawczych na temat jego przebiegu (kiedy nastę
powały kulminacje, a kiedy kryzysy w danej sferze życia, jak wyglądały inter
akcje pomiędzy tymi wiązkami).

Rezultaty pierwszego kroku analizy faktów biograficznych mają znaczenie 
nie tylko, jak w cytowanym przykładzie, dla teorii literatury poszukującej pra
widłowości w swojej dziedzinie (i unikającej psychologizmu), ale także dla 
psychologii twórczości. Nietrudno, dysponując tak dalece zobiektywizowanym 
opisem, podjąć się próby wyjaśnienia zjawiska improwizacji, jeżeli znane jest 
ich umiejscowienie w cyklu życiowym, częstotliwość, intensywność, okoliczno
ści społeczne. Jedynie niedojrzałość i niekompletność psychologicznych wyja
śnień wglądu, natchnienia, emocji związanych z odkryciem, fascynacji nagle 
pojawiającym się dziełem utrudnia dokonanie takiej analizy. Wskazuje jednak 
Gęśli weźmiemy pod uwagę fakt, ze apogeum improwizacji przypada na lata 
trzydzieste życia poety) na istotne funkcje szeroko rozumianej preparacji, zna
jomości warsztatu, także wypracowania własnej stylistyki i warsztatu oraz de
mitologizuje wgląd, olśnienie, nagłość pojawiania się tego typu aktywności 
twórczej, dobrze opisywane przez koncepcje twórczości wywodzące się z psy
chologii Gestalt, ale niezbyt skutecznie przez nie wyjaśniane (por. A. Strzałecki, 
1969; E. Nęcka, 2001). Opracowanie wymiarów i wiązek tworzy obiektywną 
podstawę do analiz psychologicznych, a także literaturoznawczych.

Drugi krok to przygotowanie analizy tych dziedzin aktywności (wymiarów), 
których nie można przedstawić na wykresach z tego powodu, że nie mają cha
rakteru liczbowego, są niekompletne lub niesprawdzalne. W tym momencie 
analiza wymaga już innych narzędzi niż obiektywizacja liczbowa i przypomina 
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analizy podobne do tej, jaka będzie przedstawiona jako drugi przykład w na
stępnym podrozdziale.

Trzeci krok to analiza danych związanych z wymiarami dotyczącymi twór
czości, w którym analiza literaturoznawcza musi być powiązana z psycholo
giczną, a dane obiektywne z tym, co Ch. Buhler (1932/1999) nazywa analizą 
danych subiektywnych, jako że wyrażają stosunek osoby twórczej do różnych 
zjawisk, faktów i osób oraz określają jej obraz własnego życia. W przypadku 
prezentowanej tu analizy odwołano się do koncepcji modelowego twórcy autor
stwa H. Gardnera (1993; 1998), która ujmuje cykl życia wybitnego twórcy 
w dziesięcioletnich cyklach aktywności, których odmienność wyznacza rodzaj 
kompetencji twórczych, ich swoistość oraz oryginalność, a także funkcje 
w osobowym procesie twórczym i społecznym procesie funkcjonowania twórcy. 
Te związki zostały przedstawione na wykresie (A. Całek, A. Tokarz, 2003, 
w druku) i zauważyć można potwierdzenie się hipotezy (czy też intuicji) Gard
nera wyznaczającego w swych szkicach dziesięcioletnie okresy w biegu życia 
twórcy, odpowiadające - upraszczając - realizacji, kolejno, roli: adepta określo
nej dziedziny, mistrza swojej własnej konwencji i mentora.

Krokiem czwartym jest analiza „dzieła życia” - odpowiedź na pytania doty
czące celów twórczych, dynamiki ich realizacji, obiektywnej wartości, subiek
tywnego przekonania o spełnieniu twórczych zamiarów.

Celem badania biograficznego i piątym krokiem analizy jest wykonanie wy
kresu całości życia, który zawiera wyniki z wszystkich wymiarów, stanowi 
syntezę danych w postaci biograficznej ikony twórcy i obrazuje bieg życia jako 
całości45.

45 Aby można było zestawiać dane z różnych wymiarów, liczonych według osobnych skal, do
konuje się standaryzacji danych, przedstawiając je w postaci odchyleń standardowych. Aby gra
ficzny obraz był łatwiejszy do interpretacji - 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 uzyskać wykres mieszczący się w drugiej ćwiartce osi X, Y.

46 Wykres ten jest opublikowany w artykule A. Całek i A. Tokarz, 2003, w druku.

W rezultacie otrzymuje się syntetyczny obraz całej biografii46 pozwalający 
sformułować wnioski dotyczące postawionych pytań oraz przedstawić psycho
logiczne wyjaśnienia dotyczące tych nowych stwierdzeń. Przedstawienie 
wszystkich wymiarów 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 najbardziej intensywnego 
rozwoju oraz fazy kryzysowe. Takich możliwości nie dają, jak się wydaje, do
tychczasowe analizy chronologiczne biografii.

Analiza biografii Mickiewicza za pomocą przedstawionego tutaj narzędzia 
dała niespodziewane oraz interesujące rezultaty (A. Całek, 2000). Przede 
wszystkim podważyła wiele dotychczasowych pewników, sformułowanych 
przez pierwszych badaczy dorobku Mickiewicza i powtarzanych w kolejnych 
biografiach. Dostarczyła także wyników interesujących od strony psychologicz
nej.
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Po pierwsze - przesunęła pierwszy przełom twórczy na 1823 rok, łącząc go 
z powstaniem JI i IV części Dziadów oraz słynnej przedmowy, skierowanej 
przeciwko warszawskim recenzentom. To teorioliterackie stwierdzenie 
(A. Całek, 2000; A. Tokarz, A. Całek, 2003; A. Całek, A. Tokarz, 2003 w dru
ku) prowokuje do pytań o osobiste przeżycia, dążenia, działania, kontekst spo
łeczny, sytuację rodzinną; pytań, które może dopełnić tylko analiza danych na
zwanych tu, za Ch. Biihler, subiektywnymi, a które posłużyć mogą wyjaśnieniu 
psychologicznych uwarunkowań kształtowania się (we wskazanym czasie) spe
cyficznego warsztatu, stylu, przede wszystkim zaś, tożsamości twórczej i zaan
gażowania w twórczość pisarską.

Po drugie - wyjaśniła wagę okresu rosyjskiego w rozwoju twórczości Mic
kiewicza, pokazując, w jaki sposób lata te, dotąd uznawane przez literaturo- 
znawców za okres zastoju, przygotowały drugi przełom twórczy, który nastąpił 
wraz z publikacją III części Dziadów w 1832 roku. Dodając, jak w poprzednim 
akapicie, komentarz do tych wniosków, wskazać można na niedostatecznie wy
jaśnione funkcje przerw w działalności twórczej (czy nawet jej zaniechanie), 
a także wpływu doznań i doświadczeń niezwiązanych z pracą czy twórczością, 
kontekstualnych w sensie psychologicznym.

Po trzecie - jako szczytowy punkt życia, w perspektywie jego całości, 
wskazała lata wykładów Mickiewicza w College de France (co widać na wykre
sie 2), dotychczas niedoceniane przez literaturoznawco  w, a nie lata 1832-1834 
(czas wydania III części Dziadów, Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa pol
skiego i Pana Tadeusza). Ten wniosek z analizy dokonanej przez A. Całek 
(2000) prowadzi z kolei do kontrowersyjnego problemu wymagającego interdy
scyplinarnego rozwiązania - co należy uznać za maksimum twórczości? Su
biektywną satysfakcję z dokonań, poczucie sprawstwa i mocy, intensywność 
i różnorodność aktywności Qak zdaje się rozumować autorka analizy), czy war
tość dzieł ocenioną po latach przez legiony komentatorów? Zapewne każda 
z odpowiedzi kryje za sobą odmienne rozumienie tego, co jest twórczością 
wartościową i z pewnością jest ono zależne od prywatnych przekonań krytyków, 
a także czasu, czyli momentu historycznego,

Po czwarte - znalazła wyjaśnienie tak szybkiego i zdecydowanego zaanga
żowania poety w działalność A. Towiańskiego, analizując wypowiedzi poety 
z tego okresu i narastający w nim kryzys połowy życia, wymagający radykal
nych decyzji i zmiany dotychczasowej działalności twórczej na aktywność po
lityczną. To stwierdzenie wymaga rozbudowanego komentarza, zważywszy na 
skomplikowane procesy rozwoju osobowego, także duchowego (A. Gałdowa, 
1993) i osobliwości przełomu połowy życia, typowego dla mężczyzn (P. Oleś, 
2000), domagającego się rozwiązania, powiązanego najczęściej z pojawianiem 
się nowych jakości psychicznych, znaczących doświadczeń, nowych działań, 
zbadanego w odniesieniu do „zwykłych” ludzi, niezbadanego w obszarze twór
czości.
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Z pewnością przedstawiona analiza (łącznie z próbami jej poszerzenia) wy
kracza daleko poza kompetencje psychologii, a jednocześnie wskazuje na ko
nieczność interdyscyplinarnej pracy nad psychobiografiami.

2. Sytuacje trudne a twórczość w autobiografii. Zapoznane 
problemy - funkcji emocji i motywacji w twórczości

Przedstawione w tej części rozdziału treści odwołują się do szczegółowych 
rozważań na temat odczuć związanych z twórczością literacką i mają za materiał 
analizy dokonane przez M. Kuletę (1987), a interpretowane są według schematu 
koncepcyjnego opracowanego w celu zdekomponowania problemu sytuacji 
trudnych, pojawiających się w procesie twórczym, tak jak się on prezentuje 
w osobistych wypowiedziach twórców (A. Tokarz, 199le).

2.1. Charakterystyka analizowanego materiału i sposób jego 
opracowania

W celu wydobycia z analizowanego materiału biograficznego47 znaczących 
danych, wzięto pod uwagę wydarzenia i przeżycia zarówno najczęstsze, jak 
i wyjątkowe, sprzeczne, konfliktowe, szczególnie przez autorów podkreślane 
i bogato komentowane. Analiza niniejsza odwołuje się więc do zaproponowane
go przez I.E. Alexandra (1988) sposobu identyfikowania istotnych faktów bio
graficznych. Cytowany autor określił ten sposób selekcji materiału jako związa
ny bezpośrednio z faktami, respektujący ich swoistość i wyjątkowość, ich cha
rakter podmiotowy (let the data reveal itself). Należy zaznaczyć, iż wyróżnił on 
ponadto drugi tryb wykorzystania danych biograficznych, wymagający bardziej 
złożonej analizy (Asking a data a question), który jednak, na tak wstępnym 
etapie opracowania danych, nie wydaje się trafny. Nie można tych sugestii 
uznać za postulat prowadzący do zastosowania analizy fenomenologicznej, któ
ra ma swoją specyfikę i wyraźnie wyodrębnione fazy (por. A. Giorgi, 
1999/2003). Jest to raczej wskazanie sugerujące potraktowanie wypowiedzi 
w kategoriach opisu, jakkolwiek dociekanie ich sensu i konieczna interpretacja 
psychologiczna realizują (na zasadzie swoistej analogii, nie analizujemy wypo
wiedzi zanotowanych w rozmowie) aż dwa z czterech zasadniczych etapów 
analizy fenomenologicznej (A. Giorgi, op.cit.).

■” Materiał ten pochodzi z nieopublikowanej pracy magisterskiej M. Kulety (1987), Rola emo
cji w aktywności twórczej wybitnych pisarzy w świetle źródeł biograficznych i autobiograficznych 

Kraków, Uniwersytet Jagielloński.



167

Rozważania M. Janion (1980) nad - nazwijmy to - warstwami znaczenio
wymi komunikatów autobiograficznych stanowią przestrogę przed dosłownym 
traktowaniem cytowanych poniżej wypowiedzi autobiograficznych. To, co jest 
w nich założone i poszukiwane, jest według określania cytowanej autorki „Ja” 
empirycznym, to natomiast, z czym mamy do czynienia, stanowi złożony ko
munikat o wielu warstwach:

„Ale zarazem »prawda« (w dziennikach - przyp. A.T.) musi osiągnąć - również 
w biografii, która pretenduje do miana literatury - pewien stopień »zmyślenia«, »ja« em
piryczne przekształca się w »ja« symboliczne - jeśli owa metamorfoza się nie dokonała, 
odbiorcy mogą się czuć zawiedzeni. Ale też zdarza się, że doszukują się »ja« empirycz
nego tam, gdzie go już nie ma...” (M. Janion, 1980, s. 230).

„Literatura, zwłaszcza ta z zamierzenia i założenia prywatna, bywa też terenem wyra
finowanej gry między »ja« empirycznym a »ja« transcendentnym - tak jak to się dzieje 
w Dzienniku Gombrowicza czy w Szumach, zlepach, ciągach Białoszewskiego (M. Ja
nion, op.cit., s. 231).

Wydaje się, że zagubienie wielowarstwowości komunikatów autobiograficz
nych jest nieuniknionym kosztem ich analizy, prowadzącej ku identyfikowaniu 
funkcji psychologicznej rozmaitych zdarzeń życiowych.

Przyjmując, że najważniejsze zarówno dla przedstawienia specyfiki reago
wania na trudności u twórców, jak i dla analizy procesu twórczego są właściwo
ści tworzywa twórczości literackiej, to jest doświadczenia indywidualnego, 
opracowano specjalny zestaw kategorii o charakterze psychologicznym.

Po pierwsze - w celu zarysowania osobowościowego kontekstu analizy 
rozważa się najważniejsze postawy życiowe, czyli postawy podmiotu wobec 
kluczowych, dominujących, najsilniejszych obiektów i celów działalności. Wy
różniono tu więc postawę wobec rzeczywistości, stosunek do innych ludzi, po
stawę wobec siebie i własnej twórczości oraz postawę wobec trudności życio
wych. Z analiz biograficznych o szerszym zasięgu niż niniejsza (por. M. Kuleta, 
1987) wynika bowiem, że wiążą się z nimi najważniejsze dla twórców kwestie 
i problemy życiowe48.

48 Sposób analizy danych pochodzi z referatu A. Tokarz (I991e), a treści tego podrozdziału 
w znacznym stopniu nawiązują do artykułów: A. Tokarz, M. Kuleta, 1992a; 1992b.

Po drugie - wzięto pod uwagę trudności bezpośrednio związane z pracą 
twórczą szczególnie - sposoby takiego oddziaływania twórców na własne pro
cesy poznawcze, które zmierzają do wykorzystania treści doświadczenia indy
widualnego jako tworzywa, wzbogacenia go i opracowania.

Po trzecie - uwzględniono trudności życiowe pośrednio związane z twór
czością wpływające na możliwość jej kontynuowania, a mające swe źródło 
w procesach leżących poza twórczością. Należy tu na przykład ocena twórczości 
przez krytyków i członków rodziny.

Ten sposób analizy nie wyczerpuje ani rodzajów, ani też złożoności sytuacji 
trudnych pojawiających się w twórczości. Zbudowanie kompletnej klasyfikacji 
tego rodzaju nie wydaje się jeszcze możliwe.
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Poszukując cytatów ilustrujących zjawiska opisywane przez wymienione 
kategorie, przyjęto kryterium znaczenia poszczególnych wypowiedzi (czasem 
cytowane są bez kontekstu). Kategorie analizy nie zawsze są dostatecznie roz
łączne czy spójne, nie zawsze do końca wypełnione. Defekty te związane są 
z tym, że dawano pierwszeństwo dobitnym, autentycznym wypowiedziom, nie
kiedy bardzo oryginalnym i osobistym, które mogą zatracać autentyczność 
w wyniku rygorystycznej klasyfikacji, czego należało unikać. Częstość wypo
wiedzi nie była brana pod uwagę . Taka analiza wydawała się niecelowa 
z uwagi na małą porównywalność stylu i rodzaju obu relacji biograficznych, 
a także słabe możliwości wyskalowania innych cech wypowiedzi - na przykład 
ich sprzeczność, wyjątkowość, oryginalność.

Materiały biograficzne, na podstawie których zilustrowano funkcjonowanie 
twórców w sytuacjach trudnych, posiadają jedną szczególną cechę, istotną 
z uwagi na przedmiot tych rozważań - same w sobie stanowią reakcje na sytu
ację problemową czy trudną, są też często próbą jej rozwiązania. Z tej właści
wości wynika specyficzna funkcja, jaką pełniły w życiu obu pisarzy.

Listy były dla J. Joyce’a sposobem uzyskiwania wsparcia społecznego 
w formie emocjonalnego podtrzymania czy uzyskania konkretnej pomocy (ma
terialnej, finansowej). Dokonywał w nich ekspresyjnego, dramatycznego opisu 
własnej, trudnej sytuacji, przedstawiał propozycje rozwiązania trudności, roz
ważał ich ewentualne konsekwencje. Dzięki temu lepiej rozumiał swoje proble
my, uświadamiał je sobie, intelektualizował. Niekiedy zdobywał się na humor, 
ironię, słynne komentarze obsceniczne i drwinę. Listy służyły też odreagowaniu 
stanów emocjonalnych, wyładowaniu irytacji lub gniewu, niekiedy także zinten
syfikowaniu negatywnych emocji stenicznych, na przykład wściekłości, co - jak 
się można domyślać - zwiększało jego stanowczość i energię działania. Listy 
J. Joyce’a stanowią też przykład złożonej strategii budowania różnych okolicz
ności będących źródłem zewnętrznej kontroli. Składał w nich rozmaite deklara
cje i zobowiązania, starał się zdobyć przychylność różnych osób, tłumaczył 
opóźnienia w pracy. Często pisał na zamówienie. Listy pełniły funkcje katar- 
tyczną:

„W istocie teraz, zagłębiwszy się w pisaniu tego listu, odzyskałem nadzieję” (J. Joyce, 
1986,1.1, s. 67).

Podobną, a równocześnie odmienną, specyficzną rolę spełniały dzienniki 
Franza Kafki. Pisanie dziennika było dla tego pisarza istotną potrzebą życiową 
„sposobem na życie”. Dzięki notowaniu własnych przeżyć i refleksji zdobywał

49 Metodę pod tym względem doskonalszą zastosowała AJ. Stewart ze współpracownikami, 
przy analizie listów Very Brittain, angielskiej feministki i pacyfistki. Jednostką analizy w tych 
badaniach było zdanie proste, przedmiotem - obfita korespondencja działaczki. Kategorie anali
tyczne natomiast zostały wyprowadzone z teorii Eriksona i obejmowały trzy zasadnicze zmienne, 
wyrażające się w kilku lub kilkunastu właściwościach. Autorzy przedstawili wyniki tabelarycznie, 
umieszczając po jednym, symptomatycznym cytacie obok poszczególnych własności objętych 

kategoriami (por. A.J. Stewart et al., 1988).
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kontrolę nad nimi, doskonalił się w samoobserwacji, poszerzał świadomość 
siebie i własnej sytuacji w świecie. Na łamach dziennika mógł:

„wieść ze sobą dwugłosowy dialog i nie wytrzeszczać tak oczu w bezwzględną pustkę. 
Tylko na tej drodze możliwe jest polepszenie” (F. Kafka, 1969, s. 323).

Niekiedy na kartkach dzienników podejmował decyzję, postanowienia, roz
strzygał konflikty. Pisanie dziennika spełnia wszystkie te same funkcje, co epi- 
stolografia J. Joyce’a. Funkcja katartyczna jest jednakże niewątpliwa, dominują
ca.

Swoistą właściwością dzienników F. Kafki jest ich bogactwo treściowe 
i różnorodność formalna. Można zatem znaleźć i bezpośrednie, i literacko 
przetworzone opisy sytuacji dotyczących autora, zdarzeń, zapisy snów, rzeczy
wistych czy symulowanych rozmów z innymi, przemyśleń, doświadczeń, prze
czuć, fragmenty listów i pisanych dzieł. Utwór ten ujawnia więc warsztat pisa
rza, zawiera materiał twórczości w różnych fazach opracowania. (W odniesieniu 
do analizy zawartości tego dziennika współpraca interdyscyplinarna teoretyka 
literatury z psychologiem, postulowana na zakończenie relacji w poprzednim 
podrozdziale, wydaje się wręcz konieczna). Dziennik pozwalał autorowi na 
uwolnienie się od lęku poprzez określenie go i zwerbalizowanie, umożliwiał 
twórczość niepoddaną żadnej ocenie, spontaniczną, impresyjną. F. Kafka przy
wiązywał dużą wagę do swego dziennika, dbał o regularność swych zapisków, 
a w chwilach zniechęcenia postanawiał:

„Począwszy od dziś kontynuować dziennik! Pisać systematycznie! Nie poddawać się” 
(F. Kafka, 1969, s. 188).

Wybór formy wypowiedzi u obu pisarzy jest nieprzypadkowy i ma swoje 
osobowościowe uwarunkowania. F. Kafka również pisał wiele listów, na przy
kład do Felicji Bauer czy Mileny Jesenskiej w okresach, gdy był z nimi związa
ny uczuciowo, często zaniedbywał wtedy pisanie dziennika. Zawsze jednak do 
niego wracał w szczególnie trudnych dla siebie momentach. W dziennikach był 
bowiem „w środku samego siebie” i nie rnusiał dbać o to, by zostać zrozumia
nym czy docenionym. J. Joyce pisał ustawicznie listy, porządkując własne 
sprawy i zobowiązując innych do udzielenia mu pomocy. Oprócz bowiem frag
mentów świadczących o katartycznym czy obiektywizującym trudności charak
terze listów, wiele z nich zawiera sformułowane wprost roszczenia i wymagania 
względem przyjaciół i krewnych. Oczywiście, pisanie dziennika nie zapewniło
by mu w tych żądaniach żadnej skuteczności.

2.2. Postawa wobec rzeczywistości

Postawa ta wyraża się w następujących zasadniczych wymiarach: wycofanie 
~ ekspansja, stabilność - zmienność, stagnacja - dynamizm.

Oto charakterystyczne wypowiedzi F. Kafki:



170

„Od wszystkich rzeczy oddziela mnie próżnia i nie pcham się nawet ku jej krawędzi” 
(1969, s. 145); „pociąga mnie życie regularne, bez większych zmian, pólaktywne, życie to 
bierze mnie po prostu w garść, daje nieco odporności i nadziei” (ibidem, s. 270); „Starcza 
miłość do zupełnego spokoju” (ibidem, s. 340).

Wypowiedzi J. Joyce’a są przeciwstawne, na odmiennych biegunach wyróż
nionych dymensji:

„Świat nadal stoi przede mną otworem, o ile tylko zechcę weń wkroczyć” (1986,1.1, 
s. 35); „Nie lubię wracać do miejsc, z których wyjechałem” (ibidem, t. 1, s. 384); „opu
ściłem Irlandię dziewięć miesięcy temu. Podobnie jak wszystko, co robiłem dotąd w ży
ciu, był to eksperyment” (ibidem, t. I, s. 65); „Kierując się rozumem, odrzucam cały pa
nujący obecnie lad społeczny i zasady chrześcijańskie - dom, uznane cnoty, style życia 
i doktryny religijne (...) W tym porządku społecznym mogę znaleźć miejsce tylko jako 
włóczęga (...). Życie stawia przede mną niewiarygodne przeszkody, lecz gardzę nimi” 
(ibidem, t. I, s. 55).

Widzenie świata i postawa wobec niego są w wypowiedziach obu pisarzy 
całkowicie odmienne, są to zgoła dwie różne rzeczywistości i dwie swoiste, 
indywidualne „Ontologie”. Dla F. Kafki jest to stosunkowo jednoznaczny obraz 
rzeczywistości atakującej, wrogiej, nieprzyjaznej, niedostępnej, zawsze trakto
wanej jako przeciwieństwo sfery podmiotowej, osobistej. Dla J. Joyce’a - róż
norodny, wielowymiarowy, skomplikowany, skłaniający do ataku, zmian, kon
fliktu, walki, agresji, uczestnictwa, a nie bierności. Ten dominujący kontrast jest 
zresztą lejtmotywem niniejszego porównania. Jednolitemu obrazowi świata 
zewnętrznego i bierności u F. Kafki towarzyszy negatywny odcień emocjonalny, 
powściągany i opanowywany przez strategię życiową wielokrotnej stabilizacji - 
trybu życia, stałego miejsca, regularności czynności, pożądanej stagnacji. 
J. Joyce - przeciwnie - nie tylko atakuje trudności, walczy z rzeczywistością 
i zastanym porządkiem, ale jeszcze znajduje w tym upodobanie, zmieniając 
ciągle miejsca, role, czynności, prowokując ludzi i tworząc skomplikowane 
sytuacje.

2.2.1. Stosunek do innych ludzi

Postawa ta może być opisana poprzez wymiary: od ludzi - ku ludziom, izo
lacja- aktywne interakcje, lęk przed ludźmi - szukanie w nich oparcia. Skrajne 
bieguny tych wymiarów charakteryzują znowu odmienne postawy pisarzy.

Oto symptomatyczne wypowiedzi F. Kafki:
„Muszę wiele przebywać sam. To, co zdziałałem, jest wyłącznie wynikiem przeby

wania w samotności” (1969, s. 238); „Pogranicze samotności i wspólnoty przekraczałem 
niezmiernie rzadko, co więcej, zapuściłem tam korzenie głębiej niż w samej samotności” 
(ibidem, s. 422); „Strach przed związaniem się, przed rozpłynięciem się w kimś. Wtedy 
nie byłbym już nigdy sam” (ibidem, s. 238).

Poniżej odpowiednie cytaty z listów J. Joyce’a:
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„Jestem zbyt impulsywny, by żyć samotnie” (1986, t. I, s. 207); „Kiedy jestem szczę
śliwy, odczuwam niezdrową chęć oznajmienia tego każdemu spotkanemu człowiekowi” 
(ibidem, t. I, s. 37); „Młodzieńcza skłonność do przesadnie krytycznego spoglądania na 
rzeczywistość zaciążyła na moich stosunkach z krewnymi i przyjaciółmi, skłaniając mnie 
do ataków na ich fałsz wobec mnie” (ibidem, t. I, s. 61); „Kochasz mnie, prawda? Przyj- 
miesz mnie do swego łona, będziesz mnie chronić, litować się nad moimi grzechami 
i szaleństwami, prowadzić mnie jak dziecko” (ibidem, 1.1, s. 179).

F. Kafka spostrzega innych jako zagrożenie dla siebie, swojej tożsamości, 
wyjątkowości, jako zakłócenie spokoju i samodzielności koniecznej do pracy 
twórczej. Odczuwa potencjalny ciężar ciągłego kontaktu, który przecież powi
nien być całkowitą i pełną wymianą myśli, identyfikacją osobową, odpowied- 
niością uczuć. U J. Joyce’a inni są interesującymi obiektami, które można bę
dzie sportretować - partnerami interakcji, dysput, dyskusji, Joyce unika w kon
taktach „konfliktu z własną naturą” (J. Joyce, t. I, s. 74), nie zajmując się wcale 
konfliktami, jakie powstać mogą u innych.

2.3. Postawa wobec siebie

Postawę tę można scharakteryzować poprzez typowe rysy autoprezentacji, 
określenia dotyczące własnej odrębności i wyjątkowości oraz prezentacje siebie 
jako twórcy. Najczęstsze rysy dominujące w autoprezentacji układają się 
u F. Kafki w cyklicznie powtarzające się określenia dotyczące własnej niesku
teczności w działaniu, wątpienia w swoją wartość jako osoby i twórcy, czasem 
podszyte agresją (do której nie jest zdolny).

„Odkrywam w sobie tylko małość, niezdolność do powzięcia decyzji, zazdrość i nie
nawiść względem walczących, którym życzę wszelkiego zła” (1969, s. 322); „Gdybym 
był kimś obcym, kto obserwuje mnie i przebieg mojego życia, musiałbym orzec, że 
wszystko we mnie musi unicestwić się w beznadziejność, starte nieustannym powątpie
waniem, twórcze tylko w samoudręce. Wszakże jako zainteresowany - ufam” (ibidem, 
s. 356).

Portret siebie nakreślony przez J. Joyce’a jest obrazem kontrastowym o innej 
budowie, to obraz dynamiczny, dywergencyjnie rozchodzący się w coraz to inne 
określenia, zmienne orientacje, różnorakie motywy. Jest autoprezentacją ataku
jącą sprzecznościami:

„Właściwa mi beztroska i nieodpowiedzialność” (1986, t. 1, s. 67); „Skłonność do 
rozwiązłej ekstrawagancji; lekkomyślne usposobienie (które jest zresztą źródłem znacznej 
części uzdolnień, jakie być może posiadam)” (ibidem, t. II, s. 250); „rozdygotanie. Za
chowawcze usposobienie” (ibidem, t. II, s. 214); „Pogardliwa i podejrzliwa natura (ibi
dem, t. I, s. 34); „Szybko się rozczarowuję” (ibidem, t. I, s. 44); „Jestem wrogiem niego- 
dziwości i służalczości” (ibidem, t. I, s. 35); „cynicznie szczera postawa”, „odziedziczona 
rozrzutność” (ibidem).
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Jakkolwiek do tego miejsca naszej analizy dostrzec można było wyłącznie 
wyraźne różnice pomiędzy dwoma pisarzami, to w tym momencie zauważamy 
podobieństwo - jako ludzie bardzo różni, z dwóch różnych „światów”, obaj 
mają równie silne poczucie własnej odrębności i wyjątkowości.

Oto przykłady wypowiedzi F. Kafki:

„Nie wierzę, że istnieją ludzie, których sytuacja wewnętrzna jest podobna do mojej, 
niemniej takich ludzi mogę sobie wyobrazić, ale że wokół ich głowy, jak wokół mojej, 
wciąż skrycie krąży kruk, tego nawet wyobrazić sobie nie mogę” (1969, s. 419); „Posia
dam właściwość, która mnie odróżnia bardzo silnie (natężeniem, a nie swoją istotą) od 
wszystkich ludzi, jakich znam (...) że nie mam chwili spokoju, że mi nic nie jest dane, że 
wszystko muszę zdobyć, nie tylko teraźniejszość i przyszłość, ale także przeszłość, a więc 
tę rzecz, którą każdy człowiek otrzymuje darmo i do woli” (za: Bieńkowskim, 1969, 
s. XVIII).

Z kolei J. Joyce pisał:

„Tylko jeden brat jest w stanie mnie pojąć” (1986, t. I, s. 35). „Nora (żona - przyp. 
A.T., M.K.) zdaje się nie zauważać większej różnicy między mną a innymi mężczyznami, 
jakich znała, a ja nie sądzę, żeby jej stanowisko było usprawiedliwione” (ibidem, t. I,
s. 45).

Przekonanie o własnej odrębności jest u nich jednakowo silne, ale odmienne. 
Odmienne jest również poczucie bycia rozumianym przez innych. J. Joyce nie 
czuje się kimś odmiennym w sposób wykluczający porównanie go do innych 
osób (jak F. Kafka), dostrzega jedynie, że normy i standardy jego postępowania 
są oryginalne, specyficzne, ale słuszne. F. Kafka widzi siebie jako istotę od
mienną, zgoła nieporównywalną z innymi. Nie boleje właściwie nad tym, że nie 
jest rozumiany, gdyż pełnego zrozumienia siebie w ogóle nie uważa za możliwe. 
Jeśli zaś ono nastąpi, może być źródłem lęku, zagrożenia.

Konsekwencją różnic w autoportrecie i w treściach dotyczących własnej 
wyjątkowości są różnice dotyczące spostrzegania siebie jako twórcy. Znowu 
jednak występuje podobieństwo - obaj jednako silnie są przekonani o tym, że 
twórczość jest najbardziej dla nich odpowiednią, najistotniejszą, najważniejszą 
w życiu sprawą.

Mając 29 lat F. Kafka pisał:

„Skoro tylko ustrój mój uświadomił sobie, że pisanie jest najpłodniejszą dążnością 
mojej istoty, wszystko skoncentrowało swój napór w tym kierunku (...). Było to potrzeb
ne, gdyż wszystkie moje siły razem były tak nikle, że tylko skupione mogły jako tako słu
żyć pisaniu” (1969, s. 172-173).

Analogiczne niemal przekonanie znajdujemy u J. Joyce’a:
„Może się zdarzyć, że złudzenia, jakie żywię obecnie w stosunku do swojego talentu 

pisarskiego znikną pod ciężarem przeciwności losu” (1986, t. I, s. 76): „Mam naturę arty
sty i nie mogę osiągnąć szczęścia, usiłując stłumić w sobie naturalne instynkty” (ibidem,
t. 986,1, s. 74).
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Świadomości tego, że twórczość jest nawet nie tyle najwłaściwszą drogą ży
ciową, co powołaniem, towarzyszy określone rozumienie własnej roli artystycz
nej, posłannictwa, zdefiniowanie celów działalności twórczej w ogóle.

F. Kafka sformułował je następująco:

„zadaniem pisarza jest przeprowadzić to, co jest odosobnione i śmiertelne w sferę nie
skończonego życia, to, co przypadkowe, w dziedzinę prawidłowości” (za: R. Karstem, 
1979, s. 22; „Szczęścia doznam tylko wtedy, gdy będę mógł podnieść świat na wyżyny 
czystości, prawdy, niezmienności” (F. Kafka, 1969, s. 410).

Znamienne zadania artystyczne formułował Joyce:

„Poeta zajmuje się przede wszystkim otaczającym go życiem, ciskając je z powrotem 
wdał, w muzykę planet” (za: R. Ellmanem, 1984, s. 266); „Żyć, błądzić, triumfować, 
odtwarzać życie z życia” (J. Joyce, 1957, s. 231).

2.4. Postawa wobec trudności

W zakresie tej postawy znowu pojawiają się oczywiste i kontrastowe od
mienności pomiędzy pisarzami, wynikające z różnic w postawach wobec rze
czywistości, siebie, własnej twórczości. Można je sprowadzić do wymiaru wy
cofania się, bezsilności i najwyżej ostrożnego optymizmu u F. Kafki i - prze
ciwstawnie - ofensywności, ryzykanctwa, optymizmu graniczącego z naiwno
ścią i lekkomyślnością, opartego niekiedy na irracjonalnych przesłankach i prze
sądach u J. Joyce’a. Ujawniają to podane niżej stwierdzenia.

F. Kafka:

„Przyznaję rację (...), że są dla mnie możliwości, bliskie możliwości, których jeszcze 
nie znam, ale trzeba tylko znaleźć do nich drogę i jeśli znalazłem, odważyć się. Znaczy to 
bardzo wiele... (1969, s. 422); „Chociażby to, czym rozporządzam, było jak najnędzniej
sze (...), nawet najnędzniejsze na ziemi, muszę przecież nawet w moim rozumieniu starać 
się osiągnąć z tym to, co najlepsze” (ibidem, s. 418).

J. Joyce:
„Zadanie, jakie sobie wyznaczyłem, jest przerażająco trudne, ale wierzę, że można je 

wykonać” (1986, t. II, s. 115); „Plan jest dość ryzykowny. Ale wolę ponieść ryzyko” (ibi
dem, 1.1, s. 129); „Nie przejmuję się chwilowymi trudnościami” (ibidem, t. I, s. 205). 
„Mam nadzieję, że potem czeka mnie coś lepszego” (ibidem, t. II, s. 121): „Mam nadzie
ję, że nie wyłonią się już teraz żadne przeszkody” (ibidem, 1.1, s. 81).

Optymizm F. Kafki jest dość powierzchowny i wątły. Świadczą o tym cho
ciażby następujące cytaty:

„Przy swojej niesamodzielności (...) podchodzę do wszystkiego z wahaniem i nie zała
twiam niczego od ręki” (1969, s. 280); „(...) jestem niezdolny do dźwigania trosk, za to jestem 
być może stworzony do tego, aby z powodu trosk zginąć” (ibidem, s. 334); „Nic prócz wy
czekiwania, wiecznej bezradności” (ibidem, s. 337).
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Optymizm J. Joyce’a to bardziej trwała postawa wobec rzeczywistości:

„Ta absurdalna sytuacja jest dla mnie nie do zniesienia (...) mam zwyczaj (Jak się 
zdaje, dość niekorzystny) wcielania swych przekonań w czyn. Jeśli dojdę do przekonania, 
że ten tryb życia jest samobójstwem dla mej duszy, postąpię, jak zawsze, według własnej 
opinii i bez względu na zdanie innych” (1986, t. I, s. 74); „będę walczył aż do końca przy 
pomocy wszelkich dostępnych mi środków” (ibidem, t. I, s. 233); „Wydaje mi się, że je
stem (...) piekielnie energiczny” (ibidem, t. 1, s. 55); „Nienawidzę przegrywać” (ibidem, 
t. II, s. 236).

Zamknięciem charakterystyki postawy wobec trudności mogą być dwa, bar
dzo symptomatyczne stwierdzenia. J. Joyce powiedział:

„Nie pozwolę się w żaden sposób unieszczęśliwić” (1986,1.1, s. 49).

Zaś istotnym stwierdzeniem dla fatalizmu F. Kafki jest następujące zdanie:

„Za każde uczucie zadowolenia i szczęścia (...) trzeba koniecznie zapłacić, i to - aby 
nigdy nie znaleźć wytchnienia - zapłacić później” (1969, s. 343).

Odczucia towarzyszące trudnościom to niepokój i apatia u F. Kafki (naj
częstsze i najbardziej charakterystyczne określenia to: Jestem skołatany”, „nie
pokój”, „zasadniczy lęk”, „smutek”, „apatia”, „depresja”, „zmęczenie”, „roz
pacz”, „pogardzanie samym sobą”, „poczucie winy”, „zagubienie”). Joyce prze
dłużające się sytuacje trudne, wobec których czuł się bezradny, nazywał „strasz
nym nudziarstwem” i w komentarzach - zwierzeniach pisał: „rośnie we mnie 
gorycz”, „byłem oszalały z wściekłości” i nadto: „zniecierpliwienie”, „irytacja”, 
„gniew”, „wyczerpanie nerwowe”, „depresja”, „apatia”, „przygnębienie”, „zmę
czenie”, „sarkazm”. Chociaż możemy stwierdzić, że emocje gniewu i wściekło
ści, a więc steniczne, dominują u Joyce’a, to jednak i on napisał:

„Okropny niepokój, nękający mnie w dzień i w nocy” (1986, t. II, s. 293); „Czuję się 
jak zwierzę, które czterokrotnie grzmotnięto w łeb drewniana pałką” (ibidem, t. II, 
s. 289).

Postawa wobec rzeczywistości, wobec innych, siebie, własnej twórczości 
i trudności, tak jak zostały tu przedstawione, mają jednak swoją dynamikę 
w biegu życia. Dokonuje się swoiste odwrócenie postaw (o ile można w ogóle 
tak powiedzieć, zważywszy odmienność indywidualnych ontologii). Z biegiem 
lat słabnie fatalizm i bierność F. Kafki, następuje zwrot ku światu i innym lu
dziom. U J. Joyce’a narasta skłonność do izolacji, pesymizmu, mizantropii.

Na dwa lata przed śmiercią F. Kafka napisał w dzienniku:
„Szczęście przebywania w towarzystwie ludzi” (1969, s. 438); „Spóźniony, prawdo

podobnie i swoiście okrężny powrót do ludzi” (ibidem, s. 439).

U J. Joyce’a można zaobserwować zmianę w odwrotnym kierunku - niegdyś 
niezwykle towarzyski, pod koniec życia stał się chłodnym, tajemniczym, ,,P°' 
wściągliwym”, „klinicznie odizolowanym” człowiekiem (za: R. Ellmanem, 
1984).
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Wydaje się, że przedstawiona tu charakterystyka ważniejszych postaw ży
ciowych może stanowić odpowiedni kontekst do analizy różnego rodzaju trud
ności pojawiających się w trakcie twórczej pracy pisarskiej.

2.5. Sytuacje trudne, bezpośrednio związane z twórczością

Zarówno w przypadku Joyce’a, jak i F. Kafki trudności związane z pracą 
twórczą są pochodną metody pracy i własności tworzywa. Najpierw przedsta
wiamy więc metodę twórczą, charakteryzując kolejno: źródło tworzywa, waż
niejsze reguły jego przetwarzania oraz niektóre cechy kompozycji utworów.

Jakkolwiek wyrazista różnica między pisarzami nadal utrudnia bezpośrednie 
porównanie, to niewątpliwie zaznacza się też wyjątkowe podobieństwo. Jest nim 
nadzwyczaj silny i trwały motyw pracy twórczej. Nawet jeśli słabnie, jest pod
trzymywany, na przykład, poprzez przemieszczenie na zewnątrz sposobów kon
trolowania postępów w pracy (u J. Joyce’a) czy wyrafinowane autoperswazje 
(u F. Kafki). Drugim oczywistym podobieństwem jest zakotwiczenie źródła 
tworzywa w doświadczeniu indywidualnym.

2.5.1. Metoda twórcza i trudności instrumentalne

Materiałem twórczości F. Kafki były wyobrażenia obrazowe, wizje, poja
wiające się na jawie, niemające bezpośredniego związku z daną sytuacją. Po
wstały one niejako w „izolacji” od „śniącego” autora, przez co rozumieć należy, 
że wizje „wartościowe”, które pojawiły się później w jego utworach literackich, 
powstawały w specyficznym stanie świadomości. F. Kafka nazywał te stany 
„podobnym do snu życiem wewnętrznym”, porównywał je do opisywanego 
przez innych natchnienia:

„Przeżyłem stany duchowe (nieliczne), moim zdaniem bardzo bliskie stanów jasno
widzenia (...) podczas stanów tych cały przebywałem wewnątrz każdego pomysłu, ale 
również każdy wypełniałem i czułem się wtedy nie tylko u swoich własnych granic, lecz 
w ogóle u granic tego, co ludzkie” (1969, s. 57).

Pomysły konkretyzowały się więc w obrazach, pojawiających się samorzut
nie i nieoczekiwanie, a notowanie tych wizji pozwalało dokonywać wstępnego 
ich opracowania. Po momencie nagłej inspiracji wywołanej zarówno spostrze
żeniem czegoś, jak i przypomnieniem czy skojarzeniem, wiążącym się na ogół 
z określonym odczuciem emocjonalnym. Po „rejestracji” obrazu następował 
moment opracowania intelektualnego. Polegał na tym, że autor starał się okre
ślić („zrozumieć”) treść obrazu i wyrazić ją za pomocą słów, czyli rozważał 
„możliwości opisowe”. Tu musiało się włączyć myślenie dyskursywne, ko
nieczne do oceny wartości wizji, obecne zresztą także w czasie pisania i rozwi
jania problematyki utworu. Inaczej mówiąc, w trakcie tego intelektualnego 
opracowania następowała dezindywidualizacja wizji i pomysłów. Słowa mające 
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je wyrazić okazywały się niedoskonałe, zobiektywizowane, wzruszenie zanika
ło. Od strony warsztatowej (instrumentalnej) zatem problem polegał głównie na 
opracowaniu intelektualnym wizji i na znalezieniu odpowiednich, językowych 
form wyrazu. Proces ten jednak miał również swój aspekt osobowościowy, wy
kraczający poza zagadnienia ściśle warsztatowe, aczkolwiek bardzo z nimi 
związany. Otóż zgodnie z celami twórczości własnej, zdefiniowanej jako dąże
nie do zbudowania uniwersalnej wizji świata, F. Kafka dążył do tego, aby osobi
ste przeżycia, które uczynił tworzywem twórczości, uzyskały w intelektualnym 
opracowaniu rangę uniwersalną. Pisał:

„Pisarstwo jest zawsze tylko wyprawą do prawdy” (za: R. Karstem, 1979, s. 22).

Natomiast Joyce opierał „dane” do swojej twórczości na rzeczywistych fak
tach i kładł wielki nacisk na intelektualną obróbkę dominującej, totalnej myśli 
porządkującej utwór. Jego metoda polegała na przetwarzaniu przypadkowych 
materiałów. Zasadniczym tworzywem były oczywiście własne przeżycia i zda
rzenia, w których brał udział. Wprowadzał do utworów autentyczne postacie, 
znane mu fakty, własne i cudze sny, anegdoty, legendy, mity, opisy, wszelkie 
wydarzenia, o jakich słyszał. Zależało mu na tym, aby wykorzystywanym fak
tom „nadawać jak najskrajniejszą postać”. Główna zasada, jaką się kierował 
przy selekcji materiału do swoich dzieł, oparta była na stwierdzeniu, że:

„Pisarz nie powinien pisać o rzeczach niezwykłych” (za: R. Ellmanem, 1984, 
s. 2 66)50.

50 Nie tylko R. Ellman uważa to za istotną właściwość twórczości Joyce’a. G. Herling- 
-Grudziński napisał (w Dzienniku pisanym nocą), że J. Joyce „mitologizował banalną rzeczywi
stość”.

Wszystkie zdobyte informacje starał się zapamiętywać lub zapisywał. Ko
lekcjonował powiedzonka, zwroty, przejęzyczenia, pomyłki, dowcipy. Wyko
rzystywał je, potem pisząc swe utwory. Metodę twórczą Joyce’a przyrównywa
no do mozaiki (czy też pointylizmu w malarstwie). Porównanie to jednak tylko 
częściowo jest trafne. Joyce przyrównywał swoją pracę do komponowania, 
gdzie „w grę wchodzą te same elementy”. Za pomocą syntezy z drobnych, przy
padkowych faktów tworzył całości, komponował utwory.

Pisząc, nie posługiwał się więc wyłącznie swoim osobistym, indywidualnym 
doświadczeniem, treściami nasyconymi podmiotowym wartościowaniem. 
W swych utworach wykorzystywał głównie dane o charakterze deskryptywnym, 
a nie ewaluatywnym (por. M. Lewicka, 1985).

2.5.2. Dostępność tworzywa

Problem dostępności tworzywa stanowił istotną trudność instrumentalną, 
warsztatową, o niejednakowej dla obu pisarzy wadze.
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Można by powiedzieć, że dla F. Kafki, z uwagi na silne uwikłanie tworzywa 
w osobiste, ściśle podmiotowe doznania (bez wątpienia można stwierdzić, że 
ewaluatywny aspekt doświadczenia był u niego ważniejszy), dostępność two
rzywa była jedną z istotniejszych trudności twórczych. Nasuwa się wręcz przy
puszczenie, że wzmożona wrażliwość i stany lękowe sprzyjały wytwarzaniu 
wartościowych literacko pomysłów. Pośrednie potwierdzenie tego przypuszcze
nia znajdujemy w Dzienniku. W trudnej sytuacji osobistej F. Kafka był bardziej 
efektywny jako twórca, a jego najlepsze utwory powstały wówczas, gdy 
w Dzienniku najwięcej jest skarg na osamotnienie, przerażenie światem, bezrad
ność w obliczu problemów dnia codziennego. Pod koniec krótkiej egzystencji, 
kiedy zaznał spokoju życia prawie rodzinnego, piszę mniej i utwory te uznawa
ne są za mniej wybitne. - oi Jag

W przypadku J. Joyce’a doszukiwanie się tego rodzaju zależności jest nie
trafne i bardzo trudne. Jest oczywiste, że elementy „mozaiki”, tych kolejnych 
zdarzeń, które były tworzywem twórczości J. Joyce’a, pochodzą z doświadczeń 
autora (przez niego zostały odnotowane, zapamiętane, zrozumiane). Doświad
czenia te jednak dotyczyły bardziej deskryptywnego niż ewaluatywnego aspektu 
danych na jakiś temat, nie miały waloru ściśle osobistego, związanego z „Ja”, 
podmiotowego. Pisarz operował sformułowaniami językowymi o określonym 
znaczeniu, nie zaś obrazami. Praca twórcza polegała na komponowaniu zdań 
o określonych cechach formalnych i nadawaniu tym elementom dodatkowego 
sensu poprzez stworzenie porządkującej je całości.

Bez względu jednak na to, czy warsztat pisarski opiera się na elementach 
przeżyć i wizjach, czy też na faktach oraz rozmaitych cechach języka, w trakcie 
opracowywania pomysłów zachodzi - na ogólniejszym poziomie - transforma
cja sięgająca aż do tych elementów podstawowych. Jest to dążenie, u Kafki - do 
czystej czy też uniwersalnej wizji rzeczywistości, u Joyce’a - do „skrajnej po
staci” faktów. Tego rodzaju intelektualna obróbka tworzywa nie ma (nawet 
u J. Joyce’a) charakteru osobistego. Wprost przeciwnie, u obu pisarzy wiąże się 
z ich głównymi postawami wobec rzeczywistości, jest osobista, podmiotowa, 
związana z „Ja”. Dlatego też przez nich samych i przez komentatorów te dwie 
literackie propozycje określane są jako wyraz negacji i odrzucenia rzeczywisto
ści, jakkolwiek to odrzucenie ma w analizowanych przypadkach odmienne 
przyczyny i odmienny charakter.

2.5.3. Problem dopasowania

„Dopasowanie” (czy inaczej „kongruencja”) to trudności warsztatowe pole
gające na niemożności wyszukania odpowiednich środków wyrazu przekazują
cych trafnie pomysł oraz dostosowania opisu do wizji czy kompozycji całości.

Dla F. Kafki problemem było uzyskanie zgodności i odpowiedniości pomię
dzy wizją a językiem opisującym tę wizję:
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„moje wątpliwości otaczają kołem każde słowo, widzę je wcześniej od słowa” (1969, 
s. 27).

Kafka sądził, że kryterium trafności doboru słów może pochodzić ze swo
iście pojętej identyfikacji, chciał więc „każde słowo całkowicie wypełnić sobą”. 
Uważał, że pisząc, musi „otwierać się aż do nadmiaru”, przy „całkowitym roz
warciu się ciała i duszy”.

U Joyce’a trudności określane jako problem kongruencji dotyczyły niemoż
ności utrwalenia wyobrażeń i pomysłów, zanim zostanie znaleziony odpowiedni 
środek wyrazu:

„moja wyobraźnia jest tak słaba, że obawiam się, iż wszystkie rzeczy, o których zamie
rzam pisać, stały się nieuchwytnymi wizerunkami” (1986, t. 1, s. 140).

Niekiedy też respektowanie kryterium wierności wobec rzeczywistości 
w odniesieniu do poszczególnych elementów (zdarzeń, okoliczności) powodo
wało zatrzymanie pracy. Trudności te jednak łatwo dawały się usunąć - J. Joyce 
sprawdzał po prostu, czy wymienione przez niego zdarzenia zaistniały lub mo
gły zaistnieć. W listach do brata znajdujemy wiele próśb o sprawdzenie, czy 
jakiś fakt rzeczywiście zaistniał lub był prawdopodobny.

2.5.4. Problem identyfikacji z dziełem

Odrębnym rodzajem trudności warsztatowych występującym wyłącznie 
u Kafki jest identyfikacja i utożsamienie z przedmiotem twórczości, co było 
przez pisarza uważane wręcz za konieczny warunek pomyślnej pracy nad dzie
łem:

„Trudności zakończenia, nawet drobnego utworu, nie polegające na tym, że nasze 
wyczucie domaga się dla finału pisanej rzeczy ognia, jakiego konkretna treść dotychcza
sowa nie zdołała z siebie wykrzesać. Powstają one raczej stąd, że nawet najkrótszy utwór 
żąda od autora zadowolenia z siebie i zagubienia się w sobie, z czego wydostać się na 
powietrze powszednich dni - bez silnego postanowienia i bez zewnętrznego bodźca - 
bywa tak trudno, że nim utwór zostanie wykończony - kiedy wolno ześliznąć się bezsze
lestnie - umyka się przedwcześnie pod naporem niepokoju, a potem trzeba wykończyć fi
nał od zewnątrz, po prostu rękami, które nie tylko pracują, lecz muszą także mocno się 
uczepić” (1969, s. 164).

Identyfikacja tworzywa z doświadczeniem indywidualnym, która była istotą 
twórczości F. Kafki, powoduje, że trudności warsztatowe są w wielu momen
tach również trudnościami emocjonalnymi.

J. Joyce nigdy nie stawiał problemu tak rozumianego utożsamiania się 
z dziełem czy własną wizją, zaprzątały go raczej zagadnienia ściśle warsztato
we, by nie powiedzieć techniczne.

Problem dopasowania przyjął więc u niego postać problemu kompozycji ca
łości, a więc odpowiedzialności zebranych elementów (zdarzeń, wypowiedzi, 
osobliwości językowych i fonetycznych) względem porządkującej je całości.
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Ten techniczny problem znacznie później spowodował postępy w pracy twór
czej, a jej „ślimacze tempo” stało się częstym przedmiotem skarg J. Joyce’a. 
Problem kompozycyjny miał charakter formalny. Było nim dążenie do dosko
nałej formy i odpowiedniej faktury słownej, zapewniającej melodyjność tekstu.

2.5.5. Sposoby pokonywania trudności warsztatowych

Niemal równolegle z notowaniem, przedstawianiem założeń twórczych, 
kryteriów wartości tworzywa, reguł operowania nim, pojawiają się sformułowa
ne przez obu pisarzy zasady oddziaływania na samego siebie i na własne do
świadczenia w funkcji tworzywa.

W Dzienniku F. Kafki znajdujemy co najmniej pięć rodzajów autoinstrukcji, 
autorozkazów, będących sposobami nie tylko rozwiązywania trudności warsz
tatowych, ale także zapobiegania im.

Pierwszy i oczywisty jest nakaz ciągłej samoobserwacji i autoanalizy. Inten
sywność wiwisekcji psychicznej jest tak duża, że prowadzi do zachwiania rów
nowagi pomiędzy wiedzą o sobie, będącą minimum sprawnego przystosowania, 
a wiedzą o własnym życiu wewnętrznym pozostającą na wyłącznych usługach 
twórczości.

Drugim autorozkazem, koniecznym uzupełnieniem pierwszego jest nakaz 
izolacji od świata zewnętrznego, izolacji zapewniającej samotność psychiczną 
i fizyczną, wolną od zakłócających kontaktów z innymi ludźmi. Autoperswazja 
towarzysząca tej zasadzie zapobiegania trudnościom polega na analizie uciążli
wości kontaktów z innymi i dowodzeniu ich zgubnego wpływu, zagrożeń, jakie 
niosą.

Trzecia autoinstrukcja jest nakazem ciągłego kontrolowania własnych sta
nów wewnętrznych.

Łatwo jednak zauważyć, że w trakcie realizowania trzech wymienionych na
kazów łącznie F. Kafka osiągał taki stopień samokontroli i samoświadomości 
emocji, jaki M. Kofta (1979) określa jako wyższy („drugi”), równoznaczny 
z obiektywizacją emocji, poprzedzony znajomością wywołujących je przyczyn. 
W tej drugiej fazie, piszę M. Kofta, uświadomienie emocji polega „najogólniej 
na intelektualnej obróbce informacji” o „pewnym stanie rzeczy” (1979, s. 190). 
Obróbka ta polega na badaniu wewnętrznej zgodności i adekwatności emocji, 
przeszukiwaniu materiałów pamięciowych w celu odszukania analogicznych 
sytuacji w przeszłości - określaniu następstw, implikacji, porównywaniu danej 
emocji z przyzywanymi w przeszłości. Dopiero w ten sposób, jak piszę autor 
cytowanej monografii, treść emocji może wejść do treściowego aspektu systemu 
poznawczego. Ta charakterystyka II fazy uświadamiania emocji doskonale opi
suje sposoby samokontroli emocji widoczne w autoanalizach prezentowanych 
przez F. Kafkę na kartach Dziennika.

Kolejny, czwarty nakaz, odnoszący się do sposobów operowania doświad
czeniem wewnętrznym, dotyczy koncentracji na sobie sięgającej tak daleko, aby 
możliwe było wykorzystanie wszelkiej treści doświadczenia. Kafka piszę 
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o „rozluźnieniu się aż do głębi swojej istoty”, czyli nie o zaniku samokontroli, 
ale poszerzeniu zakresu samoobserwacji.

Następny nakaz określany jako podtrzymywanie zdolności do fantazjowania 
jest - jeśli można tak powiedzieć - heurystyką korzystania z doświadczenia, ale 
też przejawem wyższego jeszcze stopnia uświadomienia sobie emocji, jaki 
mógłby polegać na ich zróżnicowaniu, uogólnieniu, wysublimowaniu, zidenty
fikowaniu nowych kategorii jakościowych.

W wymienionych regułach samokontroli emocji, czy też nakazach operowa
nia doświadczeniem wewnętrznym, znajdują wyraz dwa zasadnicze mechani
zmy. Jednym jest swoista heurystyką wykorzystywana jako tworzywo własnych 
przeżyć, drugim - powiązana - z nią ściśle heurystyką samokontroli emocji. 
W związku z nią właśnie pojawia się bardziej już osobisty nakaz dotyczący 
„wyrównywania nastrojów emocjonalnych”, dążenia do poczucia ładu we
wnętrznego.

W różnych momentach dominuje u F. Kafki jedna bądź druga heurystyką. 
Zatem obok dążenia do uzyskania równowagi emocjonalnej pojawiają się wy
powiedzi o przeciwnej intencji: „pragnę dręczyć sam siebie, ciągle od nowa 
przeobrażać swój stan” (1969, s. 350). Siedząc naprzemienne pojawianie się 
tych dwóch heurystyk, dostrzega się bardzo charakterystyczny dylemat: zmaga
nie się tendencji do opanowania emocji ujemnych i towarzyszących im wizji, 
uzyskania stanu spokoju z przeciwną tendencją do wzmagania cierpienia i pod
trzymywania przykrych odczuć, stanowiących inspirację i źródło literackich 
pomysłów. F. Kafka świadomy był tego dylematu. Zadania, jakie sobie określił 
jako twórca, a także postawa, jaką miał wobec siebie samego, najczęściej roz
strzygały dylemat na korzyść twórczości.

Mając na uwadze różne właściwości procesu samokontroli, można stwier
dzić, że w nastrojach F. Kafki dominowały emocje określone przez M. Koftę 
(1979) jako kontrolujące: strach, wstyd, poczucie winy, przygnębienie. Są to 
emocje poprzedzające czynności samokontroli, w omawianym przypadku - 
także towarzyszące im.

Dominującą techniką samokontroli emocji było tłumienie ich bezpośrednich 
behawioralnych przejawów, a rozbudowanie wewnętrznej reprezentacji przeżyć.

Prowadząc z kolei analizowanie danych biograficznych Joyce’a z punktu wi
dzenia kontroli emocji, można - biorąc pod uwagę jego listy - powiedzieć, że 
u tego pisarza sposób przeżywania emocji i ich ekspresji sięga zaledwie 1 fazy 
uświadamiania emocji w rozumieniu M. Kofty. Faza ta charakteryzuje się 
„przedpojęciowym uświadomieniem”, po którym może nastąpić uświadomienie 
pojęciowe i ewentualna wtórna kategoryzacja emocji. Ekspresja emocji jest 
bogata, intensywna, przejawia się w zachowaniu, słynnych wypowiedziach ob
scenicznych, atakach, żądaniu pomocy etc. Konsekwentnie też nakazy dotyczą
ce sposobów pracy z tworzywem, zabezpieczające przed trudnościami warszta
towymi, są nakazami dotyczącymi zachowania i manipulowania sytuacją oraz 
innymi. Są to niejako dyrektywy „zewnętrzne”, opisujące sposoby zachowania 
się autora.
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Po pierwsze, wyraźny jest wymóg uważnej obserwacji otoczenia w celu 
wzbogacania kolekcji faktów i powiedzonek.

Po drugie - wymóg aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, obcowania 
z innymi, kontaktów, często konfliktowych, będących źródłem inspiracji.

Trzeci nakaz ma związek ze swoistą trudnością, którą Joyce określił jako 
mglistość własnych wyobraźni. Dążąc do przezwyciężenia tej trudności, autor 
narzucił sobie nakaz „panowania nad zdarzeniami”, realiami, wyrażający się 
konkretnie jako przymus zapisywania interesujących faktów.

Czwarty autorozkaz jest względem powyższego komplementarny. Jest nim 
zasada zdobywania i posiadania (utrwalania) nie tylko informacji, ale także 
wiedzy i konkretnych umiejętności. Przykładem stosowania tej reguły może być 
fakt pobierania przez Joyce’a lekcji rozmaitych języków, w celu uzyskania ma
teriału do oryginalnych modyfikacji języka i innych działań słowotwórczych.

Kolejną zasadą jest wymóg realizmu, zgodności z rzeczywistością, który 
przestrzegany był przez J. Joyce’a niezwykle skrupulatnie.

Wymienione dyrektywy dotyczące pracy twórczej odnoszą się wprost do 
trudności warsztatowych i chociaż dotyczą wydarzeń osobistych i prywatnych, 
to nie popadają z nimi w kolizję zagrażającą poczuciu tożsamości, jak to się 
działo u F. Kafki.

Joyce już we wczesnej młodości dokonał podstawowego wyboru, przyznając 
sztuce wyższość nad wszystkimi innymi dziedzinami własnej działalności. 
Sztuka była wartością integrującą jego dążenia. Z tego zapewne powodu był tak 
wrażliwy na krytykę, tak usilnie zabiegał o obronę swojej literatury i może wła
śnie dlatego pisał, mimo braku dowodów uznania ze strony najbliższych, cią
głych kłopotów finansowych i mieszkaniowych, zagrożony ślepotą, między 
nawrotami bólu. Praca literacka była dla niego również luksusem i celem wy
magającym wyrzeczeń.

„Nie jadłem prawie nic, dawałem codziennie lekcje do późnych godzin nocnych i ku
piłem w ciągu dziewięciu lat jedno ubranie, ale irlandzki ruch literacki został w końcu 
poinformowany o moim istnieniu” (1986, t. II, s. 126).

Na zakończenie rozważań dotyczących sposobów radzenia sobie z trudno
ściami warsztatowymi - kilka cytatów.

Przykładem techniki wspomagającej warsztat, a jednocześnie posiadającej 
funkcję psychoterapeutyczną, jest u F. Kafki dążenie do „wzbudzania nowego 
wrażenia”.

„Dawny mój zwyczaj, aby czystym wrażeniom to przykrym czy radosnym - skoro 
tylko osiągną szczyt swej czystości - nie pozwolić rozpłynąć się dobroczynnie po całej 
mojej istocie, lecz zamącać je raczej i przepędzać za pomocą wrażeń nowych, nieprzewi
dzianych i słabych” (1969, s. 95).

Innym przykładem są autoinstrukcje zmierzające do samouspokojenia się 
i zaakceptowania aktualnych przeżyć:
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„Nie rozpaczać, także i z tego powodu, że nie rozpaczam. Gdy zdaje się, że wszystko 
już chyli się ku końcowi, nadejdą jeszcze przecież nowe siły, to znaczy właśnie, że ży- 
jesz” (ibidem, s. 236).

Analogiczną, jeśli chodzi o funkcję, ale jakże inną wypowiedź znajdujemy 
u J. Joyce’a:

„O Mgliste Coś leżące u podstawy wszystkiego! Przez miłość Chrystusa Pana, zmień 
moją przeklętą sytuację życiową. Daj mi, na miłość boską pióro, butelkę atramentu 
i odrobinę spokoju wewnętrznego, a wtedy (...) o ile nie zaostrzę tego piórą nie zamoczę 
go w sfermentowanym atramencie i nie zacznę pisać dobrych zdań o ludziach, którzy 
mnie zdradzili, poślij mnie do piekła” (1986, t. I, s. 76).

2.6. Trudności emocjonalne

Najczęstsze wypowiedzi u obu twórców dotyczą stanów wyczerpania, apatii, 
„drętwoty”, „nudy”.

Wyczerpanie, jako bezpośredni skutek intensywnej czy szczególnie wydajnej 
pracy, komunikują następujące wypowiedzi:

F. Kafka:

„Moja niezdolność do myślenią obserwowanią stwierdzania faktów, budzenia w so
bie wspomnień, mówienia i współprzeżywania rośnie. Kamienieję, muszę to stwierdzić 
(...). Jeżeli się nie uratuję przez jakąś pracę, przypadkiem” (ibidem, s. 315).

Sformułowania w kontekstach: „wyjałowiony”, „strupieszały”, „nuda i bez
nadziejność”.

J. Joyce:

„Za każdym razem, kiedy skończę dany epizod, mój umysł ogarnia pewnego rodzaju 
apatia i wydaje mi się, że ani mnie, ani mojej nieszczęsnej książce już nie uda się z niej 
wydobyć” (1986,1.1, s. 356).

Sformułowania w kontekstach: „przygnębienie”, „depresja”, apatia” i „obo
jętność”.

Charakterystyczny rodzaj wypowiedzi u obu pisarzy stanowią skargi na brak 
gotowości emocjonalnej do pracy, określane jako „zimno”.

F. Kafka: „Jestem zimny i nieczuły” (1969, s. 340).

J. Joyce: „Mam w głowie trzy lub cztery pomysły na nieśmiertelne opowiadanią ale 
jestem zbyt »zimny«, by je napisać” (1986, s. 143).

Stany twórczej niemocy cechuje charakterystyczna odmienność.
F. Kafka: „Zupełna obojętność i otępienie. Wyschnięta studnią woda w niedosiężnej 

głębi, a i tam niepewna. Nic, nic” (1969, s. 364).
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J. Joyce: „Tak czy owak w głowie mam tylko zajączki, a piszę i myślę tylko kapry
śnie. Odejdźcie ode mnie bydlaki w wieczny spokój przygotowany dla akademików i ich 
chorób żołądka” (1986, t. II, s. 293).

Specyficzne formy przybiera niepokój, asteniczny i steniczny odpowiednio.

F. Kafka: „mieszanina bojaźni, powściągliwości, gadatliwości, oziębłości - chcę 
przez to opisać (...) zespół słabości (...). Słabość owa powstrzymuje mnie zarówno przed 
obłędem, jak i przed każdym wzlotem” (1969, s. 439).

J. Joyce: „Nagłe zachwyty i ataki depresji (...) stawiają mnie nieustannie w trudnych 
sytuacjach, z którymi jako człowiek nie dość bystry nie umiem się uporać” (ibidem, t. II, 
s. 227).

„Ostatnie tygodnie były naprawdę straszne i mam wrażenie, że zapadamy się głębiej 
w bagno. W rozpaczy przerwałem pracę na tydzień, potem podjąłem znowu i piszę dniem 
i nocą. Pracujejak człowiek ogłuszony” (ibidem, t. II, s. 109).

2.6.1. Reakcje i działania wywołane negatywnymi emocjami

Dominującym uczuciem, kanalizującym negatywne nastroje, było zwątpienie 
w sens twórczości i sens literatury w ogóle. F. Kafka pisał:

„Ogarnął mnie zbyt wielki lęk przed zaczynającym się dniem. Uświadomiłem sobie 
ponownie, że wszystko to, co piszę, jest mierne i że na tę miernotę skazują mnie moje wa
runki życiowe” (ibidem, s. 342).

Najbardziej wyrazistym przykładem utraty poczucia sensu własnej twórczo
ści i sensu literatury w ogóle był list napisany przez F. Kafkę do przyjaciela - 
Maksa Broda, któremu polecił spalić wszystkie swoje rękopisy. W ostatnich 
dwóch, trzech latach życia jego przekonanie o tym, że słowami można zmienić 
życie, że literatura dopomoże człowiekowi w jego konflikcie ze światem, że 
udzieli odpowiedzi na pytania ostateczne, doprowadzi do prawdy - zmieniło się 
w zwątpienie:

„To, co by się chciało przede wszystkim osiągnąć, to znaczy zwierzenie się, podziele
nie się doświadczeniem, wiedzą właśnie to jest wiecznie niemożliwe” (za: Bieńkowski, 
1969, s. XI).

Podobne wątpliwości, równie silne, dręczyły także Joyce’a:
„Czy to możliwe, aby ludzie pióra byli ostatecznie tylko dostarczycielami rozrywki” 

(1986,1.1, s. 69).

„Napisałem już dość dużo i zanim zrobię dalsze kroki w tym kierunku - muszę ujrzeć 
jakiś cel - nie jestem literackim Jezusem Chrystusem” (ibidem, t. I, s. 114).

Wobec narastających ataków krytyków, braku zrozumienia, J. Joyce załamał 
się i rozważał podjęcie decyzji o tym, by ktoś inny kontynuował jego pracę 
literacką. Wybrał nawet osobę, która pod jego kierownictwem, zgodnie z jego 
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instrukcjami miała kontynuować dzieło. Powrócił jednak do swojej książki, ale 
sama możliwość przekazania jej komuś innemu wpłynęła na niego „kojąco”.

Oprócz wymienionych wyróżnić możemy (odwołując się do R.S. Lazarusa, 
1991) technikę radzenia sobie polegającą na poszukiwaniu wsparcia społeczne
go. U F. Kafki ta technika jest niemal niezauważalna. Jeśli nawet chciałby, miał 
zamiar, lub nawet uważał poszukiwanie wsparcia za słuszne, to i tak nie zawsze 
gotów był skorzystać z pomocy innych ludzi. Osobą, która zawsze skutecznie go 
wspierała, była siostra Ottla, ponadto kolejne ukochane - w różnym stopniu. Oto 
przykładowe wypowiedzi:

„E jest dla mnie mila; w niepojęty sposób wierzy we mnie, jakkolwiek widziała mnie 
przed sądem; co więcej, odczuwam nieraz pewien wpływ tej wiary we mnie, co prawda, 
nie wierząc w to uczucie całkowicie” (1969, s. 315).

„Potrzebuję więcej przyjaźni, niż na to zasługuję” (1969,1.1, s. 55).

„Dobry okres z przerwami, zawdzięczam go Ottli” (ibidem, s. 449).

U Joyce’a natomiast poszukiwanie wsparcia u innych, żądanie usług, pomo
cy, informacji, jest typową drogą radzenia sobie z trudnościami. Domaganie się 
pomocy jest u niego zresztą bardzo agresywne, natarczywe i dotyczy wszelkich 
spraw - kryteriów oceny twórczości literackiej, sprawdzenia wiarygodności 
informacji, pomocy materialnej:

„Czy mógłbyś poczytać angielskich »realistów«, których nazwiska spotykam w prasie 
i przekonać się, co są warci (...). Czytam bardzo mało i czuję się tak głupi jak sztokfisz” 
(1986,1.1, s. 77).

„Proszę Cię o przesłanie następujących informacji: (...) czy ksiądz może zostać po
chowany w habicie (...), czy wybory do władz miejskich odbywają się w październiku” 
(ibidem, 1.1, s. 76).

Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego kierowane jest przede wszystkim do 
Nory - ukochanej potem towarzyszki życia, wreszcie żony J. Joyce’a:

„Zbaw mnie, moja prawdziwa miłości! Zbaw mnie od złości świata i od zla w mym 
własnym sercu” (ibidem, 1.1, s. 176).

2.7. Sytuacje trudne pośrednio związane z twórczością

Spośród wielu sytuacji trudnych pośrednio dotyczących twórczości weź- 
miemy pod uwagę jedynie reakcję na opublikowane utwory ze strony rodziny, 
przyjaciół, profesjonalnych i przypadkowych krytyków.

Jakie jednakże było przekonanie samych autorów o wartości ich pracy?
Kafka wahał się w swoich ocenach. Pamiętając o celach, jakie stawiał swojej 

twórczości, nietrudno zauważyć, że powstające utwory nie spełniały przede 
wszystkim jego własnych standardów.
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Joyce był bardziej przekonany co do wartości swoich utworów, niemniej 
zmienność jego sądów na ten temat ma bardzo dużą amplitudę. Ulegał rozlicz
nym emocjom, szukał nawet wykonawcy swoich literackich pomysłów, ale nie 
„złamał pióra”.

Brak reakcji na opublikowane utwory zdarzał się często u bliskich osób i był 
jednakowo przykry dla obu pisarzy. Wywoływał jednak odmienne i typowe dla 
nich reakcje - uczucie przykrości, smutku i przygnębienia u F. Kafki, a złości, 
smutku i agresji u J. Joyce’a.

F. Kafka pisał do Felicji:

„Tobie moja książka podoba się równie mało jak przedtem moja fotografia (...). Ale 
Ty nic nie mówisz, raz wprawdzie zapowiedziałaś, że coś powiesz, lecz nigdy tego nie 
powiedziałaś (...). Książka, sama w sobie nie podoba Ci się, lecz z uwagi na to, że to ja ją 
napisałem, na pewno ją lubisz, ale w takim razie należy to powiedzieć” (1976, s. 207- 
-208).

Czytywanie utworów nawet życzliwym osobom także wywoływało obawy:

„Rano czułem się tak rześki do pisania, a teraz kompletnie hamuje mnie wyobrażenie, że 
mam po południu odczytać swoją rzecz Maksowi” (ibidem, s. 165).

Uwagi profesjonalnych krytyków były tyleż denerwujące, co nietrafne:

„W każdym bądź razie, będę rnusiał teraz po wydaniu książki jeszcze bardziej trzy
mać się z dala od czasopism i recenzji krytycznych, o ile nie chcę poprzestawać na tym, 
aby wprawdzie tkwić tylko końcami palców” (ibidem, s. 215).

Reakcje bliskich J. Joyce’a są równie obojętne; do ciotki napisał:

„Ofiarowałem Ci ją siedem miesięcy temu, ale nie usłyszałem nigdy żadnego ko
mentarza na jej temat, jeśli nie liczyć kilku słów podziękowania (...) istnieje różnica po
między prezentem zawierającym funt kotletów, a prezentem w formie książki, takiej jak 
Ulisses” (1986, t. II, s. 83).

(O żonie) „Ona nie dba wcale o moją sztukę” (ibidem, 1.1, s. 48).

„Och najdroższa, gdybyś tylko zechciała (...) przeczytać tę okropną książkę, która 
złamała serce bijące mi w piersi” (ibidem, t. II, s. 74).

J. Joyce nasłuchuje głosów krytyków, nie izoluje się od nich:

„Nie mogę sobie wyobrazić bardziej groteskowej sytuacji. Nie docierają do mnie żad
ne nowe wiadomości na temat mojej sztuki, powieści czy tomu opowiadań” (ibidem, t. II, 
s. 109).

Ataki krytyków, polemika z Miss Weaver, E. Poundem i bratem Stanislau- 
sem narzuciła Joyce’owi, jak piszę R. Ellman (1984), postawę obronną, z której 
nie potrafił się już nigdy wyzwolić, jakkolwiek starał się wytworzyć u siebie 
bardziej naturalne nastawienie do sądów krytycznych innych ludzi:

„Odczuwam coraz wyraźniej agresywną wrogość okazywaną mojemu eksperymento
wi w dziedzinie interpretacji wciemnej nocy duszy«. Osobiste urazy zawiedzionych arty
stów, którzy zmarnowali swe talenty, a może i geniusz, podczas gdy mnie, mniej uzdol
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nionemu i narażonemu na mnóstwo okropnych cierpień, tak fizycznych, jak i psychicz
nych, udało się - przynajmniej na pozór - czegoś dokonać, nie mają (...) znaczenia” (ibi
dem, t. II, s. 194-195).

Reakcją na złe recenzje i nieprzychylne opinie było także kontynuowanie 
pracy. Oczywiście, zarówno motyw pracy pisarskiej, tak dominujący u obu pisa
rzy, jak również wspierające go przekonanie o wartości własnej twórczości mają 
tu znaczenie decydujące jako czynniki sprawcze.

F. Kafka wątpi w swoją twórczość albo też wyraża się ostrożnie:

„Kartkowałem Dziennik. Otóż przeglądając nie stwierdziłem, by to, com napisał do
tychczas, było szczególnie wartościowe, ani też nie uznałem, by należało to wprost od
rzucić” (1967, s. 166).

J. Joyce:

„Będę pisał tylko to, co w moich własnych oczach zasługuje na uznanie i będę pisał 
najlepiej jak potrafię, tak mi dopomóż diabeł” (1986, t. I, s. 20).

W ocenie utworów innych pisarzy typowe jest deprecjonowanie tych warto
ści, zrozumiałe zarówno z uwagi na oryginalność dzieł obu twórców, jak rów
nież na funkcje psychologiczne takiej deprecjacji.

„polecił Pani Bindinga, którego i ja czytałem, co prawda tylko niewiele, ale taż ani jednej 
linijki, która nie byłaby śpiewem fałszywym, przesadzonym” (Kafka, 1976, s. 53).

J. Joyce wyraża się dosadnie:

„dzieła współczesnych pisarzy irlandzkich to, moim zdaniem, jedynie płytkie, źle napisa
ne, bezkształtne karykatury” (1986, t. I, s. 69). „Stwierdzam bez zarozumiałości, że nie
wiele mogę się nauczyć od angielskich powieściopisarzy” (ibidem, t. I, s. 129).

Nawiązując do koncepcji E. Ringela (1987) dotyczącej możliwości rozwią
zania sytuacji trudnych, w opisanych przypadkach zauważamy permanentne 
występowanie trudności i swoistą równowagę pomiędzy presją niesprzyjających 
okoliczności i oporem, przeciwstawianiem się jej ze strony podmiotu.

Charakterystyka dwóch przypadków ujawnia paradoksalne właściwości 
twórców: silne zracjonalizowanie i bardzo rozbudowaną, poznawczą reprezenta
cję emocji u F. Kafki, przeżywającego niezwykle intensywne stany uczuciowe 
i słabe opracowanie poznawcze równie intensywnych, wyrażanych na wiele 
sposobów emocji Joyce’a (operującego w twórczości raczej intelektem niż 
uczuciami).

Przedstawiona analiza sytuacji trudnych pojawiających się w trakcie twór
czej pracy pisarskiej skłania do kilku wniosków.

Po pierwsze - analizy materiałów biograficznych nakazują większą ostroż
ność w tworzeniu uogólnień, skłaniają wręcz do powstrzymania się od nich do 
momentu bardziej wielostronnej konfrontacji różnorodnych danych na temat 
twórczości oraz zweryfikowania wielu utrwalonych przekonań.

Po drugie - konieczne wydaje się powiększenie zestawu pojęć odnoszących 
się do procesu twórczego. W świetle przeprowadzonej analizy oczywista wydaje 
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się potrzeba zbudowania typologii twórców (lub rodzajów twórczości) na pod
stawie różnic wynikających z odmiennych postaw wobec tworzywa, z różnego 
udziału czynnika podmiotowego w tworzeniu (tj. nasilenia identyfikacji z dzie
łem), czy też przewagi nastawień ewaluatywnych nad deskryptywnymi.

Po trzecie - zaznaczająca się często i występująca u twórców dominacja 
motywu twórczego sugeruje konieczność dalszych badań mechanizmów emo- 
cjonalno-motywacyjnych twórczości. Wydaje się, że płodnym kierunkiem po
szukiwań mogłoby być określenie leżących u ich podstaw osobliwości procesu 
wartościowania. Nade wszystko także adekwatnej charakterystyki wymaga sam 
motyw tworzenia, w takiej postaci, w jakiej odczuwają go i realizują artyści.

3. Konteksty motywacyjne aktywności twórczej

Jak już wskazano w pierwszej części tego podrozdziału, w analizie danych 
biograficznych dotyczących wybitnych twórców stwierdzenie dostatecznie czę
stego współwystępowania pewnych okoliczności życiowych z sukcesami twór
czymi, często jest przesłanką do wnioskowania o istnieniu związku przyczyno
wego pomiędzy faktem z biografii a efektywną twórczością. Z tego typu zależ
ności wyciąga się potem wnioski określające, jaki rodzaj sytuacji zewnętrznej 
ukształtował dany rodzaj motywacji. Nierzadko, niestety, jest to rozumowanie 
i dowodzenia nacechowane - jak już wspomniano - błędem określonym przez 
M. Stasiakiewicza (1999, s. 85, 92) jako „zamknięte koło wnioskowania i inter
pretacji”. Typowym przykładem może być stwierdzenie (nierzadkie w literatu
rze biograficznej) takie na przykład, że Mickiewicz napisał III część Dziadów 
w emocjonalnym napięciu wywołanym koniecznością zerwania z Marylą We- 
reszczakówną. Sformułowanie takie wyjaśnia bardzo niewiele, nie wiadomo też, 
czy jest prawdziwe. Opiera się na wskazanym już schemacie rozumowania: 
sytuacja - motywacja - efekt, a ponadto milcząco zakłada, że aktywność stero
wana jest wyłącznie motywami, co ignoruje wpływ dużej ilości czynników mo
dyfikujących zarówno motywację, jak i sam przebieg działania. W podsumowa
niu rozważań na temat funkcji analiz psychobiograficznych w badaniu procesów 
twórczych proponuje się zatem nieco inny sposób analizowania procesów mo
tywacyjnych, taki, który zapewniłby tego typu dociekaniom większą płodność 
i bardziej intensywne odwołania do wyjaśnień stricte psychologicznych. Narzę
dziem tej analizy będzie szkicowy model kontekstów motywacyjnych (por. 
A. Tokarz, 1990).

Proponowane pojęcie „konteksty motywacyjne” ma swoje źródło w koncep
cji motywacji T. Kocowskiego (1987; 199lb), powołanej w rozdziale I, i wydaje 
się jej oczywistą konsekwencją. W poprzedniej części pracy inkorporowano do 
tej definicji określenia dotyczące sprawstwa i podmiotowości. Tego ostatniego 
aspektu motywacji proponowana analiza nie dotyczy. Cytowany autor wyróżnia 



188

cztery generacje procesów motywacyjnych: mechanizmy instynktowo- 
-popędowe, emocje, dążenia, procesy wolicjonalne (por. T. Kocowski, 199 lb). 
Przyjmuje tezę o polimotywacyjnej strukturze działania. Są to stwierdzenia 
wymagające podkreślenia w punkcie wyjścia, chociaż oczywiste i często przyj
mowane (K. Obuchowski, 1983; 1995; D. Doliński, W. Łukaszewski, 2000; 
W. Łukaszewski, D. Doliński, 2000).

Kontekstami motywacyjnymi nazywamy tu różne stany i właściwości jakiejś 
osoby, pozostające w relacjach podobieństwa, tożsamości lub wzajemnego od
działywania z różnymi elementami wielopiętrowej, polimotywacyjnej struktury 
organizującej działanie tej osoby. Oczywiście, takie określenie musi się wiązać 
z operowaniem definicjami o rozmytym zakresie. Wydaje się, że można przyjąć 
taką niedogodność, kompensując niedostateczną precyzję wywodu pomnoże
niem listy zmiennych opisujących uwarunkowania procesu motywacyjnego. 
W ujęciu fazowym należy jego etapy podzielić na fazę przedoperacyjną (delibe- 
racyjną), implementacyjną oraz realizacyjną (por. P. M. Gollwitzer, M. Brand- 
steatter, 1997; M. Kofta, 2001).

Wpływ poszczególnych kontekstów, jak i łączny wpływ całego tła psychicz
nego, na jakim się dana aktywność rozgrywa, może sprzyjać realizowanemu 
kierunkowi działania, może go rozpraszać lub hamować. Można powiedzieć, że 
różne konteksty motywacyjne działająjako stymulatory, dystraktory lub inhibi
tory względem obranego kierunku działania. W tych rozważaniach bierze się 
pod uwagę jeden tylko kierunek działania i jeden dominujący motyw, to jest 
twórczość. Zatem interesuje nas to, w jakiej mierze rozmaity układ okoliczności 
kształtujących dojrzałąjuż strukturę motywacji organizującej tworzenie przesą
dza o efektywności tego działania. Konteksty jako całość modyfikują, prze
kształcają, zmieniają lub wzmacniają ukierunkowanie i natężenie aktywności 
twórczej, a także dezorganizują lub doskonaląjej program.

Do czynników modyfikujących kierunkowe i energetyczne aspekty aktywno
ści należeć będą: zmienne kierunkowe związane z sytuacją (z aktualnymi moty
wami), z aktualnie realizowanym planem działania oraz z charakterystyką oso
bowościową i energetyczną danej osoby. Tworzy to następujące konteksty mo
tywacyjne: motywów aktualnych, osobowościowy, funkcjonalny i energetyczny. 
Omówimy je kolejno.

Wydaje się, że ukierunkowanie proponowanego modelu na to, aby dostarczył 
listy zmiennych, a właściwie kompozycji zmiennych różnego rodzaju, jakie 
pośredniczą w modyfikowaniu struktury motywacji do twórczości, może być 
pożyteczne jako propozycja przy analizowaniu wpływu rozmaitych wydarzeń 
życiowych na przebieg i efektywność działań twórczych. Niewykluczone, że za 
pomocą takiej kontekstowej analizy uzyskać można bogatszy zestaw hipotez 
wyjaśniających znaczenie różnych wydarzeń z życia danej osoby i ich wpływ na 
kształtowanie się wewnętrznych warunków sprzyjających pracy twórczej. Wy
daje się, że oczywista jest większa przydatność tej analizy w przypadku badan 
dotyczących osób żyjących niż postaci historycznych oraz wypowiedzi osobi
stych niż innych źródeł danych biograficznych.
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3.1. Kontekst motywów aktualnych

Kontekst motywów aktualnych można inaczej określić jako kontekst sytu
acyjny czy też doraźny. Składa się on z występujących w danym momencie, 
wzbudzonych sytuacją zewnętrzną lub wewnętrzną jednostki, procesów moty
wacyjnych. Niekiedy kontekst ten może się wyrażać w jednym silnym motywie, 
który na pewien czas podporządkowuje sobie inne dążenia. Dzieje się tak na 
przykład wówczas, gdy dana osoba kieruje się bardzo silną emocją lub bardzo 
silnym motywem (dominantą motywacyjną). Po li motywacyjny w istocie kon
tekst takiego dominującego motywu pozostaje wówczas w zgodności z nim, 
wzmacnia go. Jeżeli w tej sytuacji pojawi się bardzo silny bodziec wzbudzający 
inny motyw, możemy oczekiwać trojakich tego skutków:

• Motyw wzbudzony może wspierać motyw dominujący aktualnie, czyli 
może pełnić funkcje integrujące.

• Motyw wzbudzony może zadziałać jako dystraktor, doprowadzając do 
przejściowej lub trwałej dezorganizacji działania, czyli co najmniej osła
bienia kierunkowej funkcji dominującego motywu.

• Motyw wzbudzony może całkowicie zmienić dotychczasowy kierunek 
działania, narzucając inny.

Przyjmijmy, że takim silnym motywem jest stymulator emocji. Trzy wymie
nione sytuacje związane są z wyraźną „grą” motywu dominującego aktualnie 
z pojawiającą się silną emocją. Mogą dać w efekcie dość radykalne zmiany 
w zakresie kierunku i intensywności działania.

Konsonans motywacyjny wywołany przez zgodność między emocją a mo
tywem dominującym w danym momencie ma najczęściej skutki bardzo korzyst
ne dla harmonijnego przebiegu aktywności twórczej i uzyskiwania wartościo
wych rezultatów. Przykładem może być sytuacja, w której zewnętrzny stymu
lator wzmacnia emocję zaciekawienia aktualnie rozwiązywanym zadaniem.

Sprzeczność pomiędzy stymulatorem a motywem aktualnym doprowadza do 
przynajmniej częściowej dezorganizacji i zdaje się mieć skutki negatywne, o ile 
dana osoba nie podporządkuje emocji dominującemu motywowi, stosując na 
przykład techniki kontroli emocji (z najprostszym wycofaniem się na czele). 
Jednakże nawet taka konieczność usunięcia dystraktora jest sama w sobie obcią
żeniem i z pewnością wydłuża realizację działania. Omawiana sprzeczność mo
że również radykalnie zmienić aktualny stan motywacyjny, zmieniając też za
miary, dążenia i cele.

Najczęstsza sytuacja, jak można przypuścić, będzie polegała na konfrontacji 
pomiędzy silnym, dominującym, istniejącym już motywem (pracy twórczej) 
a pojawiającą się emocją. Może się więc zdarzyć, że dla danej osoby co naj
mniej dwa motywy jednocześnie będą posiadać zbliżone rangi w hierarchii waż
ności. Działanie nie może w takiej sytuacji być dostatecznie spójne, a podmiot 
ulegnie rozproszeniu motywacyjnemu lub kierunek aktywności zmieni się rady
kalnie. Analiza zachowań twórców w takich sytuacjach jest interesującym zada
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niem badawczym, które przynieść może niewątpliwie wartościowe dane, także 
praktyczne.

Kontekst motywów aktualnych to analiza ukierunkowania i intensywności 
motywów, po części uwzględniająca ich mechanizm, przesądzający o tych 
dwóch wymienionych właściwościach. Przedstawione rezultaty analizy biografii 
A. Mickiewicza i analiza pism J. Joyce’a oraz F. Kafki umożliwiają, jak się 
wydaje, kontynuację analizy psychobiograficznej według proponowanego tu 
sposobu.

Sytuacyjny kontekst motywów aktualnych trudno poddaje się badaniu w sy
tuacji laboratoryjnej. Kontekst taki bowiem składa się z wielu różnorodnych 
motywów o rozmaitej sile, wchodzących w rozmaite interakcje z motywem 
wzbudzonym (na przykład emocją). Przedstawione tu warianty rozwoju sytuacji 
są oczywiście dużym uproszczeniem. W przeciwieństwie jednak do sytuacji 
eksperymentalnej w badaniach biograficznych dysponujemy szczegółowymi 
opisami jednostkowych przypadków, co pozwala na wyprowadzenie z tych 
danych wartościowych hipotez.

3.2. Kontekst osobowościowy

Osobowościowy kontekst działania obejmuje między innymi strukturę indy
widualnych postaw, upodobań i zainteresowań, a także pozycję różnych moty
wów w systemie motywacji, ich funkcje oraz hierarchię wartości. Wielopiętro- 
wość i złożoność struktury motywacyjnej powoduje u różnych osób odmienne 
reagowanie na taką samą sytuację zewnętrzną. Obiekt wzbudzający silne emocje 
może stać się przyczyną powstania motywu dominującego, koncentrującego 
działania i wysiłki podmiotu. U innej osoby w podobnej sytuacji może powstać 
lęk lub motyw zgoła słaby, zatem kontekst osobowościowy sprawia nie tylko to, 
że określone motywy u jednych wywołać łatwiej, u innych trudniej, lecz także 
i to, że już wzbudzone, mogą oddziaływać odmiennie z uwagi chociażby na 
odmienność funkcji.

Z kontekstu osobowościowego pochodzą, zakorzenione w głębokich struktu
rach systemu wartości, sposób i kierunek wyznaczania ważności rozmaitych 
motywów, a tym samym także sposób szacowania ważności danego, działające
go aktualnie stymulatora.

Problem wpływu kontekstu osobowościowego komplikuje się jeszcze dodat
kowo poprzez autokreację emocji i poddawanie kontroli emocji wzbudzonych. 
Dane biograficzne - w odróżnieniu od materiałów empirycznych gromadzonych 
innymi sposobami - dostarczają wiele w tym względzie przykładów. Wydaje 
się, że przy analizowaniu takich faktów, jak pozytywna i negatywna kontrola 
emocji, przydatne jest rozpatrzenie funkcji, jaką pełni taka korekta. Analizując 
dane z życiorysów pisarzy, nietrudno oprzeć się wrażeniu, że ukrytym celem 
podmiotowej korekty emocji było często nie stworzenie indywidualnego kom
fortu psychicznego (na przykład dążenie do stanów korzystnych, jak to wska-
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zuje zasada algohedonizmu, nie wyłączna przecież, dodajmy, zasada regulująca 
działanie), ale stworzenie optymalnych warunków do pracy twórczej (por. 
A. Tokarz, 199la; M. Kuleta, 1987). Warto tu dodać, że nawet pobieżna analiza 
działania i wypowiedzi, na przykład cytowanych pisarzy, nie pozwala ich mo
tywów twórczych kwalifikować jako ochronnych (w rozumieniu zaproponowa
nym przez K. Obuchowskiego, według którego motyw ochronny jest treściowo 
sprzeczny z programem działania lub powiązany z nim częściowo a od strony 
realizacji programu działania cechuje się wyjątkową sztywnością - por. 1983). 
Tym samym uznajemy ten sposób funkcjonowania za normalny, chociaż nie
optymalny z punktu widzenia samopoczucia, dobrego nastroju czy szczęścia.

3.3. Kontekst funkcjonalny

Funkcjonalny kontekst działania to przekrój ogólnej sytuacji życiowej danej 
osoby, a dokładniej - prakseologiczny aspekt długotrwałych i ważnych progra
mów działania. Te programy działania mogą wywoływać tak absorbujące czyn
ności, że zagłuszają one wpływy czynników osobowościowych (od których 
skądinąd zależą), jak też sytuacyjnych. U osób realizujących intensywnie jakiś 
program działania rozwinięcie się silnych emocji wokół obiektu „poza” aktual
nym działaniem może być utrudnione.

Każda długotrwała aktywność celowa ma fazy, etapy lub czynności o celach 
podporządkowanych celowi głównemu, a ich treść wynika z kolejnych sytuacji 
i rezultatów. Struktura działania jest złożona, zawiera czynności bardzo niekiedy 
różnorodne. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę daną sytuację, to w przekroju prakse- 
ologicznym obejmuje ona wiązkę różnych programów działania, w różnej fazie 
realizacji, o różnej odległości od celu, o rozmaitej strukturze programu, o róż
nym prawdopodobieństwie jego realizacji (por. J. Nuttin, 1968; 1985; Z. Zale
ski, 1992). Zaistnienie procesu emocjonalnego jest więc przede wszystkim za
kłóceniem, jako że pojawia się konieczność „umieszczenia” w kontekście funk
cjonalnym jeszcze jednego programu działania. Może on kontynuować jakiś 
istniejący program, może być czymś zupełnie nowym czy też wyeliminować 
program o małej mocy.

Należy tu dodać, że kontekst funkcjonalny jest uzależniony od kontekstu 
osobowościowego, jako że dominujące programy działania zawdzięczają swoją 
„pozycję” wartościom uplasowanym na szczycie hierarchii. Nadto realizacja 
programów działania zależy od takich właściwości podmiotowych, jak wytrwa
łość, uporczywość i konsekwencja w realizowaniu obranych celów działania.

Poza prakseologicznym należy wziąć pod uwagę także treściowy aspekt 
kontekstu funkcjonalnego. Na przykład w badaniach metodą wywiadu (por. 
H. Zuckerman, 1977/1992; J. Rudniański, 1976), dotyczących motywacji pracy 
badawczej, pytania często formułuje się tak, że dotyczą celów ostatecznych, 
racji, motywów nadrzędnych. W zależności od poziomu samoświadomości oraz 
szczerości respondentów otrzymuje się różne odpowiedzi. W większości jednak 
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wypadków, jak się wydaje, dotyczą one treściowego aspektu kontekstu funkcjo
nalnego, a nie aktualnie realizowanych motywów i zadań ze względu na stopień 
ich zaawansowania. Te aktualne, robocze motywy należą zresztą, według przy
jętego tu podziału, do kontekstu motywów aktualnych. Jednakże kontekst funk
cjonalny modyfikuje ich działanie. Treściowy aspekt kontekstu funkcjonalnego 
można by inaczej nazwać orientacją motywacyjną. W pracy badawczej mogli
byśmy wówczas mówić o orientacji poznawczej, czyli problemowej, kiedy to 
celem nadrzędnym, najogólniejszym jest poznanie, rozwiązanie jakiegoś pro
blemu (u artystów, odpowiednio, orientacji „na dzieło” czy po prostu orientacji 
twórczej), o orientacji ambicyjnej, której przyświeca zdobycie określonego sta
tusu; o orientacji utylitarnej, kiedy celem jest pożytek społeczny etc. Taka 
orientacja nie ma funkcji kierowania zachowaniem w sytuacji, ale poważnie 
modyfikuje aktywność, zmieniając też oczywiście tryb reagowania na aktualne 
wydarzenia i stymulatory.

Wynika stąd postulat, że jeżeli stwierdzimy u kogoś określoną emocję lub 
„nową” motywację, to należy zapytać, czy występuje ona w jakimś kontekście 
funkcjonalnym. Jeżeli znamy orientację motywacyjną, możemy więcej powie
dzieć o mechanizmie reagowania na określone wydarzenie.

Kontekst funkcjonalny zbliżony jest treściowo do kontekstu osobowościo
wego, ponieważ obejmuje elementy mogące być uznane za składowe osobowo
ści: długofalowe plany i trwałe motywacje. Różni je moment czasowy. Osobo
wość narzuca odległe cele działania, ukierunkowuje długofalowe programy 
działania. Kontekst funkcjonalny natomiast jest to przekrój polimotywacyjnej 
wiązki motywów i racji działania podmiotu w danym momencie, podporządko
wany dominującej orientacji motywacyjnej.

3.4. Kontekst energetyczny

Kontekst energetyczny („e”) to inaczej tło energetyczne, na którym funkcjo
nuje dany motyw. Najistotniejszy wydaje się tu poziom aktywacji, czyli ogólne
go wzbudzenia. Łatwo jednak wykazać, że takie opisanie kontekstu energetycz
nego jest niewystarczające. Można zatem ów kontekst zróżnicować na następu
jące poziomy:

• Poziom aktywacji - wydaje się, że przy niskiej aktywacji nawet stosun
kowo silny motyw nie wywoła aktywności, co najwyżej przetwarzanie. 
Pomija się tu oczywiście przypadki, kiedy to same motywy mają wła
sność podnoszenia aktywacji, stwarzając tym samym warunki do własnej 
realizacji, tak się dzieje w przypadku silnych emocji. Tło aktywacyjne 
znacznie modyfikuje działanie motywu i trzeba to uwzględniać.

• Poziom pobudzenia emocjonalno-popędowego (kierunkowego) - jest 
to analog Hullowskiego „ogólnego popędu” (por. Ch.N. Cofer, M.H. Ap- 
pley, 1973). Introspekcyjnie oznacza to określony nastrój emocjonalny 
lub popędowy, fizjologicznie zaś wiąże się prawdopodobnie z obniżę- 
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niem progów pobudliwości dla określonych bodźców (facylitacja). Na 
przykład możemy mówić o nastroju „pokarmowym” w stanie głodu 
i odpowiednio o nastroju seksualnym, lękowym, agresywnym. Zdolność 
do występowania takich stanów jest zdeterminowana genetycznie, doj
rzewa w czasie rozwoju. Ich występowanie zależy głównie od czynników 
wewnętrznych. Ich częstość lub siła są zmienną indywidualną, to jest mo
że istnieć osobnicza skłonność do określonych nastrojów. Wydaje się 
oczywiste, że jeżeli zadziała stymulator zewnętrzny dla danej motywacji, 
to jego efekt zależy od tego, na jakim działa tle. Jeżeli tym tłem jest na
strój równoimienny, następuje wzmocnienie skutków wpływu stymulato
ra. Obserwujemy to w dość oczywistych przypadkach: widok pokarmu 
inaczej wszak działa na głodnego niż na sytego, zagrożenie - odmiennie 
na przestraszonego niż na spokojnego.

• Poziom preferencji - odnosi się do nabytych upodobań, skłonności 
i preferencji. Jest oczywiste, że stymulator działa inaczej wówczas, gdy 
jest z tymi preferencjami zgodny, inaczej zaś wtedy, gdy się z nimi roz
mija. Obok głodu występują, jak wiadomo, specyficzne apetyty czy 
upodobania pokarmowe. Bodziec sygnalizujący obecność preferowanego 
obiektu może spowodować aktywność, nawet jeśli ogólne pobudzenie nie 
jest wysokie. Analogicznie, nawet głodny człowiek może się powstrzy
mać od jedzenia, jeśli ofiarowana mu potrawa nie jest przez niego tole
rowana. Odpowiednikiem apetytów w sferze poznawczej są zaintereso
wania. Jeśli działający stymulator jest z nimi zgodny, może wywołać na 
przykład aktywność poznawczą. Jeśli zaś dotyczy spraw uznawanych 
przez daną osobę za nieciekawe, to spodziewać się należy, że nawet przy 
silnym pobudzeniu ogólnym nie wywoła aktywności poznawczej.

• Poziom stymulacji - dotyczy skutków oddziaływania konkretnej sytu
acji. Odnosi się do pobudzenia wywołanego przez konkretny, zewnętrzny 
bodziec. W sytuacjach eksperymentalnych ograniczamy się zazwyczaj do 
tego, że emitujemy dany bodziec, zakładając zwykle, w sposób nie
uprawniony, że ten sam bodziec powinien u różnych osób wywołać tę 
samą reakcję (na przykład w sensie wzmożonej motywacji „do”). Z do
tychczasowych rozważań wynika, że tak nie jest i nie może być. Po 
pierwsze dlatego, że dany bodziec pada zawsze na jakieś tło, czyli dzia
łają wymienione konteksty (sytuacyjny, osobowościowy, funkcjonalny). 
Ale jeśli nawet pominiemy lub ustabilizujemy te trzy konteksty 
i doprowadzimy do sytuacji „czystego” pola motywacyjnego, wówczas 
i tak siła działania danego bodźca (jeśli chodzi o wpływ na czynności 
i aktywność) zależy od opisywanego pola energetycznego.



194

3.5. Przydatność kontekstowej analizy motywacji

Rozważając zastosowanie proponowanego tu modelu do analizy motywacyj
nych aspektów twórczości, można zadać sobie pytanie o jej zasadność. Wydaje 
się, że najpoważniejszym argumentem może być to, że czynności twórcze mają 
najbardziej ze wszystkich działań złożoną strukturę, stąd też motywacja 
i wszystkie jej aspekty, zwane tu kontekstami, pełnią swe funkcje, zwłaszcza 
organizacyjne w specjalny sposób, mogą mieć szczególny wpływ. Zapewne 
wpływ ten jest większy niż w przypadku innych czynności, gdyż czynności 
twórcze polegają przede wszystkim na wewnętrznym przetwarzaniu informacji, 
są niskoenergetyczne, subtelne, bardzo złożone. Aby myśleć w sposób ukierun
kowany, potrzeba niższego poziomu pobudzenia, niż aby działać motorycznie. 
Można więc przypuszczać, że tak złożone procesy nawet słaba motywacja ze
wnętrzna może zakłócić, zmienić ich kierunek czyje stłumić. Przypuszczenia te 
można ująć syntetycznie w postaci hipotezy, że prawdopodobnie dla efektywne
go myślenia twórczego potrzebna jest nie tyle silna motywacja, co pewien kom
fort motywacyjny polegający między innymi na sprzyjających, w sensie psy
chologicznym, kontekstach. Z przedstawionej analizy wypowiedzi biograficz
nych F. Kafki i J. Joyce’a wynika, ze ten „sprzyjający” kontekst może mieć, 
w przypadku poszczególnych osób, krańcowo odmienną charakterystykę. 
Skomplikowane i zasadne typologie twórczych umysłów (por. C.S. Nosal, 1990; 
1992a; 1992c; 1993), obrazujące różnorodność dyspozycji intelektualnych 
i osobowościowych osób twórczych, wskazują na konieczność utworzenia ana
logicznej klasyfikacji opierającej się na wymiarach motywacyjnych i emocjo
nalnych.

Rozwijając ową hipotezę, możemy stwierdzić, że istnieją motywacje kontek
stowe, które sprzyjają aktywności twórczej. Teoretycznie można by przypusz
czać, że przede wszystkim byłyby to motywacje wyzwalające tendencje zgodne 
z kierunkiem aktywności. Jeżeli ten kierunek został wyznaczony zadaniem, na 
przykład problemem, który należy rozwiązać, to trzeba wziąć pod uwagę wyni
kającą z kontekstu funkcjonalną, ogólną orientację motywacyjną (na przykład 
problemową czy ambicyjną). Obie te motywacje można uznać za zgodne z pod
stawowym kierunkiem aktywności, ponieważ obie wywołują tendencję do roz
wiązania problemu. Istotne jest tutaj to, czy te współwystępujące motywy tylko 
wzmacniają motywację, czy też zmieniają kierunek i przebieg czynności. Nie
trudno bowiem zauważyć, że ich zgodność z motywem podstawowym nie jest 
całkowita. Jeśli więc dana osoba jest zdominowana przez motyw ambicyjny, to 
trzeba stwierdzić, że w istocie aktywność ukierunkowana jest na cel: wykazać, 
że jestem lepszy od innych. Wprawdzie ma się to odbyć przez rozwiązanie za
dania, ale tym samym motywacja rozwiązania staje się instrumentem w stosun
ku do ambicyjnego motywu nadrzędnego (staje się elementem kontekstu funk
cjonalnego). Czy może to wpływać na przebieg czynności? Z pewnością tak. 
Wiadomo, że w długofalowej aktywności badawczej wpływ taki daje się obser
wować jako tendencyjna interpretacja danych, kłamstwo, doktrynerstwo, de
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struktywna krytyka (por. bogata kazuistyka i próby wyjaśnienia: J. Goćkowski,
K. Pigoń, red, 1991; J. Goćkowski, P. Kisiel, red., 1994; A. Grzegorczyk, 1991; 
M. Fudalej, 1991; A. Bukowski, 1994).

Jeżeli motywacja poznawcza i zadaniowa są - ogólnie rzecz biorąc - niskie, 
to intensywna motywacja ambicyjna może podnieść poziom ogólnego pobudze
nia, działając poprzez kontekst energetyczny. Jednak przy wysokim pobudzeniu 
wstępnym taki „dodatek” może czynności zakłócić, jak można wnioskować 
z badań stymulowanych „prawami” Yerkesa-Dodsona (por. K.H. Teigen, 1994), 
pod warunkiem, że obowiązują także w odniesieniu do twórczości. Podobnie 
można by oczekiwać wpływu zakłócającego, gdy motywacja ambicyjna ma 
charakter obronny (pokazać, że nie jestem gorszy od innych), a przebieg czyn
ności stwarza domniemanie o niepowodzeniu. Wówczas może się pojawić lęk, 
który także zakłóci dalsze działania.

Przebieg działań twórczych zależy więc - jak widać - nie tylko od rodzaju 
i siły motywu, ale także od kontekstu.

Konteksty mogą ujawniać istnienie motywacji sprzyjających, ale bardzo sła
bo lub pośrednio związanych z motywem głównym (rozwiązać problem). Na 
przykład dana osoba może być znużona działaniami innego rodzaju, ma poczu
cie winy, ponieważ dotąd zaniedbywała swoją pracę etc. Wreszcie mogą istnieć 
motywacje zupełnie niezwiązane z zadaniem, ale sprzyjające, związane z po
trzebami innego rodzaju, tworzące tzw. dodatni klimat emocjonalny, który czę
sto uznaje się za ważny warunek pomyślnej pracy (por. koncepcja C. Rogersa, 
1975/1980).

Powstaje tu jednak inne jeszcze pytanie - czy dla efektywności twórczej lep
sza jest strategia pionowa, polegająca na dominacji jednej orientacji motywacyj
nej (problemowej, poznawczej), jednego motywu, a zatem na podporządkowa
niu jej innych motywów, czy też strategia bardziej pozioma, to jest strategia 
sprzyjającego tła, zmierzająca do uzyskania dodatniego klimatu emocjonalnego 
i istnienia wielu motywów, a pośrednio wspierających? Badania w tym kierunku 
niewątpliwie dostarczyłyby wartościowej odpowiedzi.

Drugi istotny problem to motywacje kontekstu, działające jako dystraktory. 
Będą to motywacje zmieniające kierunek aktywności, utrudniające kontynu
owanie pracy nad problemem. W długofalowej aktywności twórczej są to głów
nie motywacje związane z kontekstem osobowościowym, konkurencyjne 
względem aktywności twórczej, na przykład hobby, inne zainteresowania etc. 
W bieżącym procesie twórczym mogą to być dowolne motywacje wzbudzone 
sytuacją (czy potrzebami) aktualną, uprzednią czy antycypowaną. Interesującym 
problemem są sposoby zwalczania takich dystraktorów. Niewątpliwie badania 
biograficzne mogłyby dać odpowiedź na te pytania, tak istotne z punktu widze
nia „technologii” efektywnej twórczości.
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3.6. Uwagi o badaniu kontekstów motywacyjnych

Koncepcja kontekstów motywacyjnych ma charakter szkicowy, otwarty, 
niewątpliwie wymaga rozbudowania. Dopiero we właściwej, precyzyjnej formie 
mogłaby się stać narzędziem użytecznym w badaniach empirycznych. Wyniki 
tych badań z kolei byłyby równocześnie weryfikacją przedstawionego tu w za
rysie sposobu podejścia do danych biograficznych.

Anegdotyczne przykłady cytowane w tekście nie oznaczają, iż proponowaną 
analizę kontekstową odnosi się wyłącznie albo przede wszystkim do zastanych 
źródeł biograficznych. Ograniczenie takie poważnie obniżyłoby, jak sądzę, spo
dziewane walory tego podejścia. Nie można wykluczyć, że szczególnie docie
kliwa eksploracja czyjegoś życiorysu mogłaby dać w rezultacie taki zbiór da
nych, który wypełniłby listę zmiennych opisujących wszystkie konteksty, dlate
go taką możliwość dopuszczono. Badanie ex post jest jednak w tym przypadku 
za mało skuteczne, wszak metody badań powinny także cechować się przy
najmniej umiarkowaną ekonomicznością.

Analiza kontekstów motywacyjnych dotyczyć ma zatem głównie danych 
zgromadzonych w bezpośrednim i prawdopodobnie wielokrotnym kontakcie 
z osobami badanymi, wybranymi celowo podług wielorakich kryteriów po
świadczających ich osiągnięcia twórcze.

Sugerowana metoda narzuca wielość, różnorodność, a nawet odmienność 
poszczególnych technik badawczych z jednoczesnym postulatem całościowego 
ujęcia wszystkich danych. Stwarza to wiele problemów. Aby jednak wyekspo
nować istotne właściwości analizy kontekstowej, nie mnożąc nieistotnych pytań, 
zrezygnowano z przedstawiania przykładu analizy czy przykładu ilustrującego 
konteksty.

Dla bliższego określenia kontekstowej analizy motywacji do pracy twórczej 
(do twórczości) konieczne wydaje się wskazanie tych kroków, jakie jeszcze 
muszą być wykonane, aby przystąpić do badań albo w inny sposób wykorzystać 
niniejsze uwagi:

Po pierwsze - sporządzenie możliwie trafnej listy zmiennych opisujących 
własności poszczególnych kontekstów. Na przykład podano najważniejsze 
z tych czynników, wynikające wprost z definicji kontekstów:

• Kontekst motywów aktualnych - lista motywów, czyli obranych celów 
działania wraz z ich hierarchią ważności, stwierdzenie stanu dysonansu 
albo konsonansu motywacyjnego, odporność na zakłócenia działania, po
datność na rozpraszanie celów aktywności etc. Techniki badania: pyta- 
niowe z zastosowaniem wyboru dylematowego, racje aktualnych celów 
działania, listy dziennej aktywności itp.

• Kontekst osobowościowy - badanie systemów wartości wyznaczają
cych, jak się przypuszcza, hierarchię celów działania, możliwe techniki 
klasyczne, badanie sposobów podmiotowej korekty stanu emocjonalno- 
-motywacyjnego oraz ewentualnie strategii tworzenia komfortowych wa
runków do pracy twórczej.
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• Kontekst funkcjonalny - określenie stanu realizacji poszczególnych za
dań, ich pilność i konieczność wykonania, określenie dominującej orien
tacji motywacyjnej, charakterystyki dominujących programów działania 
z uwagi na ich plastyczność i stabilność.

• Kontekst energetyczny - techniki badające podstawowy poziom akty
wacji, to jest typowy dla danej osoby w typowych dla niej sytuacjach, 
autocharakterystyki stanu aktywacji w trakcie intensywnej pracy twórczej 
(na przykład przez listy przymiotników), charakterystyki fizjologicznych 
parametrów funkcjonowania, wrażliwość poznawcza i problemowa.

Po drugie - operacjonalizacja poszczególnych zmiennych jest w przypadku 
takiego sposobu badania dość trudna, gdyż wiele z wymienionych zmiennych 
określono dopiero dla potrzeb tej analizy, czerpiąc je z arsenału terminów mo
tywacyjnych. O ile więc wiadomo, co rozumieć należy pod terminem „program 
działania” czy „orientacja motywacyjna”, o tyle trudno wskazać techniki ba
dawcze pozwalające je badać. Wniosek stąd, iż większą część technik badaw
czych gromadzących dane do proponowanej tu analizy należałoby skonstru
ować. Skutkiem tego w początkowej fazie badań byłyby to głównie metody 
pytaniowe lub ich bardziej złożone warianty (kwestionariusze), a więc metody 
względnie proste. Oczywistą trudnością jest uzyskanie wysokiej trafności tych 
technik. Dodatkowy problem wynika z konieczności łączenia danych pochodzą
cych z rozmaitych sposobów badania. Z uwagi na zmienne kontekstu energe
tycznego możliwe i konieczne jest wykorzystanie technik eksperymentalnych. 
W rezultacie otrzymamy więc dane o rozmaitym statusie z uwagi na poziom 
pomiaru, co ma konsekwencje dla sposobu integracji danych.

Po trzecie - kolejnym krokiem, bardzo ważnym i właściwie konstytuującym 
nowe własności w propagowanym tu sposobie analizy, jest znalezienie odpo
wiedniej metody analizy jakościowej i statystycznej, umożliwiającej wielokrot
ną (lub równoczesną, co byłoby rozwiązaniem idealnym) konfrontację wszyst
kich zgromadzonych danych. Inaczej mówiąc, stworzenie rzeczywiście cało
ściowego ujęcia możliwie wielu uwarunkowań procesu motywacyjnego, organi
zującego aktywność twórczą.





Rozdział V

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W STYMULOWANIU 
AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Przedmiotem tego rozdziału będą wybrane uwarunkowania przebiegu proce
su twórczego, który bez względu na rezultat w postaci twórczości wybitnej czy 
codziennej kształtuje się i jest współcześnie kształtowany w szkole, a także 
w rozmaitych innych instytucjach oraz sytuacjach społecznych, który pozostaje 
pod wpływem skomplikowanych i dotąd nieopisanych czynników psycholo
gicznych. Przedstawiona będzie zatem analiza właściwości szkoły jako instytu
cji stymulującej aktywność twórczą, refleksja na wzorcami motywacyjnymi 
w organizacji, także odniesiona do szkoły oraz badania nad zawartością treścio
wą i po części strukturą potocznych pojęć „twórcza osoba” i „twórcze zachowa
nie”, jakie określono w odniesieniu do grupy studentów renomowanych kierun
ków studiów, a więc przyszłych elit, które decydować mogą, pośrednio, o prefe
rowanych zachowaniach i właściwościach ludzi, cenionych dziełach i wynalaz
kach, umożliwiając tym samym lub blokując aktywność twórczą.

1. Szkoła jako organizacja twórcza?

Właściwości organizacji, sprzyjające twórczemu funkcjonowaniu pracowni
ków i efektywności instytucji, łatwiej, bardziej bezpośrednio badane jako wa
runki współwystępujące z pomyślnym, skutecznym działaniem ludzi i instytucji 
(T. Amabile, N. Gryskiewicz, 1989), poddawane są także socjologicznym (por. 
J. Górniak, 1991) i psychologicznym analizom (T. Rickards, L.J. Jones, 1991; 
G. Ekvall, 1999; T. Proctor, 2002). Te ostatnie wyjaśniają najwięcej, jeżeli pro
ponują psychologiczną interpretację i psychologiczne wyjaśnienie sytuacji, które 
mają zwykle nie tylko heurystyczną, ale także pragmatyczną wartość. Tak na 
przykład, jak to czyni L.J. Jones w swojej koncepcji barier (percepcyjnych, po
znawczych, komunikacyjnych, związanych z obrazem własnego „Ja”, por. 
T. Proctor, 2002), umożliwiającej szybką diagnozę i podjęcie działań napraw
czych, czy E. Nęcka (1999) w badaniach przekonań potocznych (po części także 
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postaw) wobec twórczości w miejscu pracy. Zanim jednak przedstawimy propo
zycję takiej interpretacji, nawiązującej do koncepcji wzorców motywacyjnych 
w organizacji D. Katza i R..L. Kahna (1979), należy rozważyć te właściwości 
szkoły, które bezpośrednio czy pośrednio wpływają na możliwości stymulowa
nia w niej motywacji sprzyjających twórczości.

Założenie, tkwiące u podstaw tych rozważań, sprowadza się do przekonania, 
że stymulowanie motywacji, także tej sprzyjającej aktywności twórczej uczniów 
w szkole, jest możliwe i skuteczne, co zdają się potwierdzać m.in. odpowiednie 
opracowania monograficzne (por. J. Brophy, 2002).

Przyjmując jednak taki punkt wyjścia, należy wskazać na ograniczenia tego 
stwierdzenia. Mają one zarówno charakter systemowy, związany z istotą 
oświaty i praktyką oświatową w naszym kraju, jak też charakter psychologiczny, 
wynikający ze specyfiki uwikłanych w proces edukacyjny procesów psychicz
nych i psychologicznych oraz osobowy, podmiotowy, dotyczący właściwości 
i postaw osób realizujących rozmaite postulaty „ulepszania”, tu: dotyczące ak
tywności twórczej.

Ograniczenie systemowe najszerzej definiuje M. Ledzińska (1999), wycho
dząc od stwierdzenia, że

„Edukacja jest w każdym miejscu i czasie płaszczyzną dogodną dla obecności mitów” 
(M. Ledzińska, 1999, 4, s. 357; por. także M. Dudzikowa, 2002, s. 13).

Nawiązując do rzeczywistości edukacyjnej naszego kraju, cytowana autorka 
zauważa, że specyfika ustrojowych i mentalnych przemian stwarza okazje do 
uaktywnienia się elementów mitu głównie pod postacią oczekiwań szybkich 
i korzystnych zmian i uruchomienia „procesu magicznego” w oświacie, zaist
nienia „edukacyjnej przestrzeni mitycznej” (M. Ledzińska, op.cit.). Analiza 
psychospołecznych aspektów przemian oświatowych, jakiej dokonała 
M. Ledzińska, stała się punktem wyjścia dla M. Dudzikowej, która w serii ese
jów (2002) wielostronnie udokumentowała charakter, treść, przejawy 
i funkcjonowanie mitu o szkole, jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. 
Procesy społeczne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, wreszcie - natura 
szkoły jako instytucji, są źródłem systemowych ograniczeń w realizowaniu 
postulatów „stymulowania aktywności twórczej w szkole”.

Ograniczenia mające charakter psychiczny i psychologiczny są bardzo róż
norodne. Najważniejsze w niniejszym kontekście wynikają z ich wymiaru cza
sowego. Procesy kształtowania się zdolności, postaw, dyspozycji do oceny itd. 
są długotrwałe i pozostają pod wpływem różnych czynników w różnych mo
mentach swojego rozwoju. Nie można zakładać - jak w stwierdzeniu mitycz
nym o szkole rozwijającej ucznia wszechstronnie - że nauczyciel może rozwi
nąć wszystkie korzystne właściwości intelektualne i osobowościowe, skoro 
kształtowanie takich dyspozycji pozostaje pod wpływem (także) czynników 
genetycznych, środowiskowych, społecznych i rodzinnych. Założenie ograni
czające wpływ do czynników sytuacyjnych, czyli określonych zadań i wyda
rzeń, jest o wiele bardziej trafne i skuteczne. Nie można zakładać, jak się to 
czyni często (por. wskazania D.H. Feldmana i E.T. Torrance’a w opracowaniu 
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Z. Pietrasińskiego, 1976), że możliwe jest sformułowanie wskazań uniwersal
nych. Takie wskazania ogólne, modele teoretyczne są przydatne jako wskazów
ki strategiczne, a nie przesłanki konkretnych działań.

Ograniczenia mają w końcu charakter osobowy - inspiratorem działań twór
czych nie może być osoba, której właściwości twórczej brakuje. Wyniki badań, 
jakie przeprowadzono w kilku różnych grupach nauczycieli (A. Tokarz, A. Sła- 
bosz, 200la), pozwoliły określić ich Style Twórczego Zachowania, według 
koncepcji i kwestionariusza A. Strzałeckiego (1989). Najwyższe nasilenie 
w samoopisie nauczycieli wykazały cechy Stylu Twórczego Zachowania, takie 
jak: silne ego (wytrwałość, odporność), autonomiczna motywacja poznawcza 
i spontaniczność. Nauczyciele prezentują samych siebie jako osoby silne, spon
taniczne, otwarte poznawczo i aktywne intelektualnie, nie wiadomo jednak, czy 
deklarowana aktywność intelektualna jest wartościowa, twórcza, czy intelektu
alnie jałowa, własna i motywowana wewnętrznie czy podporządkowana wska
zaniom zewnętrznym51. Najniższe wyniki uzyskano w skali „wewnętrzna ste
rowność”, skłaniają one do przypuszczenia o zewnętrznych raczej niż we
wnętrznych stymulatorach aktywności nauczycieli52. Występuje zatem domina
cja cech związanych ze sprawnością i skutecznością działania i bardzo słabe 
nasilenie właściwości istotnych dla funkcjonowania twórczego: wewnątrzste- 
rowności, oryginalności i postawy estetycznej. Giętkość procesów poznaw
czych, tolerancja rozbieżności poznawczych - pozostały na poziomie relatywnie 
średnim. Pomiędzy badanymi grupami wystąpiły znaczące i istotne różnice, 
żadna z grup nie zaprezentowała właściwości typowych dla twórczości, ani też 
nie wykazała podobieństw do postulowanych cech nauczycieli dzieci uzdolnio
nych (zbliżonych, chociaż powstałych w różnych krajach, o odmiennych syste
mach edukacyjnych - por. W. Panek, 1992; A.Y. Baldwin, 1993).

51 Badania A. Nalaskowskiego (1998) nie pozwalająna optymizm, deklaracjom nie towarzyszy 
rzeczywiste uczestnictwo w życiu kulturalnym (przynajmniej w grupie nauczycieli z małych miej
scowości, także uwzględnionych w cytowanych badaniach A. Tokarz i A. Słabosz).

52 Badanych grup nie różnicowano z uwagi na poziom osiągnięć zawodowych. Warto jednak 
w tym miejscu zacytować wyniki badań A. Błotniak (1996), która w odniesieniu do innej grupy 
zawodowej - stosując także kwestionariusz A. Strzałeckiego - stwierdziła, że jedną z ważnych 
cech różnicujących przedsiębiorców efektywnych od nieefektywnych jest właśnie wewnątrzste- 
rowność.

Trafność nauczycielskiej oceny cech uczniów jest także zawodna. Najtrafniej 
oceniane są dzieci równocześnie zdolne i twórcze, najmniej trafnie - twórcze, 
ale mniej inteligentne (M. Czerwińska-Jasiewicz, 1984).

Wymienione ograniczenia nie mają na celu negowania sensowności podej
mowania działań stymulujących aktywność twórczą w szkole. Stanowią nato
miast jedną z wielu, w niniejszym tekście, przesłanek samokontroli, jaką powi
nien narzucić sobie nauczyciel, jaka powinna cechować działania 
w organizacjach edukacyjnych, aby uniknąć działań pozornych, fasadowych 
i myślenia życzeniowego.

Kolejną ważną kwestią jest problem niekorzystnych skutków stymulowania 
aktywności twórczej. Jest podejmowany niezwykle rzadko, w piśmiennictwie 



202

polskim możemy odnotować jedynie publikacje R. Stefańskiej-Klar (2001). 
Analogiczne rozważania podjął M. Czarnik (2002). Scharakteryzował wskazy
wane przez J. Kozieleckiego (1992) i C.S. Nosala (1992b) oraz zidentyfikowane 
przez siebie błędy, popełniane przez nauczycieli i specjalistów postulujących 
wprowadzenie twórczości do szkół, takie jak: niezrozumienie istoty twórczości, 
jej niekompletne i asymetryczne definiowanie, polegające na akcentowaniu 
poznawczych, a nie (także) motywacyjnych czy wartościujących aspektów 
twórczości, zapoznane funkcje samowiedzy i refleksji. Najważniejsze sąjednak- 
że typy błędów występujące przy symulowaniu procesu twórczego rozwiązywa
nia problemów. Są to: błędna identyfikacja problemu (niemożność postawienia 
problemu inaczej), wytwarzanie zbyt dużej ilości rozwiązań, zablokowanie 
możliwości zastosowania rozwiązań, błędna ocena pomysłów, koszta emocjo
nalne ponoszone przez osobę, która jest autorem nieodpowiednich pomysłów, 
lub takich, których realizacja napotyka opór społeczny.

Wszystkie omówione zastrzeżenia mają na celu:
• Doprowadzenie nauczycieli lub innych realizatorów procesu nauczania 

do projektów dobrze wpasowanych w dane warunki, powiązanych 
z określonym systemem zadań edukacyjnych czy wychowawczych, kon
kretnych (by uniknąć wskazanych ograniczeń systemowych).

• Zwrócenie uwagi na milcząco akceptowane właściwości uczniów 
i nauczycieli, te najbardziej cenione - czy są właściwościami osób twór
czych (by uniknąć błędów związanych z cechami osoby).

• Dostarczenie wiedzy o procesach psychologicznych przebiegających 
w toku relacji społecznych i w procesie myślenia twórczego, aby je sty
mulować i z nich korzystać.

Działania wychowawcze i edukacyjne są trudne, wymagają głębokiej wie
dzy, intuicji, rozpoznania układu, w którym się działa. Najistotniejsze 
w kontekście naszych rozważań to motywacja autonomiczna, organizująca 
działanie podejmowane dla niego samego (autoteliczne) i instrumentalna (dzia
łania mające określony cel). Te dwa typy motywacji powinny być trenowane 
i wykształcane u uczniów, a wydaje się, że szkoła koncentruje się na doskonale
niu działań celowych (określone zadanie, określony cel, określony czas), zanie
dbując motywację autonomiczną, jakkolwiek procesury jej wzbudzania są opra
cowane (M.R. Lepper, M. Hodell, 1989; A. Tokarz, 2004).

1.1. Kto ma być podmiotem i co ma być przedmiotem 
oddziaływania?

Podmiotem oddziaływań nauczyciela jest oczywiście uczeń, jednakże specy
fika aktywności twórczej w takiej formie, jaka może zaistnieć w szkole, posia
dająca właściwości zbliżone do grupowego, twórczego rozwiązywania proble
mów, nakazuje, aby wziąć pod uwagę okresowe odwrócenie tej relacji („pod
miotem oddziaływań ucznia jest nauczyciel”) i jej wzajemność („nauczyciel 
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i uczeń oddziaływają na siebie wzajemnie”). Wiedza na temat treningów twór
czości (E. Nęcka, 1994) i badania dynamiki pracy grup twórczego rozwiązywa
nia problemów (D. Dobroczyńska, 1986) dostarczają dowodów na rzecz takiego 
przebiegu procesu myślenia twórczego w szkole.

Przedmiotem oddziaływania są procesy emocjonalne, motywacyjne 
i poznawcze. Jaki powinny mieć przebieg? Jakie uruchamiać mechanizmy? 
Odpowiedzi należy szukać w psychologii twórczości. Najbardziej ogólny obraz 
pochodzi z badań nad osobami twórczymi i musi być w tych rozważaniach 
punktem wyjścia.

Cechy osób twórczych, określane były w wielu badaniach słynnych twórców ex 
post, w formie analiz biograficznych lub w badaniach bezpośrednich (por. 
J. Trzebiński 1976; R. Helson, 1999; E. Nęcka, 2001). Najbardziej znane i dotąd 
zachowujące pewne walory ogólności są badania kalifornijskiego Institute of Per
sonality Assessment and Research (IPAR) z lat sześćdziesiątych, znane w Polsce 
z syntetyzującej i spójnej koncepcyjnie relacji J. Trzebińskiego (op.cit.), 
w oryginale opublikowane przez MacKinnona (1960/1992) i F. Barrona 
(1968/1992). W badaniach tych osoby zostały dobrane techniką nominacyjną czyli 
były wskazane przez ekspertów jako twórcze i wybitne w swoich dziedzinach, 
przeprowadzono również obiektywną analizę ich dokonań. Osoby te były przez 
trzy dni poddawane badaniom technikami kwestionariuszowymi, metodą samoopi- 
su i obserwacjom w warunkach odosobnienia.

Główne ich cechy określone w trakcie badań to: silne ego oznaczające stabilną 
strukturę poznawczą dotyczącą własnej osoby i innych obiektów, odpowiedzialne 
za integrację motywów i emocji oraz skuteczne przystosowanie do wypełnianych 
zadań, adekwatny obraz światą spójne normy moralne, tolerancja wobec innych, 
ufność we własne siły, pragnienie dominacji, zdobywania kompetencji, pozna
wania, dążenie do osiągnięć, wysoka samoocena. Podłożem tych cech jest auto
nomia w zakresie stawiania sobie celów oraz autonomia w zakresie realizacji 
celów.

Osoby twórcze charakteryzują się tolerancją na sprzeczne doświadczenia, 
Raczej „spostrzegają” niż „klasyfikują” i „osądzają”. Mają niestabilny obraz 
świata i własnej osoby. Spostrzegają bez zniekształceń. Umieją znieść stan 
przejściowej dezorganizacji poznawczej. Cechuje je preferencja złożoności, no
wości i sprzeczności oraz nieoczekiwanych doświadczeń. Ich system poznawczy 
jest maksymalnie otwarty na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, które są spostrze
gane bez zniekształceń, a nagromadzenie nowych i sprzecznych danych nie narusza 
możliwości ich integracji (J. Trzebiński, 1976).

Badanych twórców cechowała specyficzna forma uspołecznienią tj. niezależ
ność i dystans wobec norm kulturowych i grupowych, raczej niska towarzyskość, 
samowystarczalność, introwersja, niska potrzeba aprobaty społecznej i afiliacji, 
słabe dążenie do zrobienia dobrego wrażenia na innych ludziach. U mężczyzn 
stwierdzano wyższe nasilenie cech kobiecych i na odwrót.

Osoby twórcze badane przez IPAR cechowały się również wysokim poziomem 
inteligencji. W normalnej populacji korelacja między twórczością a inteligencją 
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jest niewysoka, wśród twórców podobnie - brak stałych i wyraźnych zależności. 
Relacja ta jest odmienna w różnych dyscyplinach. W przypadku twórczości na
ukowej i aktywności intelektualnej iloraz inteligencji jest raczej wysoki (powyżej 
120 - por. E. Nęcka, 2001) i idzie w parze z osiągnięciami twórczymi, u artystów 
zależność jest odwrotna.

Osoby twórcze cechuje wyższy od przeciętnego w populacji poziom zabu
rzeń psychicznych: depresja, psychopatia.

Powtórzenia badań po 25 latach (S.Z. Dudek, G. Boudhana, 1991) - grupa 
osób najbardziej twórczych wykazała te same właściwości, co w badaniu pierw
szym. Osoby mniej twórcze wykazały zmiany typowe w biegu życia: mniejsza 
energia działania, silniejsza kontrola, mniejsza ekspresja53.

53 Por. analizy odpowiednich prawidłowości: w zbiorze Can personality change? (T.F. Heather
ton, J.L. Weinberger, eds, 1994).

Przedstawiony portret obrazuje cechy osoby twórczej i efektywnej równo
cześnie, przy wysokim nasileniu tych właściwości (analogiczna charakterystyka 
- por. E. Nęcka, 2001). Od kiedy jednak psychologowie zaczęli odróżniać (por. 
C. Rogers, 1975/1981; E. Nęcka, 2001) twórczość przez duże „T” (wysoką, 
prawdziwą, która wnosi dzieła i wartości do kultury) i przez małe „t” (twórczość 
na co dzień, wartościową subiektywnie), pojawiły się badania i odpowiednie 
modele cech odpowiadających za aktywność twórczą „zwykłych” ludzi, nie- 
twórców. Przykładem jest model „twórczej przedsiębiorczości” Strzałeckiego 
(A. Strzałecki, A. Kot, 2000), zbudowany, co warto podkreślić, na teoretycznej 
podstawie koncepcji stylów poznawczych, co mu gwarantuje większą moc wy
jaśniającą (por. O. Martinsen, G. Kaufman, 1999) niż badaniom cech osobowo
ści. Określa on pięć grup właściwości (czynników powstałych w rezultacie ana
lizy czynnikowej kwestionariusza Style Twórczego Zachowania). Wiążąc ten 
model (bogaty w mnóstwo szczegółowych uzasadnień - por. A. Strzałecki, 
2003; A. Czerw, 2000), w uproszczeniu, z przedstawioną w rozdziałach począt
kowych koncepcją motywacji, uzyskujemy następującą charakterystykę:

1. Aprobata życia - autentyczne zainteresowania poznawcze, stawianie dłu
gofalowych celów poznawczych, satysfakcja z rozwiązywania problemów, 
aprobata siebie i życia, zdolność do cieszenia się życiem, aktywny program 
życiowy. Odwołuje się do systemu motywacji heterostatycznych, podmioto
wych, powiązanych z systemem wartości i kompetencjami.

2. Silne ego - odporność na specyficzne napięcie generowane przez proble
my, umiejętność przezwyciężania lęku, jaki rodzi sytuacja problemowa, kon
centracja na problemie, sprawność podejmowania decyzji, niski poziom neuro- 
tyczności. Odpowiada motywacji instrumentalnej, gwarantującej skuteczność 
i efektywność.

3. Samorealizacja - umiejętność realizowania zadań odległych w czasie, 
silna motywacja, ambicja, sprawność. Wymaga równowagi orientacji autono
micznej i instrumentalnej, ich synchroniczności.

4. Giętkość struktur poznawczych - tolerancja wobec sprzeczności 
i rozbieżności informacyjnych, umiejętność powstrzymania się od usunięcia 
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sprzeczności i rozbieżności; niezależność myślenia, oryginalność, łączenie odle
głych pojęć, elastyczność w rozwiązywaniu problemów, gotowość do wytwa
rzania nowych i oryginalnych rozwiązań problemów. Ten zbiór właściwości 
gwarantuje obecność silnych motywów mających u podłoża, w rozwoju, cieka
wość poznawczą wspierającą rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy 
w określonej dziedzinie.

5. Wewnętrzna sterowność - kierowanie się wewnętrznym systemem war
tości, niezależność od zewnętrznych nacisków, nagród i kar. Musi się ukształ
tować jako właściwość osobowości w toku procesu interioryzacji mechanizmów 
motywacji autonomicznej.

Trzeba dodać, że model twórczej przedsiębiorczości jest drugim, psycholo
gicznym, empirycznym modelem odnoszącym się do stylu twórczego funkcjo
nowania, jaki opracował A. Strzałecki. Pierwszy zbudowany został na podstawie 
badań grupy profesorów nauk przyrodniczych mających znaczące osiągnięcia 
w swojej dziedzinie (A. Strzałecki, 1989; 1996), drugi - przy wykorzystaniu 
tego samego kwestionariusza - na podstawie badań efektywnych przedsiębior
ców i innych grup osób. W kontekście niniejszych rozważań model pierwszy, 
będący potwierdzeniem i rozwinięciem badań IPAR, odnosi się do twórczości 
wysokiej, model drugi - do twórczości przez małe „t”.

Różnice pomiędzy tymi modelami wyznaczają zakres skrajnych właściwo
ści: od cech specyficznych dla wybitnej twórczości („T”) do cech twórczości 
w wymiarze osobowym („t”), subiektywnej, wiodącej ku pełnemu rozwojowi 
i dojrzałości. Rozwój każdego ucznia przebiega odmiennie, właściwości wspól
ne jednak istnieją i nauczyciel powinien dostrzec, któremu z tych modeli bliższy 
jest dany, konkretny przypadek, to znaczy - na jaką twórczość ma szanse, moż
liwości, potencjał intelektualny i osobowościowy.

1.2. Uwarunkowania skutecznego oddziaływania

Zanim zostaną przedstawione zasady skutecznego oddziaływania, jako ogól
niejsze od szczegółowych wskazań, należy zapytać o to, jakie są najważniejsze 
elementy układu szkolnego, z czego składa się system/całość/układ zwany 
szkołą?

Wypowiedź na ten temat powinna, jak się wydaje, dotyczyć następujących 
kwestii (obiektów):

Uczeń - z jakim uczniem mamy do czynienia: zdolnym (IQ), twórczym 
(osiągnięcia, wytwory), mającym przeciwstawne cechy? W jakim wieku? Jaki 
typ umysłu reprezentuje? Jaką ma orientację motywacyjną i postawy? Jaki osią
ga stopień i etap rozwoju osobowości? Jakie charakterystyczne właściwości 
intelektualne przejawia? Które z tych cech szkoła musi wziąć pod uwagę? Które 
może ignorować i które powinna zmieniać? Jakie właściwości ma klasa jako 
całość?
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Nauczyciel - jaką ma postawę wobec nauczania, wobec swojej pracy? Jakie 
ma preferencje, jeśli chodzi o cechy umysłowości i osobowości uczniów? Czy 
sam jest dojrzały, otwarty, twórczy? Jakie ma kompetencje zawodowe? Jakie 
treningi, szkolenia, studia podyplomowe?

Szkoła - jaki typ osiągnięć promuje? Jaki styl i wzorzec motywacyjny jest 
dominujący? Jaką ma tradycję? Jak jest odbierana w środowisku?

Rodzice-jaki mają stosunek do uzdolnień dziecka? Czyje wspomagają, czy 
blokują? Czy uczestniczą w rozwijaniu uzdolnień? Jakie mają po temu warunki? 
Czy wiedzą, że odpowiednie wspomaganie jest korzystne w każdym przypadku?

Środowisko - z jaką klasą mamy do czynienia? Jakim środowiskiem rówie
śniczym jest ta klasa? W jakim większym systemie organizacyjnym szkoła jest 
umieszczona? Jakie ma środowisko społeczne, warunki organizacyjne 
i finansowe? Czy ma specyficzne właściwości kulturowe lub regionalne?

Polityka oświatowa - czy wykazuje nastawienie na kształcenie najlepszych 
i wczesną selekcję elit, czy też nastawiona jest na stworzenie warunków rozwoju 
każdej jednostce? Czy wzmacnia niestandardowe metody kształcenia? Jakie są 
przepisy i praktyka organizacji szkoły?

Kolejnym problemem, zarówno badawczej, teoretycznej, jak i praktycznej 
natury, jest pytanie o zależności pomiędzy wymienionymi elementami układu 
edukacyjnego, w którym działa nauczyciel. To metodologiczne zagadnienie 
wymaga odrębnej refleksji, sprowadza się do pytania o relacje wzajemne mię
dzy składnikami systemu.

Poszukując odpowiedniej formuły charakteryzującej takie zależności i taki 
układ, trafiamy na uproszczoną wersję podejścia systemowego, które okazuje 
się owocne i przydatne w badaniach psychologicznych i pedagogicznych, także 
w obszarze tutaj omawianych kwestii (por. S. Moon et al., 1998) . Stosując ten 
sposób myślenia, czy tę strategię metodologiczną, musimy, co najmniej, zało
żyć, że:

• Omawiany układ edukacyjny jest całością, której dekompozycja redukuje 
całość do zbioru niepowiązanych elementów; całość bowiem jest swoista 
i funkcjonuje w zależności od wszystkich składowych.

• Zmiana któregokolwiek z elementów wpływa na pozostałe, podobnie 
nieobecność któregoś z nich.

• Konieczność uwzględnienia szerszego kontekstu, w którym analizowane 
zjawisko przebiega. W omawianej kwestii będą to z pewnością czynniki 
natury ekonomicznej, przestrzennej, tradycje lokalne i regionalne etc.

Trzeba zaznaczyć, że stosowanie tego podejścia nie przesądza, oczywiście, 
o definicji i charakterystyce składowych danego zjawiska. Czynniki wymienio
ne tutaj i uznawane za ważne prezentowane są w ujęciach typowych dla tej pro-

54 Określenie „systemowy” jest tutaj używane ze względu na rozpowszechnienie tego terminu 
w aktualnych badaniach psychologicznych i pedagogicznych. W tak prostej wersji jest ona jednak 
tylko pewnym wariantem podejścia całościowego i nie posiada ani własności, ani wszystkich zalet 
metodologii systemowej, o wiele bardziej skomplikowanej w porównaniu z zarysowaną tu propo
zycją i koncepcjami cytowanymi (por. von Bertalanffy, 1984). 
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blematyki [na przykład w powszechnie znanym schemacie strukturalno- 
-integracyjnym zdolności autorstwa J.S. Renzullego, 1986; F. Mónksa, 1992 
oraz autorów polskich S. Popka (1990; 1996), A. Sękowskiego (1998; 2000)] 
(por. przegląd dokonany przez W. Limont, 1994 i J. Uszyńską-Jarmoc, 2003).

Wspomniane koncepcje cechują się, jak wszelkie tego typu modele, niepeł- 
nością (zawsze istnieje jakiś rodzaj lub ilość zmiennych pominiętych), przece
nianiem zależności przyczynowo-skutkowych, a niedocenianiem niektórych 
wyjaśnień (często na przykład genetycznych), przecenianiem wpływu zmien
nych kontrolowanych lub mierzonych a niedocenianiem roli przypadku czy 
szczęścia. Ignorują one często także złożone, interakcyjne związki pomiędzy 
układami zmiennych, poszczególnymi zmiennymi i obiektami, do których się 
odnoszą. Z tych powodów analiza realnych obiektów zaangażowanych w dany 
proces może być, w konkretnych warunkach, bardziej skutecznym narzędziem 
wykorzystania wiedzy naukowej i zastosowania jej do rozwiązania danego pro
blemu niż stosowanie modeli o szerokim zasięgu.

Reasumując: system edukacyjny jest całością. Relacje są wzajemne, są inter
akcjami. Bardzo ważny jest kontekst: społeczny, mikrospołeczny, środowisko
wy, regionalny, nawet polityczny. W przypadku konkretnym - ucznia, nauczy
ciela, klasy, nauczycieli, danej szkoły, należy się jeszcze liczyć z wpływem 
szansy, możliwości, przypadku, szczęścia, ten warunek najlepiej określił 
D.H. Feldman (1992, por. omówienie u W. Limont, 1994) terminem koincyden
cja.

Formułowanie wszelkich zaleceń natury psychologicznej czy socjotechnicz
nej jest obwarowane zastrzeżeniami dotyczącymi bądź niezbędnych zabiegów, 
bądź procesów i właściwości typowych dla danych zjawisk czy procesów.

W tej pierwszej kwestii przypomnieć można postulaty sformułowane przez 
T. Kocowskiego (1976) dla skutecznej socjotechniki, które tu nazwiemy regu
łami działania praktycznego, a mianowicie:

• Zasadę wielostronnej i interdyscyplinarnej diagnozy danego zjawiska.
• Komplementarności oddziaływań sytuacyjnych i długofalowych.
• Ciągłego monitorowania skutków oddziaływania.
• Porównania zamierzeń z uzyskanymi efektami.
• Integracji oddziaływań.
Skuteczność wymaga również zaplanowania oddziaływania z wykorzysta

niem różnych środków psychologicznych, ale też tzw. instrumentów socjotech
nicznych, wśród których cytowany autor wylicza: rodzinę, szkołę, grupę rówie
śniczą, grupę koleżeńską, organizacje społeczne, środowisko pracy lub nauki, 
system prawno-administracyjny, środki masowego przekazu, instytucje religij
ne. Wszystkie zatem wymienione już elementy układu szkolnego.

Kolejny problem to natura rozwoju psychicznego i natura zdolności, uzdol
nień specjalnych i twórczych. W odniesieniu do rozwoju respektujemy jego 
ciągłość, określone następstwo faz (por. R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, 
1995; A. Brzezińska, J. Trempała, 2000), ale też znaczną zmienność intraindy- 
widualną, która powoduje, że w odniesieniu do danej osoby czy danego ucznia 
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prognoza w zakresie zachowania, osiągnięć, wyników czy uzyskanego stopnia 
rozwoju jakiejś funkcji psychicznej może być tylko przybliżona z uwagi na jego 
cechy indywidualne. Według starannej analizy badań podłużnych, jaką prze
prowadził G. Trost (1993), diagnozy psychologiczne dają 50-60-procentową 
skuteczność prognozowania.

W odniesieniu do twórczości zaś, zarówno w filozoficznych, jak 
i psychologicznych rozważaniach (por. W. Stróżewski, 1983; E. Nęcka, 1991 b) 
w określeniach definicyjnych, charakterystyce procesu czy czynników sprzyja
jących lub też blokujących, spotykamy wskazanie na antynomiczną naturę tego 
zjawiska, na konieczną obecność wewnętrznie sprzecznych warunków czy pro
cesów. Nie dostarcza to czytelnych narzędzi oddziaływania, zwłaszcza długo
falowego czy takiego, które jest zakorzenione w aktywności instytucji oświato
wych. Można przecież zaplanować różnorodność przekazywanych treści, uczyć 
wielorakiego wartościowania wyników, wskazywać na ograniczoną przydatność 
wiedzy nabywanej w szkole (por. A. Tokarz, 2000), ale nie można zaprojekto
wać warunków ciągłego wzbudzania „skutecznego zdziwienia”, jak J.S. Bruner 
(1978) nazwał jeden z emocjonalnych warunków twórczego myślenia, którego 
wartość dla twórczości jest w nauczaniu niewątpliwa. Oprócz postulatów i zale
ceń naprawczych z pewnością należy też rozważyć - w odrębnej analizie - wła
ściwości, które nie mogą być przedmiotem specjalnej stymulacji, gdyż natura 
i funkcje albo nie są dostatecznie wyjaśnione, albo na to nie pozwalają.

2. Wzorce motywacyjne jako organizacyjny warunek 
twórczości na przykładzie szkoły

Poszukując psychologicznych interpretacji warunków organizacyjnych, które 
odnosiłyby się do procesów motywacyjnych, natrafimy na (współcześnie jakby 
zapomnianą) koncepcję wzorców motywacyjnych autorstwa Daniela Katza 
(D. Katz, 1973/1983; D. Katz, R.L. Kaim, 1979). Ujmuje ona funkcjonowanie 
organizacji jako środowiska zawierającego rozmaite stymulatory i inhibitory 
motywacyjne. Warto w tym miejscu dodać, że autorzy, opisując swoją koncep
cję, posługują się także przykładami z życia szkoły, co można uznać za prze
słankę do poszerzania ich modelu także na organizacje edukacyjne. Rekonstruk
cja tej koncepcji będzie odniesiona do postulatów formułowanych przez psy
chologię i pedagogikę, w celu wskazania na warunki sprzyjające twórczości. 
Tradycyjne zalecenia (E.P. Torrance, H. Fowler, za: Z. Pietrasiński, 1976) i ich 
nowsze wersje (J.W. Eby, J.F. Smutny, 1998) koncentrują się na osobie nauczy
ciela i na tym, co on powinien robić, jak zmienić swoją pracę czy samego siebie, 
jak oddziaływać na sytuacje czy sposób zachowania podopiecznych. Łatwo 
w nich dostrzec niedostatek odwołań do procesów psychologicznych czy spo
łecznych, które powinny zachodzić, aby aktywność twórcza mogła się realizo
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wać, i tych, jakie zachodzą z natury rzeczy. Koncepcja wzorców motywacyj
nych D. Katza i R.L. Kahna (1979; D. Katz, 1973/1983) prowadzi, jak się wy
daje, do takiej interpretacji sytuacji, która umożliwia wskazanie, jakie procesy 
motywacyjne zachodzą w określonych układach organizacyjnych i jakie są 
skutkiem tego możliwości kształtowania, oddziaływania, modelowania zacho
wań różnych osób poprzez wzbudzanie motywacji.

2.1. Koncepcja wzorców motywacyjnych Daniela Katza

Mianem wzorca motywacyjnego D. Katz (op.cit.) określa takie elementy ja
kiejś organizacji, które wyznaczają: zakres swobody i możliwości dokonywania 
wyboru przez jednostkę podczas realizacji zadań, określają rodzaj kar i nagród 
stosowanych za ich wykonanie, wskazują na rodzaj i możliwości kontrolowania 
zachowania danego podmiotu przez osoby kierujące i partnerów interakcji spo
łecznych. D. Katz wyróżnia cztery wzorce, do których można przypisać hasła:

A. Podporządkowanie się prawom - Posłuszeństwo.
B. Satysfakcja instrumentalna - Nagrody i kary.
C. Autoekspresja - Zaangażowanie - Pasja.
D. Wartości zintemalizowane - Powinność - Powołanie.
Charakterystyka wzorców poprzedzona jest wyliczeniem działań i warun

ków, jakie organizacja musi realizować i spełniać oraz wywołać u swych człon
ków, aby przetrwać. Są to: zachowania związane z włączaniem się do systemu 
i pozostawaniem w nim, niezawodne pełnienie ról w organizacji oraz zachowa
nia innowacyjne i spontaniczne, czyli wykraczające poza wymagania pełnio
nych ról. Jeżeli odniesiemy te kategorie działań do szkoły, możemy stwierdzić, 
że pełna analiza wszystkich trzech warunków jest możliwa jedynie 
w odniesieniu do poziomu ponadpodstawowego, kiedy to dopiero „włączanie się 
do systemu” ma wyraźne kryteria, gdyż dopiero wtedy uczeń wybiera szkołę lub 
ma udział w tym wyborze. Wzorzec motywacyjny możemy identyfikować 
wówczas, gdy podmioty tworzące daną organizację mają do niej swobodny 
i świadomy wstęp55. Warto jednak pamiętać, że nawet w szkole średniej nie 
zawsze się tak dzieje, co stanowi jedno z ważnych, utajonych, systemowych 
ograniczeń dla stymulowania w szkole procesów motywacyjnych adekwatnych 
do działalności, jaką prowadzi.

55 Nie można tutaj również oprzeć się refleksji, że dopiero funkcjonowanie w systemie szkol
nym szkół społecznych i prywatnych stworzyło w polskim szkolnictwie pełny, motywacyjny układ 
odniesienia: staranie się o miejsce w szkole, możliwość i ryzyko utraty tego miejsca oraz warunki 
dla zachowań innowacyjnych i spontanicznych (por. A. Nalaskowski, 1993). Niestety, ten pełny, 
motywacyjny układ odniesienia nie jest dostępny, z powodów ekonomicznych, dla wszystkich 
uczniów. Jeżeli bowiem szkoła jest „dla wszystkich” i „dopóki się jej nie skończy”, to pierwszy 
warunek motywacyjnego odniesienia, czyli dobrowolne wstąpienie do organizacji, nie może być 
spełniony.
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Zwięzła charakterystyka podstawowych czterech wzorców motywacyjnych 
jest koniecznym wstępem do rozważenia, jakie wzorce zakłada szkoła i w jakim 
stopniu ich poszukiwanie pozwala określić twórczy potencjał danej szkoły, roz
ważany głównie z uwagi na możliwość odpowiedniego motywowania.

Wzór A - Podporządkowanie się prawom - Posłuszeństwo
Ten wzór motywacyjny odpowiada najprostszej postaci motywacji, wyja

śnianej przez mechanistyczne koncepcje motywacji ujmującej zachowania 
w trybie kontroli poprzez wynik (por. M. Lewicka, 1993) lub - szerzej - wyróż
niającej motywacyjne mechanizmy instrumentalne, tak jak zostały one scharak
teryzowane w rozdziale I niniejszej pracy. (A. Tokarz, 1985; 1996).

Podmiot akceptuje przepisy roli i dyrektywy organizacyjne jako pochodne 
nakazów prawnych i efekty sprawowania przez przełożonych funkcji kierowni
czych. Motywacja do działania nie ma związku z samym działaniem tylko 
z systemem zakazów i nakazów ze strony organizacji i opiera się na akceptacji 
jej prawomocności. Przykładem organizacji tego typu jest wojsko lub szkoła 
o wygórowanych (i egzekwowanych) wymaganiach oraz rygorystycznym regu
laminie dotyczącym sposobu zachowania się uczniów.

Taki system wymagań, funkcjonujący poprzez odwołanie się do prawomoc
ności i posłuszeństwa zaangażowanych osób, odnosi się jednak do motywacji 
dwojakiego typu: do zewnętrznego sterowania zachowaniem, na jakie już wska
zano, oraz do zinternalizowanej akceptacji prawomocnego zwierzchnictwa, 
wywołującej pełną identyfikację z organizacją i jej celami. Człowiek funkcjo
nujący w organizacji o wzorcu motywacyjnym A w większości wypadków musi 
się podporządkować i realizować wskazane zadania oraz zgadza się na to. 
W przypadkach wyjątkowych - chce, akceptuje narzucone zadania i nakazy, 
ponieważ w pełni podziela ich sensowność, utożsamia się z nimi.

Wzór B - Satysfakcja instrumentalna - Nagrody i kary
Działanie człowieka w układzie społecznym zakładającym ten wzór moty

wacyjny sterowane jest poprzez kary oraz nagrody i zmierza ku ich wykorzysta
niu do oddziaływania na zachowanie. Katz wyróżnia cztery rodzaje nagród in
strumentalnych i piszę „nagrody są warunkiem sine qua non wykonywania za
dań” (D. Katz, R.L. Kahn, 1979; s. 531).

Po pierwsze zatem, są to nagrody za przynależność (nagrody za pozostawa
nie w systemie). W przedsiębiorstwie są zróżnicowane w zależności od stażu 
pracy i stanowiska, dotyczą wszystkich. W szkole ten typ nagrody występuje 
pośrednio, na poziomie symbolicznym, polega na określonych warunkach edu
kacyjnych, na co się składa poziom szkoły, jej miejsce w preferencjach uczniów 
i rodziców, jej usytuowanie społeczne (obyczaje, tradycja).

Po drugie, są to nagrody indywidualne, będące wyrazem uznania zasług da
nej osoby, w przedsiębiorstwie mają postać różnych premii, nagród i awansów. 
Takie funkcje w szkole pełnią wyróżnienia, tytuły („olimpijczyk”) i częściowo 
oceny szkolne („najlepszy uczeń w klasie”).
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Po trzecie, D. Katz wyróżnia nagrody ze strony przywódców, stanowiące 
wyraz ich aprobaty: „chodzi tu o gratyfikację, jaką dany osobnik może znaleźć 
w pochwale pochodzącej od obdarzanej władzą i poważanej osobistości” 
(D. Katz, R.L. Kahn, op.cit., s. 530). Szkolnym odpowiednikiem tego typu na
gród jest oczywiście pochwała i oceny, nie tyle poszczególne, co ich ciąg („opi
nia”) „korygowany” na korzyść lub niekorzyść ucznia zależnie od aprobaty, jaką 
obdarza go nauczyciel.

Po czwarte, wzorzec motywacyjny określony tu jako NAGRODY - KARY 
oferuje członkom organizacji nagrody w postaci aprobaty społecznej ze strony 
grupy, co zarówno w szkole, jak i w przedsiębiorstwie ma wartość motywującą 
zależnie od zgodności pomiędzy wymaganiami organizacji a normami grupy. 
Wysoka zgodność nadaje aprobacie społecznej funkcję stymulatora (motywato- 
ra), niezgodność - funkcję inhibitora, przy założeniu, że dana osoba akceptuje 
swoją przynależność do organizacji, na przykład akceptuje czy lubi swoją szkołę 
i klasę.

Komentując wzorzec A (posłuszeństwo) i wzorzec B (nagrody - kary), moż
na stwierdzić, że dopiero wzorzec B zakłada wobec wszystkich uczestników 
wyraźny zakres sprawstwa w postaci dostosowania zachowania do wymagań 
podług otrzymywanych nagród i kar. W pierwszym przypadku (wzór A) spraw- 
czość jest bardzo ograniczona i może być udziałem tylko tych osób, które ak
ceptują regułę posłuszeństwa w znacznym stopniu z uwagi na internalizację 
wartości i norm reprezentowanych przez daną instytucję i jej reprezentantów (na 
przykład żołnierze charyzmatycznego dowódcy).

Wzór C - Autoekspresja - Zaangażowanie - Pasja
W przypadku instytucji tworzącej warunki motywacyjne opisywane przez 

wzór C, działanie jest wartością samą w sobie i przynosi nagrody związane 
z nim samym, a nie ze skutkiem czy wynikiem, natomiast motyw cechuje się 
„autonomią funkcjonalną” w sensie Allportowskim. W odniesieniu do cytowa
nych klasyfikacji podstawowych mechanizmów motywacyjnych zachowania 
prowokowane przez wzorzec C należą do obszaru motywacji autonomicznej 
w przyjętym tu rozumieniu (także do zachowań zaangażowania - por. M. Le
wicka, 1993). Trzeba pokreślić, że D. Katz wprowadza tu wyraźne ograniczenie, 
nazywając ten wzorzec autoekspresyjnym:

„to możliwość wykazania, co (jednostka - przyp. A.T.) potrafi; ekspresja wartości to wy
powiedzenie tego, co czuje i myśli, a samookreślenie to ustalenie i wyrażenie tego, jaka 
jest” (1979, s. 532).

Tym samym cytowany autor wskazuje na motywy związane z takimi dąże
niami, jak: motyw kompetencji (R.S. White, 1959), samoukierunkowania 
(E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985), osiągnięć (D.C. McClelland, 1986), także motyw 
hubrystyczny (nazwany tak za J. Kozieleckim, 1984; por. A. Tokarz, 1996) lub 
motyw mocy (E.M. Fodor, 1995).
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Wzór D - Wartości zinternalizowane - Powinność - Powołanie
Realizacja poprzedniego wzorca, niejako wcześniejsza rozwojowo, nasta

wiona na „ekspresję wartości” i „Ja idealne” (D. Katz, R.L. Kahn, op.cit., 
s. 532), tworzy warunki internalizacji wartości, w tym wartości związanych 
z celami danej organizacji. Jednakże motywacyjny mechanizm funkcjonowania 
według wzorca D wymaga dokonanej już, istniejącej, pełnej internalizacji war
tości i zaangażowania osobowości spełniającej kryteria dojrzałości (integracja, 
stabilność), szczególnie zaś w sferze wartości, a także zbliżenia obrazu ,ja ide
alnego” i ,ja realnego”. D. Katz piszę:

„Typ D odnosi się zatem do zintemalizowanej motywacji, dzięki której jednostka wy
konuje działania sprzyjające osiągnięciu celu grupy ze względu na to, że cele te repre
zentują jej osobiste wartości lub są zgodne z jej obrazem siebie” (D. Katz, R.L. Kahn, 
op.cit. s. 534).

Zarówno wzorzec motywacyjny typu C, jak i D zakładają, jakkolwiek 
D w najwyższym stopniu, że jednostka działa nie tylko jako sprawca, ale też 
jako podmiot [by zastosować obiektywizującą definicję podmiotu 
T. Tomaszewskiego (1977) czy nawet określenia tego terminu odwołujące się 
do podmiotowych mechanizmów motywacyjnych (por. A. Tokarz, 1993c; 
1995)].

Charakterystyka każdego wzorca jest w pracy D. Katza i R.J. Kahna, a także 
użytkowników ich koncepcji, zaopatrzona w argumentację empiryczną przed
stawiającą skutki uruchamiania u pracowników poszczególnych wzorców i ich 
wpływ na przebieg, efektywność i innowacyjność pracy i działalności. 
W odniesieniu do szkoły natomiast rozważymy, w jakim stopniu wyróżnione 
wzorce pozwalają na tworzenie warunków stymulujących aktywność twórczą, 
zarówno swobodną, jak też ukierunkowaną zadaniem.

2.2. Możliwości rozwijania aktywności twórczej w warunkach 
różnych wzorców motywacyjnych

Odwołując się do już cytowanych wskazań na temat warunków działania 
oraz cech osób działających, jakie sprzyjają twórczości, należy w tym miejscu 
także przypomnieć ich odmienne, bardziej pragmatyczne sformułowanie. Znaj
dujemy je, na przykład, w rozważaniach E. Nęcki (1991 a), który w rezultacie 
doświadczeń wyniesionych z sesji myślenia twórczego i analiz ich przebiegu 
(por. także E. Nęcka, K. Brocławik, 1984) sformułował sześć zasad heurystycz
nych, pomocnych przy monitorowaniu grupowego rozwiązywania problemów 
i warunkujących jego skuteczny przebieg. Są to zasady: różnorodności, kompe
tentnej niekompetencji, odroczonego wartościowania, racjonalnej irracjonalno- 
ści, ludyczności i aktualności. Wydaje się, że tę listę można nieco zmodyfiko
wać i poszerzyć tak, aby syntetycznie ujęła różnorodne postulaty stymulowania 
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twórczości w szkole i mogła posłużyć jako bardziej płodne (i lepiej uzasadnio
ne) źródło wskazówek i inspiracji.

Proponowanie zasad organizacji warunków działania w szkole wymaga jesz
cze jednego zastrzeżenia: sprawców, czyli osób działających, jest wiele 
i działają one w rozmaitych układach interakcyjnych. Są to co najmniej: uczeń - 
nauczyciel, uczeń - koledzy, nauczyciele - uczniowie, ponadto: nauczyciele - 
nauczyciele (chociaż pełna analiza wymagałaby włączenia czynników organiza
cyjnych, czyli działalności dyrekcji i „biernego” oddziaływania przepisów oraz 
programów nauczania). Dopiero diagnoza warunków motywacyjnych w tych 
wszystkich układach pozwoliłaby, w odniesieniu do danej szkoły, określić pa
nujące wzorce i wtedy projektować oddziaływania sprzyjające twórczości.

Wydaje się, że można (modyfikując cytowaną propozycję E. Nęcki, 1991a) 
zaproponować następujące, ogólne zasady sprzyjania twórczości w szkole. Każ
da z nich w odmienny sposób zależy od wzorców motywacyjnych, od układu 
warunków oddziałujących na motywacje, określenie w tym zakresie prawidło
wości byłoby dobrym polem dalszych badań.

Zasada różnorodności, która w propozycji E. Nęcki odniesiona jest do po
stulatu generowania dużej ilości pomysłów przez grupę, ma w kontekście szkoły 
podobne znaczenie, jak w grupie synektycznej, ale wiąże się z warunkami 
i procesami trudnymi do kontrolowania. Różnorodność w szkole bowiem po
winna dotyczyć nie tylko intensywnego wytwarzania różnorodnych pomysłów 
stanowiących rozwiązanie jakiegoś problem, ale także przekazywanych treści, 
ich formy, ich nośników (z nauczycielem włącznie). Warunkiem realizacji ta
kiego stanu rzeczy jest jednakże możliwość dokonywania wyboru w oferowanej 
różnorodności. Jedynie wówczas ten warunek spełni swą motywującą i heury
styczną funkcję. Jej podstawowym mechanizmem jest wzbudzanie ciekawości 
i uruchamianie wzorca C (zaangażowanie). Możliwość dokonywania wyboru 
w różnorodności zapewnia też warunki wielorakiego i urozmaiconego wzmoc
nienia wówczas, gdy uczeń nie jest zmotywowany i zaangażowany, takie od
działywanie może stać się początkiem zmiany wzorca motywacyjnego, w któ
rym uczeń funkcjonuje. Przede wszystkim zaniechania działania według reguł 
wzorca B. Oferowanie i wzmacnianie różnorodności dotyczy też przede wszyst
kim prezentowania wiedzy w kontekście odkrycia, czyli przy uruchomieniu 
początkowych faz rozwiązywania problemu, kiedy to zachodzi przekształcanie 
problemu, poszukiwanie danych i generowanie rozwiązań (por. C.S. Nosal, 
1992b)56. Konsekwentnie realizowana zasada różnorodności może doprowadzić 
nie tylko do osłabienia typowego dla szkoły wzorca B (nagrody - kary), ale też 
do przekształcenia wzorca motywacyjnego C (zaangażowanie) w D (powołanie, 
pasja).

56 Odwołuję się tutaj do rozróżnienia, jakie wprowadził C.S. Nosal (1992b), rozważając zagad
nienie kształcenia ku twórczości. Zwrócił uwagę na to, że wiedza wyuczana i egzekwowana 
w szkole pochodzi z kontekstu uzasadniania. To jednak, co należałoby w szkole modelować, to 
sytuacje pochodzące z kontekstu odkrycia (według znanego podziału Reichenbacha).
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Wydaje się ważne podkreślenie konstytutywnego charakteru tej zasady jako 
podstawowego zalecenia w sytuacjach, kiedy myślenie twórcze jest pożądane. 
Wynika to, między innymi, z dobrze uzasadnionego i już przywołanego określe
nia twórczości jako „poszukiwania różnorodności i różnorodności poszukiwań” 
sformułowanego przez T. Kocowskiego (1991). Z rozlicznych badań nad roz
wojem zdolności i twórczości (już cytowanych w tej pracy) wynika ponadto, że 
różnorodność rozumiana także jako oferta rozwojowa (ilość możliwości eduka
cyjnych, rozmaitość wpływów środowiskowych, wielostronność zainteresowań 
dziecka i jego rodziców itd.) jest istotnym warunkiem stymulowania uzdolnień 
twórczych (por. synteza badań dokonana przez E. Szurek, 1989). Analiza wa
runków sytuacyjnych stymulowania zdolności także wskazuje na podstawowy 
charakter tej zasady (A. Tokarz, 1989b; 1992).

Zasada odroczonego i wielostronnego wartościowania odnosi się do po
wszechnie znanych reguł wspierających techniki twórczego rozwiązywania 
problemów, a szczególnie burzy mózgów. W odniesieniu do szkoły ulega ona 
zawężeniu do sytuacji nauczania także odwołującego się do kontekstu odkrycia 
(C.S. Nosal, 1992b). W żadnym razie nie może dotyczyć wartościowania za
chowania i postaw moralnych samych uczniów, tylko przede wszystkim wiedzy 
oferowanej, tak aby symulować kontekst jej odkrycia. Odroczenie, relatywizm 
i wielostronność ocen mogą bowiem dotyczyć wyłącznie możliwych kierunków 
poszukiwania brakujących informacji oraz wygenerowanych pomysłów czy 
sposobów trenowania procedur.

Zastosowanie najprostszego testu, to jest postawienie pytania, na ile sposo
bów uczniowie oceniają własne prace i jej rezultaty oraz zestawienie odpowie
dzi z bardzo prostą metodą oceny pomysłów autorstwa E. de Bono (1996) , 
natychmiast ujawnia, że w szkole na ogół nie uczy się różnicowania pomysłu 
trafnego, respektującego posiadane informacji od nietrafnego, łubianego od 
nielubianego, pozytywnego od negatywnego, wybiegającego poza dane infor
macje od pomysłu wtórnego, nie różnicuje się też poziomu konkretnego (dane 
zadanie) z poziomem „meta” (jak myślimy?, czy mamy dobrą strategię rozwią
zywania problemu?).

Tak bogate wartościowanie aktywności ucznia w szkole zachodzi rzadko. 
To, co występuje częściej, to ocenianie zgodności wiedzy podanej z wiedzą 
przyswojoną, czyli wartościowanie tylko w kontekście uzasadniania, 
w odniesieniu do wiedzy gotowej, i jest realizowane za pomocą ocen, głównego 
narzędzia oddziaływania w ramach motywacyjnego wzorca B.

Argumenty na rzecz takiej zasady tkwią również w wynikach badań nad 
motywacją autonomiczną, kilkakrotnie już cytowanych (por. E.L. Dęci, 
R.M. Ryan, 1985; A. Tokarz, 1985). Ich wagi dowodzą praktyczne działania

57 Technika oceniania, jaką zaproponował E. de Bono dla udoskonalenia sposobów rozwiązy
wania problemów, głównie praktycznych, zwana przez niego metodą sześciu kapeluszy, polega na 
różnicowaniu wartościowania informacji, dokonywanego z uwagi na różne kryteria: racjonalne vs 
emocjonalne, optymistyczne vr pesymistyczne, a także docenianiu informacji i pomysłów twór
czych oraz metastrategii rozwiązywania problemów. 
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w polskim szkolnictwie - wprowadzenie tzw. ocen opisowych w niższych kla
sach szkoły podstawowej oraz oddzielenie procesu nauczania od procesu oce
niania postulowane w szkołach twórczych i realizowane w niektórych szkołach 
społecznych.

Zasada ta „godzi” we wzorzec B (nagroda - kara) uruchamiający przede 
wszystkim zachowania wymagane i narzucane przez dany system organizacyjny 
i jest przez panowanie tego wzorca ograniczana. W sytuacji, gdy dominuje wzo
rzec A, zasada wielostronnego i odroczonego wartościowania wydaje się trudna 
do zastosowania. Tak często krytykowany encyklopedyzm polskiej edukacji jest 
po prostu niewłaściwym zastosowaniem zasady różnorodności i zasady wielo
stronnego wartościowania w warunkach motywacyjnych posłuszeństwa, ze- 
wnątrzsterowności, braku wewnątrzpochodnego sprawstwa, czyli motywacyjne
go wzorca A i B.

Zasada względnej przydatności wiedzy jest przeformułowaniem heury
stycznych zasad grupowego myślenia twórczego, określonych przez E. Nęckę 
(1991 a) jako zasady „kompetentnej niekompetencji” i „racjonalnej irracjonalno- 
ści”. Obydwa te postulaty wynikają z obserwacji przebiegu sesji myślenia 
twórczego i danych na temat okoliczności pojawiania się rewolucyjnych idei 
oraz wynalazków, wskazujących na to, że wiedza, a zwłaszcza jej nadmiar 
i podwyższona dostępność, niekorzystnie ograniczają możliwości wytwarzania 
twórczych i nowych pomysłów (jakkolwiek już wiadomo, że to nie nadmiar 
wiedzy jest szkodliwy, tylko jej nieadekwatna i sztywna struktura). Jak wiado
mo, w technikach grupowego myślenia twórczego, na przykład w synektyce, 
próbuje się przeciwdziałać blokującej funkcji istniejących rozwiązań poprzez 
wprowadzenie sytuacji celowego wypowiadania już istniejących i narzucających 
się rozwiązań tzw. „gotowców” (E. Nęcka, K. Brocławik, 1984; W. Limont, 
1994).

Swoistym przykładem inercyjnego wpływu erudycji czy nadmiernego na
gromadzenia wiedzy w określonej dziedzinie są obserwacje poczynione nad 
dziećmi i młodzieżą uzdolnioną w trakcie obozów letnich organizowanych przez 
Fundusz na rzecz Dzieci. Jak podają trenerzy, a równocześnie badacze twórczo
ści (por. A. Gruszka, J. Orzechowski, 1998), w trakcie treningów ujawniły się 
nie tylko ich wielkie kompetencje i umiejętności, ale także tzw. „efekt eksperta” 
- demonstrowanie wiedzy uznawanej za nienaruszalny kanon i podstawę myśle
nia o problemach. Reakcja na trenowanie technik myślenia twórczego także 
wykazała znaczny stopień oporu przed negowaniem przydatności wiedzy 
i niekonwencjonalnym traktowaniem problemów.

Na odmienne aspekty tej zasady wskazują dane informujące o tym, że nie 
sama ilość wiedzy, ale stopień i sposób jej organizacji i funkcjonowania przesą
dzają o stymulującej względnie inhibicyjnej roli wiedzy. Powołując się na bada
nia i koncepcję J. Trzebińskiego (1981), uzyskujemy argument na rzecz tego, że 
to jakość i sposób organizacji pojęć (plastyczność ich rdzeni pojęciowych) de
cydują o możliwościach twórczego przetwarzania informacji.
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Respektowanie tej zasady możliwe jest tylko w warunkach motywacyjnych, 
jakie zapewnia wzorzec C i D. Trudno sobie bowiem wyobrazić rygorystyczną 
szkołę, kierującą się wzorcami A lub B, która dopuszcza, na przykład, niewy- 
pełnianie polecenia nauczenia się czegoś, albo - gdyby założyć wzorzec B - 
oferuje nagrody za negowanie przydatności określonych informacji czy niepełne 
wykonanie zadania.

Zasada respektowania sprzeczności konserwuje wskazania wynikające 
z zasad sformułowanych poprzednio i odnosi się przede wszystkim do antyno- 
micznych właściwości procesu twórczego. Istotąjej jest nie tylko akceptowanie 
sprzeczności poznawczych, ale także rozumienie ograniczeń i paradoksów od
działywania stymulatorów i inhibitorów twórczości, paradoksalny przebieg tego 
procesu, osobliwości organizacji cech osobowości twórczej i ich bardzo zróżni
cowana stabilność (por. W. Stróżewski, 1983; E. Nęcka, 199 lb). Właściwości te 
utrudniają formułowanie wskazań dotyczących twórczego działania. W kontek
ście odkrycia wymagana jest płynność, elastyczność, różnorodność poszukiwań, 
w kontekście uzasadniania każda z tych właściwości przeszkadza i blokuje, 
zalecana jest bowiem precyzja, konwergencyjne myślenie raczej niż inwencja 
oraz przestrzeganie zasad komunikowania i uzasadniania, a nie proponowanie 
w tym względzie zmian.

Zasada respektowania sprzeczności ma też wyraźny aspekt interpersonalny. 
Cechy uczniów nielubiane, a nawet destrukcyjne w relacji nauczyciel - uczeń, 
w relacjach pomiędzy uczniami mogą się okazywać korzystne, a cenne 
i niezbędne w trakcie pracy nad zmianą sformułowania problemu, poszukiwa
niem informacji czy wytwarzaniem rozwiązań (por. A. Tokarz, A. Słabosz, 
2001a; 2001b). Akceptacja wad okazuje się niekiedy bardziej korzystna niż ich 
zwalczanie. Analogicznie w przebiegu myślenia twórczego odejście od proble
mu - myślenie w bok, myślenie lateralne okazuje się równie produktywne.

Kolejny aspekt zasady sprzeczności można określić mianem imponderabi- 
liów twórczości, to jest jej właściwości nieuchwytnych, nienazwanych, może 
zmiennych, sytuacyjnych, zależnych od chwili - być może po prostu niezbada
nych, lub tych pojawiających się nieoczekiwanie. Sprzeczności, paradoksy (mo
że też wady) organizacji i działania zdają się bardziej im sprzyjać niż warunki 
cieplarniane, wynikające z bezpośredniego przeniesienia dyrektyw humani
stycznej terapii wprost na warunki stymulujące twórczość.

Ograniczeniem tej zasady jest jednakże, jak się wydaje, konieczność zapew
nienia w danym układzie możliwości wzbudzenia motywacyjnego wzorca D 
(powinność - powołanie) lub co najmniej C (zaangażowanie - pasja). Respek
towanie jej w układzie wzorca A lub B jest szkodliwe dla wszelkiego działania 
innowacyjnego, twórczość czyni niemożliwą lub prowadzi do jej wynaturzenia.

Zasada prymatu emocji pozytywnych, czyli (według E. Nęcki) zasada lu- 
dyczności, wydaje się oczywista, jeśli bierzemy pod uwagę doświadczenia 
z treningów myślenia twórczego czy relacje nauczyciel - uczeń lub nauczyciele 
- uczniowie. Trzeba jednak przypomnieć badania M. Dudzikowej nad funkcja
mi śmiechu w szkole (1991) oraz zwrócić uwagę na analogie pomiędzy proce
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sem twórczym a dowcipkowaniem, recepcją dowcipu czy jego poznawczymi 
i emocjonalnymi mechanizmami, omówione w rozdziale II (por. A. Awdiejew, 
1991; A. Grochowska, 1996; A. Tokarz, 1991a; 1991b) oraz przydatnością za
biegów humorystycznych w stymulowaniu zachowań twórczych młodzieży 
(A. Ziv, 1973; 1983; 1984). Dane te dowodzą różnych funkcji śmiechu 
w szkole, także funkcji sprzyjania twórczości. Wymienione, interpersonalne 
funkcje śmiechu są tutaj rzeczą wtórną. Ważniejsze jest to, że śmiech może 
sprzyjać wytworzeniu atmosfery nacechowanej emocjami pozytywnymi albo po 
prostu wytwarza dystans do rozwiązywanego problemu, bez względu na to, czy 
go dotyczy, czy nie.

Zasada ludyczności oznacza też postulat wprowadzania zabawy i innych ak
tywności ludycznych jako integralnego elementu kształcenia. W kontekście 
odkrycia aktywności tego rodzaju mają wielkie znaczenie, o czym przekonują 
nie tylko dane anegdotyczne, ale też eksperymentalne. Na przykład takie, które 
posłużyły J. Kozieleckimu do uzasadnienia hipotezy o heurystycznym przesu
nięciu afektywnym; Jednym z ważniejszych odkryć współczesnej psychologii 
jest to, że zarówno struktury poznawcze, jak i emocjonalne mogą pełnić rolę 
heurystyk, mogą pomóc w odnalezieniu właściwego kierunku poszukiwań 
i sygnalizować błędne rozwiązania” (J. Kozielecki, 1995, s. 45). Hipotezy Ko- 
zieleckiego zaopatrzone są jednak w zastrzeżenie, gdyż wspomniana funkcja 
może się realizować jedynie w przypadku czynności transgresyjnych, motywo
wanych heterostatycznie. Stosując przyjętą tu terminologię, można stwierdzić, 
że zachodzi to w przypadku uruchomienia wzorca motywacyjnego C lub D.

Zasada sprawstwa. Stabilność wyników badań IPAR nad osobowością 
twórczą (J. Trzebiński 1976), którą potwierdzają badania S.Z. Dudek 
i G. Boudhany (1991), nie oznacza, że te właściwości należy rozumieć statycz
nie. Wiele danych, zwłaszcza biograficznych przekonuje bowiem o tym, że ten 
syndrom cech ma dość ograniczone odniesienia, a integralność osobowości 
twórczej jest właściwością zmitologizowaną. Nie można jednak zaprzeczyć, że 
silne poczucie sprawstwa jest właściwością dominującą u osób twórczych (czę
sto jednak operacjonalizowane jako cecha zwana „silnym ego”). W odniesieniu 
do źródeł sprawstwa jednak (por. M. Lewicka, 1992) istnieją co najmniej dwie 
sytuacje: silne poczucie sprawstwa wewnątrzpochodnego i poczucie doznawania 
kontroli ze strony „siły wyższej” (Boga, natchnienia, własnej narracji, własnego 
dzieła - por. J. Parandowski, 1964).

Badania nad sprawstwem przekonują, że wówczas, gdy mamy do czynienia 
z twórczością subiektywnie nową i wartościową, sprawstwo wewnątrzpochodne 
prowadzi do rezultatów twórczych częściej niż działania narzucone czy nakaza
ne (T.M. Amabile, 1983; A. Tokarz, 1985). Wydaje się, że zarówno kontekst 
odkrycia, jak i kontekst uzasadniania wymagają przestrzegania tej zasady oraz 
że - jako jedyna - może ona być realizowana w każdym kontekście motywacyj
nym, czego dowodzą badania nad sprawstwem (M. Kofta, 2001).

Powracając do charakterystyki podejścia zaproponowanego przez D. Katza 
i R.J. Kahna do analizy wzorców motywacyjnych w organizacji, należy w tym 
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miejscu przytoczyć podstawowe pytania, jakie uznają za konieczny punkt wyj
ścia rozważań na temat warunków motywacyjnych w organizacji. Są to nastę
pujące kwestie:

Jakie rodzaje zachowań są niezbędne do efektywnego funkcjonowania orga
nizacji? Ile i jakich wzorców te zachowania wymagają? Jakie wzory motywa
cyjne są i mogą być wykorzystywane w układach organizacyjnych danej insty
tucji? Czy są efektywne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby w danym 
układzie wywołać określone wzorce motywacyjne? Jakie są - dodajmy - zwią
zane z daną organizacją stymulatory i inhibitory tych wzorców?

Wydaje się, że szkoła zakłada równoczesne i równoległe funkcjonowanie co 
najmniej trzech wzorców motywacyjnych w odniesieniu do tych samych rodza
jów zadań i w tych samych relacjach społecznych, a dominujący wzorzec B - 
nagrody i kary - wytwarza warunki utrudniające realizację zadań edukacyjnych 
i wychowawczych szkoły z postulatem promowania aktywności twórczej na 
czele. Chaos wzorców motywacyjnych tkwiący w szkole jest podstawowym 
źródłem bloków, jakie napotyka aktywność twórcza nauczycieli i uczniów.

3. Wiedza potoczna o twórczości jako potencjalny czynnik 
kształtujący podmiotowe i kulturowe procesy twórcze

Związki potocznego rozmienia pojęć twórcza osoba, twórcze zachowanie, 
twórczy uczeń, nietwórczy uczeń, z procesem twórczym, twórczością i kulturą 
oraz życiem społecznym są oczywiste. Propozycja teoretyczna 
M.C. Csikszentmihalyiego (1988; 1992) - systemowa i makrospokopowa, po
mimo pewnej ogólnikowości, wydaje się najbardziej odpowiednia, by na te 
związki wskazać. Ona także stanowi część metodologicznych założeń powoły
wanych tu badań.

M.C. Csikszentmihalyi (1988; 1988/1992, z R. Wolfem, 1992), w opozycji 
do skupionych na podmiocie lub procesie twórczym ujęć mikroskopowych, 
personologicznych, zakłada, że twórczość jest wynikiem ludzkiej myśli 
i działań, ale dokonuje się w kontekście środowiska społecznego, historycznego 
i kulturowego, w któiym jednostka żyje. Założenie to jest wielostronnie uzasad
nione wynikami badań psychologicznych, historiometrycznych (na przykład 
D.K. Simontona, 1984 i innymi) oraz faktami z dziedziny kultury oraz danymi 
biograficznymi. Twórczość jest według Csikszentmihalyiego interakcją trzech 
elementów: systemu społecznego, który selekcjonuje wytwory i zachowania 
warte utrwalenia, kultury, która przechowuje i przekazuje wybrane, nowe idee, 
następnym generacjom oraz jednostki, która doprowadza do zmian w dziedzinie 
społecznej i w dziedzinie kultury. To są trzy momenty tego samego procesu 
twórczego i bez tego kontekstu twórczość się nie rozwija. Te podstawowe 
stwierdzenia M.C. Csikszentmihalyiego mająjednak charakter wybitnie aktuali- 
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styczny i mogą być odniesione tylko do naszej rzeczywistości kulturowej 
w okresie ostatnich pięćdziesięciu - stu lat. Zakłada to stan rzeczy najbardziej 
specyficzny dla współczesności: dążenie nauki do nadawania wiedzy charakteru 
kumulatywnego, niesprzecznego, wielokrotnie weryfikowanego, kulturowe 
procesy globalizacji, szybkiej wymiany idei, dzieł, myśli, wynalazków. Wydaje 
się zatem, że ta koncepcja nie może służyć do objaśniania procesów społecz
nych czy historycznych, w jakich twórczość jest zanurzona. Przydatna jest jed
nak jako rama do rozważań nad związkami pomiędzy wiedzą o twórczości, jaką 
mają ludzie, a możliwościami jej stymulowania, wzbudzania i kultywowania 
w danym układzie społeczno-kulturowym.

Przekonanie o tym, kto i dlaczego tworzy, wynosimy z kultury, twierdzi cy
towany autor. Każda atrybucja twórczości jest zatem relatywna i pozostaje pod 
wpływem interakcji wskazanych elementów. Proces wytwarzania i krążenia idei 
oraz dzieł ma swój określony wymiar czasowy. Społeczno-kulturowy proces, 
w którym zachodzi twórczość, przebiega tylko w jedną stronę: od dziedziny do 
jednostki, od jednostki do pola, ale nie na odwrót, i to stanowi kolejne stwier
dzenie kontrowersyjne, zważywszy na przedstawioną argumentację historyczną 
i oczywiste trudności z weryfikacją. Jeżeli jednak próbujemy określić potoczne 
rozumienie twórczości, to jego znaczenie i funkcje, widziane w ramach tej kon
cepcji, zyskują czytelne odniesienie, a nawet walor pragmatyczny. W kolejnych 
częściach tego podrozdziału przedstawione będą badania różnych aspektów 
wiedzy potocznej o twórczości, osobie twórczej i zachowaniu twórczym, specy
ficzne dla różnych grup osób badanych - nauczycieli, studentów i inżynierów. 
Prezentacja badań wymaga jednak, chociażby skrótowego, określenia specyfiki 
wiedzy potocznej.

3.1. Specyfika wiedzy potocznej i jej funkcje

Wydaje się, że poszukując specyfiki wiedzy potocznej, należałoby rozpocząć 
od refleksji metateoretycznej (A. Tokarz et al., 2004b). Jej dokonywanie jest 
nadal kwestią przyszłości, istniejące opracowania (T. Maruszewski, 1986;
K. Najder, 1989; W. Łukaszewski, B. Weigl, 1996; W. Łukaszewski, 1997) 
domagają się kontynuacji, ale dla wstępnego uporządkowania tej problematyki 
przyjmuję, że wiedza potoczna badana jest w psychologii na podstawowych 
zasadach: ciągłości, przeciwstawienia i swoistości.

Zasada ciągłości (por. T. Maruszewski, 1986) to takie traktowanie wiedzy 
potocznej, które jest charakterystyczne dla metodologii pozytywistycznej 
i odnosi się przede wszystkim do stwierdzenia, że przekonania zwykłych ludzi są 
zaczątkiem refleksji badawczej, źródłem hipotez do badań, czy wręcz przesła
nek do weryfikacji jakichś sądów. Badanie wiedzy potocznej staje się wówczas 
niejako początkiem badania naukowego.

Zasada przeciwstawienia opiera się na stwierdzeniu, że wiedza potoczna 
jest niedoskonałą, ułomną nawet wersją wiedzy prawdziwej, czyli naukowej, 
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zatem w jej charakterystykach podstawowe jest odniesienie dokonywane według 
kryterium poprawności, adekwatności, prawdziwości. Dobrym przykładem tego 
podejścia są badania W. Łukaszewskiego (1997), który w syntetycznym ujęciu 
struktury i funkcji wiedzy potocznej, poczynionym na podstawie własnych ba
dań (W. Łukaszewski, B. Weigl, 1996), wskazał - nieustannie konfrontując 
wiedzę potoczną z naukową - na niby-pojęcia i niby-wyjaśnienia oraz niepeł- 
ność, brak struktury, wirtualność wiedzy potocznej. Zasadę tę stosuje częściowo 
R.J. Sternberg (1985), jest ona także radykalnym założeniem badań, które pro
wadziła E. Rudowicz (E. Rudowicz, A. Hui, 1998a,b), a które zostały powtórzo
ne w Polsce (A. Tokarz et al., 2003a, b, c; 2004a, b).

Zasadę swoistości natomiast przypiszemy tym koncepcjom, które przyniosły 
specyficzne, trafne wyjaśnienia dotyczące różnych rodzajów i obszarów wiedzy 
oraz właściwości umysłu i całości doświadczenia indywidualnego oraz dostar
czyły narzędzi do ich badania, a które powstały w jasno określonym celu wyja
śnienia specyfiki zawartości umysłu widzianego długo przez pryzmat teorii 
naukowych i na ich podobieństwo. Metafora Kelly’ego (por. J. Czapiński, 
1978), twórcy koncepcji konstruktów osobistych, sygnalizuje ten stan rzeczy 
i dążenia psychologów do tworzenia bardziej adekwatnych teorii umysłu - 
człowiek ma być, w myśl niej, naukowcem, zatem jego wiedza ma posiadać 
pewne walory odpowiedniości i prawdziwości, ale jest to naukowiec z ulicy, co 
z kolei sygnalizuje swoistość jego wiedzy i sposobów jej gromadzenia.

W odniesieniu do takiego stanu wiedzy psychologicznej, który utożsamiał 
budowę pojęć w umyśle ludzkim ze strukturą pojęć naukowych, stwierdzamy, 
że koncentrowano się na badaniu odmiennej ich treści i genezy. Podobnie jak 
psychologowie odkryli, że trzeba badać życie w całym jego biegu, tak samo 
odkryto i to, że wiedza zwykłych ludzi ma inną strukturę i inne funkcje niż wie
dza naukowa, a nade wszystko, że pojęcia w umysłach zwykłych ludzi nie są 
takie same, jak pojęcia definiowane naukowo. W obszarze teorii przełomowa 
była koncepcja konstruktów osobistych Kelly’ego, który jako pierwszy zdefi
niował i koncepcyjnie, a także metodologicznie zrealizował zamiar stworzenia 
takiego ujęcia doświadczenia indywidualnego, aby było adekwatne do jego 
specyfiki. Postępy psychologii poznawczej w określaniu struktury pojęć wska
zują na znaczne możliwości badania przekonań potocznych i wyjaśniania ich 
swoistości (por. T. Maruszewski, 2000a).

Uchwycenie specyfiki wiedzy potocznej wydaje się osiągalne najłatwiej 
metodami indukcyjnymi, poprzez badanie wypowiedzi, określeń, definicji, spo
sobów wartościowania określonych zjawisk czy obiektów. Przy takim podejściu 
nie tracimy informacji o osobliwej strukturze tej wiedzy i jej zawartości (por. 
E. Rudowicz, 1997 - pytania o to, jak ludzie rozumieją twórczość, prowadzone 
na ulicach i w środkach transportu). Badania dedukcyjne wcześniej przygotowa
nymi metodami także wydają się zasadne, jednak wiedza czy przekonania po
toczne w mniejszym stopniu ujawniają wówczas swoją specyfikę, a rezultaty 
badań wskazują na postawy, a nie na zawartość przekonań potocznych (W. Ba
ryła, B. Wojciszke, 2000a, b).
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Rozważanie funkcji wiedzy potocznej (por. W. Łukaszewski, 1997) oraz 
funkcji wiedzy i zachowań poznawczych w ogóle (A. Tokarz, 1985) pozwala na 
następujące rozróżnienie:

• Funkcja poznawcza: spójności, jasności, „postaci” (Gestalt) w odniesie
niu do systemu wiedzy, objaśniania rzeczywistości.

• Funkcja epistemiczna (w rozumieniu Kruglanskiego termin ten odnosi się 
do motywacyjnego aspektu czynności poznawczych por. Doliński, Łuka
szewski, 2000): poszukiwania i gromadzenia informacji.

• Funkcja instrumentalna: podtrzymywania relacji ze środowiskiem spo
łecznym, naturalnym i kulturowym, realizacji zadań, zaspokajania po
trzeb.

W kontekście niniejszych rozważań najistotniejsza wydaje się ostatnia 
z wymienionych funkcji - instrumentalna - wskazanie przez daną osobę tego, co 
jest twórcze, pociąga za sobą określony sposób wartościowania cech osób oraz 
idei, dzieł, produktów i innych rezultatów działalności.

3.2. Wybrane aspekty wiedzy potocznej o twórczości w świetle badań

Z prowadzonych współcześnie badań wyłania się dość jednolity obraz po
tocznych przekonań na temat twórczości. Jednolity, a zarazem dość zbieżny 
z teoriami naukowymi, co podkreślają wszyscy badacze tej problematyki 
(R.J. Sternberg, 1985; M.A. Runco, M.D. Bahleda, 1987; E. Rudowicz, A. Hui, 
1998a). Specyfika potocznych przekonań na temat twórczości ujawnia się naj
silniej w porównaniach między odmiennymi kulturami, co stwierdzono 
w badaniach chińskich i odpowiednich analizach porównawczych (por. E. Ru
dowicz, A. Hui, 1998a, b; E. Rudowicz, X.D. Yue, 2002b).

Potoczne teorie twórczej osoby tworzone przez laików sprowadzają się za
zwyczaj do kilku zbiorów cech. Z badań R.J. Sternberga (1985) wynika, że oso
ba twórcza opisywana jest jako taka, która: chce i potrafi wykraczać poza ogra
niczenia własne i płynące ze środowiska oraz myśleć i działać 
w niekonwencjonalny sposób, posiada poczucie wewnętrznej wolności i ma 
niechęć do ograniczeń stwarzanych przez niepisane kanony społeczne, ma zmysł 
estetyczny i wyobraźnię oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji, przejawia 
ciekawość i intuicję poznawczą.

Podobnie jak w naukowych teoriach twórczości, tak i w potocznych przeko
naniach cechy przypisywane twórczości różnią się w zależności od dziedziny 
twórczego działania (M.A. Runco, M.D. Bahleda, 1987). Twórczość artystyczna 
opisywana jest poprzez uczuciowość, ekspresyjność, wrażliwość. Charaktery
styki przypisywane twórczości naukowej to lubiący eksperymentować, logicznie 
myślący, cierpliwy, perfekcjonista. Natomiast cechy - pomocny, aktywny, 
zdroworozsądkowy, zorganizowany - odnoszą się do twórczości codziennej. 
Warto zauważyć, że poczucie humoru pojawia się w opisie twórczości arty
stycznej i codziennej tylko w grupie artystów.
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Różnice w potocznym pojmowaniu twórczości pojawiają się także pomiędzy 
grupami zawodowymi. Na przykład profesorowie przedmiotów artystycznych 
kładą nacisk na opis tego, co twórcze: na wyobraźnię i nowatorstwo, profesoro
wie ekonomii na tworzenie i eksplorację nowych idei, a profesorowie fizyki na 
odkrywczość i zadawanie fundamentalnych pytań (R.J. Sternberg, 1985). We
dług M.A. Runco i M.D. Bahledy (1987) jest to raczej wynik stosowania róż
nych prototypów twórczej działalności niż inne rozumienie twórczości.

Potoczne przekonania na temat twórczości, badane we wschodniej kulturze 
na mieszkańcach Hongkongu, pozwoliły określić ich sześcioczynnikową struk
turę. Twórcza osoba jest nowatorska, wyróżnia się zdolnościami intelektualny
mi, jest energiczna, pewna siebie i otwarta (E. Rudowicz, A. Hui, 1998a,b). 
Konsekwentnie w chińskim opisie twórczej osoby nie występują cechy poczucia 
humoru i zmysłu estetycznego identyfikowane w badaniach na populacji za
chodniej (E. Rudowicz, A. Hui, 1998a,b; E. Rudowicz, X.D. Yue, 2002a). 
Twórczość, co prawdą definiowana jest potocznie przez Chińczyków 
z Hongkongu jako tworzenie czegoś nowego, nieistniejącego wcześniej (jak 
w powszechnie akceptowanej definicji naukowej), ale w głównej mierze przypi
sywana jest przedsiębiorcom, twórcom mody i politykom (E. Rudowicz, A. Hui, 
1998b). Również w nominacjach dotyczących najbardziej twórczych postaci 
współczesności Chińczycy wymieniają przede wszystkim przywódców 
i polityków (X.D. Yue, E. Rudowicz, 2002). W potocznych koncepcjach tej 
grupy badanych działalności o charakterze artystycznym nie nadaje się znamie
nia twórczości.

W innych badaniach (E. Rudowicz, X.D. Yue, 2002a) porównujących trzy 
populacje Chińczyków z Chin, Tajwanu i Hongkongu wskazuje się na istnienie 
różnic między grupami chińskimi o odmiennych doświadczeniach kulturowych. 
W badaniach chińskich osoby znaczące, uważane za wybitne w różnych dzie
dzinach twórczości, opisują twórczą osobę przez charakterystyki dynamizmu 
i witalności (energiczny, pewny siebie, chętnie eksperymentujący) oraz przebo- 
jowości i zuchwałości (zuchwały, odważny, wyróżniający się). Charakterystyki 
najczęściej przypisywane twórczej osobie w grupie zwykłych ludzi to nowator
stwo i zdolności intelektualne. Osoba nietwórcza według tej grupy to przede 
wszystkim osoba konserwatywna. Twórcy natomiast, jako charakterystyczne dla 
osoby nietwórczej, wymieniali najczęściej cechy zgrupowane w czynniku brak 
przebojowości i zuchwałości (E. Rudowicz, A. Hui, 1998b).

Badania nad potocznym rozumieniem twórczości nie były przeprowadzane 
na szerszą skalę na polskich grupach, jakkolwiek badano przekonania lub opinie 
nauczycieli w zbliżonej kwestii właściwości ucznia w ogóle lub właściwości 
ucznia twórczego. W takich przypadkach hipotezy dotyczące zawartości profe
sjonalnej (nie potocznej) wiedzy nauczycieli przewidują obecność cech twór
czych i sprzyjających twórczości. Jednakże badania wskazują że nauczyciele 
redukują zjawisko twórczości do cech sprawności intelektualnej (uczeń twórczy 
to przede wszystkim skuteczny, otwarty, ale konwencjonalny umysł - A. To
karz, A. Słabosz, 2001 a) lub definiują twórczość w sposób całkowicie rozbieżny
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z opiniami specjalistów - psychologów twórczości (R. Wiechnik, 2001), pre
zentując właściwie potoczne, a nie profesjonalne przekonania na ten temat. Do
dajmy, że dla nauczycieli polskich charakterystyczne okazało się nadmierne 
akcentowanie poznawczego aspektu twórczości, co nie jest typowe dla nauczy
cieli w innych krajach, gdyż jedynie wśród anglojęzycznych nauczycieli amery
kańskich stwierdzono podobne preferencje (por. przegląd badań E.P. Torrance’a 
i innych - M. Fryer, 1996). Obraz przekonań nauczycieli nie jest jednak jedno
znacznie nieadekwatny. W badaniach M. Przetacznik-Gierowskiej i M. Kielar- 
-Turskiej (1991), przeprowadzonych metodą pytaniową, ujawnia się bardziej 
złożony obraz właściwości ucznia twórczego. Uznając przyjętą przez autorki 
metodę za dobre i adekwatne narzędzie badania złożoności przekonań, musimy 
stwierdzić, że badanie tej kwestii wymaga dalszych badań i narzędzi odpowia
dających złożonej, skomplikowanej i nietrwałej strukturze wiedzy potocznej.

3.3. Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako aspekt 
wiedzy potocznej dotyczącej twórczości

Badanie wiedzy potocznej ma jeszcze jeden, dotąd zapoznany aspekt, otóż 
może ujawniać obecność przekonań potocznych u ludzi, którzy powinni 
w pracy, czy w innej działalności, posługiwać się wiedzą profesjonalną (dotyczy 
to, na przykład, pracowników uprawiających tak zwane zawody pomocowe, por. 
J. Fengler, 2001), a tego nie robią. Kwestia ta wydaje się szczególnie interesują
ca w odniesieniu do nauczycieli i nasuwa pytanie o to, czy ich przekonania na 
temat uczniów są zbieżne z tym, co głosi psychologia i pedagogika twórczości 
i mają cechy konstruktu „profesjonalnego”, czy też są rozbieżne z tą wiedzą 
i mają cechy przekonań potocznych. Inspirujące i interesujące rezultaty uzyskała 
M. Fryer (1996), która poddała badaniom 1000 nauczycieli brytyjskich z zamia
rem określenia, jak rozumieją oni twórczość i w jakim zakresie stosują się 
w swojej pracy do wskazań dydaktyki twórczości oraz w jakim stopniu cenią 
właściwości twórcze u swoich uczniów. Badania, jakie przedstawimy poniżej 
(A. Tokarz, A. Słabosz, 2001 a,b), miały zbliżony, chociaż węższy cel. Przeba
dano cztery grupy nauczycieli ze szkół odmiennych pod względem renomy 
i etapu nauczania (tabela 17), poproszono o odpowiedzi na pytania:

1. Jakie właściwości osób twórczych posiadają sami nauczyciele?
2. Jakie cechy uczniów składają się na przekonanie nauczycieli o uczniu ide

alnym i dalekim od ideału, czyli „złym”?
3. Jak nauczyciele rozumieją określenia „uczeń twórczy” i „uczeń nietwór- 

czy”?
W badaniach zastosowano następujące metody:
1. Listę Cech Ucznia Idealnego (Ideal Pupil Check List), autorstwa Torran

ce’a w wersji skróconej, która była rezultatem badań M. Fryer (1996). Oryginal
na lista liczy 67 przymiotników, wersja zastosowana w badaniach - 27.
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2. Kwestionariusz A. Strzałeckiego Style Twórczego Zachowania 
w opracowaniu pierwotnym (1989).

3. Otwarte pytanie: podaj 5 cech ucznia twórczego i nietwórczego.

Tabela 17

Charakterystyka nauczycieli z 4 grup badanych

Typ szkoły Liczebność* Procent
Nauczyciele z renomowanych liceów ogólno
kształcących 43 19
Nauczyciele ze zwykłych liceów ogólnokształcą
cych 93 40
Nauczyciele szkoły podstawowej ze studium po
dyplomowego 55 24
Nauczyciele ze zwykłej szkoły podstawowej 40 17
Razem 231 100

* Z uwagi na znikomą ilość mężczyzn, wyniki obliczano bez podziału na płeć 
(za: A. Tokarz, A. Słabosz, 20001a)

W rezultacie badań opisano: deklarowane cechy Stylu Twórczego Zachowa
nia badanych nauczycieli (dane te zostały omówione w poprzednim podroz
dziale), cechy ucznia preferowane i odrzucane przez nauczycieli, cechy ucznia 
twórczego i nietwórczego.

3.3.1. Cechy ucznia idealnego i „złego” w opinii nauczycieli

Obraz ucznia preferowany przez polskich nauczycieli zadowala wybrednych 
znawców twórczości i sztuki nauczania, ale tych o orientacji radykalnie po
znawczej i tych, którzy działali dwadzieścia lat temu. Preferowane przez na
uczycieli właściwości dotyczą wyłącznie cech umysłu: uczeń idealny jest 
otwarty na nowość, pracowity, myśli niezależnie, wykazuje też, niżej cenioną 
właściwość podejmowania trudnych zadań i poczucie humoru. Obraz ten współ
gra z cechami osób twórczych, jakie wymieniane są w analizach badań 
i syntezach (J. Trzebiński, 1976), badaniach polskich (T. Żuk, 1986) i obcych 
(por. S.Z. Dudek, G. Boudhana, 1991, powtórzenie badań M.D. MacKinnona, 
1960/1992). Trzeba wszakże zaznaczyć, że wytrwałość i niezależność, zamien
nie nazywane „silne ego” - do czego częściowo odnosi się przymiotnik „praco
wity” - są zawsze na czele listy cech efektywnych twórców i osób potencjalnie 
twórczych. Syntetyczne dane z badań zawiera tabela 18.
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Tabela 18

Cechy ucznia idealnego i „złego” w opinii nauczycieli - procent osób badanych, 
które wymieniły podane przymiotniki na pierwszym i drugim miejscu w rankingu cech

Uczeń idealny Uczeń „zły”

Kategoria Odpowiedzi* Kategoria Odpowiedzi
Ciekawy nowych 
rzeczy

91%/59% Wyniosły i zadufany 
w sobie

91%/28%

Pracowity 66%/13% Neguje wszystko 87%/32%
Myślący niezależnie 56%/15% Przeszkadza 

w klasie
71%/18%

Podejmuje trudne 
zadania

56%/18% Lękliwy 69%/15%

* Pierwsza liczba oznacza procent osób, które umieściły daną cechę na pierwszym miejscu, 
druga liczba to procent osób, które wskazały daną cechę na drugim miejscu

Na podstawie: A. Tokarz, A. Słabosz, 2001b

Wymienione preferowane przez nauczycieli cechy są właściwościami ucznia 
wyznaczającymi jego potencjał intelektualny, obejmują właściwości systemu 
poznawczego i równocześnie motywacyjnego („ciekawy nowych rzeczy”, „po
dejmuje trudne zadania”). Jest to obraz cech pozbawiony konfliktu, konse
kwentny opis odnoszący się do szkoły kształcącej umysł ucznia w harmonijnej 
współpracy z nauczycielem.

Równocześnie preferencje takich cech, jak niezależny, wrażliwy, uparty czy 
zawzięty dominujący, dążący do odległych celów, są znacząco niższe, chociaż 
są niewątpliwie przejawami intensywnego dążenia do samodzielności, typowego 
dla osób twórczych (i typowego dla okresu dojrzewania; Przypomnijmy, że 
połowę badanych stanowili nauczyciele liceów). Mógłby to być również wy
kładnik celów wychowawczych szkoły, jeśli miałaby ona dążyć do ukształtowa
nia u swych podopiecznych dojrzałej i niezależnej osobowości.

Porównanie preferencji nauczycieli polskich i nauczycieli z innych krajów 
(por. badania cytowane przez M. Fryer, 1996), wskazuje na kolejną białą plamę 
w wyborach dokonywanych przez polskich nauczycieli, a mianowicie na zaska
kująco niskie szacowanie cech związanych z zachowaniami społecznymi ucznia. 
Uczeń idealny według Polaków, to umysł idealny, kooperujący bez kolizji 
z nauczycielem, ale uczeń „odwrócony” od kolegów, podczas gdy nauczyciel 
brytyjski premiuje cechy prospołeczne na pierwszym miejscu, a amerykański na 
ostatnim, ale jednak są one w ich wyborach obecne na czołowych miejscach. 
Nauczyciele niemieccy z kolei na pierwszym miejscu stawiają cechy przesą
dzające o skutecznej kooperacji i z nauczycielem, i z kolegami, takie jak „zwa
żający na innych” i „z poczuciem humoru” (za: M. Fryer, 1996). W badaniach 
R. Wiechnik (2001), która posłużyła się własną listą 60 cech ucznia i prosiła 
nauczycieli o wskazanie cech ucznia idealnego, nauczyciele za najważniejsze 
cechy uznali: „wysoką kulturę osobistą” oraz „odpowiedzialność”. Cechy te 
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jako jedyne uzyskały wskaźnik wybieralności powyżej 50%. Pozostałe cechy 
preferowane to: systematyczność, obowiązkowość, pracowitość, zdyscyplino
wanie. Dopiero w zakresie od 31 do 43% wybieralności znalazły się cechy: 
ambitny, aktywny i prospołeczny58. Nie ujawniła się zatem dominacja (obec
nych na Liście Przymiotników R. Wiechnik) określeń dotyczących umysłu 
ucznia, ale podobnie jak w prezentowanych badaniach, główną cechą ucznia 
pozostaje niezakłócona współpraca z nauczycielem, bez wskazań na określenia 
odnoszące się do dobrej współpracy z kolegami.

58 R. Wiechnik (2001) porównała wyniki rankingu nauczycielskiego z preferencjami sędziów 
kompetentnych - psychologów zajmujących się twórczością. Na liście cech idealnych ucznia wg 
preferencji nauczycieli nie znalazła się żadna cecha wskazana przez sędziów kompetentnych jako 
sprzyjająca twórczości.

Uczeń idealny, w myśl szacowań badanych nauczycieli, nie powinien zbyt 
daleko wybiegać „poza dostarczone informacje”. Podejmuje trudne zadania 
i jest otwarty na nowe informacje, ale takie cechy, jak „niezależny” 
i „przenikliwy”, zostały w rankingu właściwie ominięte (poniżej 10% wybo
rów), chociaż preferowano analogiczne właściwości sprzężone z cechami inte
lektualnymi. A zatem „niezależny” jest właściwością pomijaną „niezależny 
w myśleniu” - preferowaną.

Reasumując - domniemany konstrukt „uczeń idealny” pochodzi z zakresu 
wiedzy profesjonalnej, gdyż nazywa najistotniejsze cechy sprawnego umysłu 
znajdujące się na przedłożonej badanym liście przymiotników, ale jest zbyt 
jednostronny, ubogi i schematyczny (w czym odpowiada charakterystyce prze
konań potocznych - por. W. Łukaszewski, 1997), jak na pogląd w pełni profe
sjonalny. Ignoruje cechy osobowości i właściwości związane z funkcjonowa
niem społecznym, tak, jakby życie społeczne w szkole nie istniało, a jej jedy
nym zadaniem miało być kształcenie i koncentracja na intelekcie ucznia.

Analizie statystycznej (za pomocą testu chi kwadrat i testu Kołmogorowa- 
-Smirnowa) poddano także różnice w preferencjach dotyczących cech ucznia 
idealnego pomiędzy badanymi grupami. Nauczycielki kształcące się na studiach 
podyplomowych z zakresu twórczości ujawniły preferencje cech ucznia bardziej 
zgodne z wiedzą o twórczości niż inne nauczycielki ze szkół podstawowych. 
Wyżej cenią niezależność myślenia i niezależność jako taką, doceniają podej
mowanie przez ucznia trudnych zadań, wrażliwość emocjonalną, poczucie hu
moru. Mniej cenią cechy „grzecznego ucznia”, takie jak: pracowity, uprzejmy, 
zważający na innych, chociaż nie doceniają pewności siebie. Porównanie opinii 
grup nauczycieli ze szkół podstawowych i liceów przeprowadzone za pomocą 
testu Kołmogorowa-Smirnowa nie ujawniło prawie żadnych istotnych staty
stycznie różnic (pełne dane: A. Tokarz, A. Słabosz, 2001 b).

Uczeń „zły” w opiniach nauczycieli to taki, który wszystko neguje, jest 
wyniosły i zadufany w sobie, a także przeszkadza na lekcji, jest lękliwy 
i uparty, trudny w kontakcie z nauczycielem, utrudnia prowadzenie lekcji, 
uniemożliwia kooperację albo się od niej odsuwa. Szczegółowe dane z badań 
zawiera tabela 18.
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Zważywszy, że wymienione właściwości „ucznia złego” są też cechami wy
wołanymi okresem intensywnego rozwoju i wzrostu w okresie od 12., nawet 
10., do 16.-18. roku życia, a więc większości czasu, w jakim uczeń pozostaje 
w kontakcie ze szkołą podstawową i liceum, odrzucanie tych właściwości wyra
ża też swoisty mechanizm obronny „wypierania” powszechnie występujących 
problemów wychowawczych. Zastanawiające jest również przypisanie uczniowi 
nieaprobowanemu takich cech jak, dziecinny (29% ogółem) czy dominujący 
(13%), a nawet gadatliwy (46%), przy równoczesnej, wysokiej dezaprobacie 
lękliwości.

Zestaw cech w liście E.P. Torrance’a, w jej wersji zredukowanej (a także 
pełnej)59 uniemożliwiał przypisanie uczniowi „złemu” negatywnych cech umy
słu. W kolejnym badaniu stwierdzono (por. W. Rybarz, 2000), że nawet wzbo
gacenie listy o odpowiednie przymiotniki nie zmienia oszacowań, a nauczyciele 
widzą ucznia „złego” wyłącznie przez pryzmat problemów wychowawczych 
(lękliwy - agresywny). Schematyczne myślenie, reprodukcja wiadomości bez 
zrozumienia, mała pomysłowość czy brak zaciekawienia wiedzą oferowaną 
w szkole, to cechy ucznia znajdujące się poza zakresem wartościowania doko
nywanym przez nauczycieli, a więc właściwości mało ważne. Najistotniejsze, 
doceniane, wysoko notowane są właściwości analogiczne to tych, jakie najwyżej 
cenili nauczyciele z czterech porównywanych już grup. W porównaniu z prefe
rencjami nauczycieli, paradoksalnie, uczniowie szkół średnich w odpowiedzi na 
pytanie: jacy chcieliby być, przedstawiają bogatą i zróżnicowaną charakterysty
kę dojrzałej, prospołecznej, efektywnej osobowości (W. Rybarz, 2OOO)60.

59 Pełna Lista Cech Ucznia Idealnego autorstwa E.P. Torrance’a została przełożona na polski. 
Nie zawiera ona jednak przymiotników dotyczących pozytywnych i negatywnych cech umysłu 
i osobowości oraz zachowań społecznych w odpowiednich proporcjach, toteż dalsze badania zmie
rzają do utworzenia własnej listy cech ucznia. Takiej, by stwarzała nauczycielowi możliwość 
określenia również negatywnych cech umysłu ucznia.

60 W badaniach W. Rybarza zastosowano poszerzoną listę Torrance’a. Nauczyciele wybierali 
z listy przymiotniki charakteryzujące ucznia „idealnego” i „złego”. Uczniowie technikum i liceum 
ogólnokształcącego natomiast wybierali przymiotniki charakteryzujące ich „Ja” realne oraz idealne.

Dalsze badania powinny zatem sprawdzić rysującą się tutaj hipotezę 
o podwójnej asymetryczności postaw nauczycieli wobec uczniów, która pole
gałaby - po pierwsze - na przecenianiu sprawnego intelektu, a wywłaszczaniu 
ucznia z cech osobowości, po drugie - na ignorowaniu bierności intelektualnej 
przy równoczesnej koncentracji na społecznych zachowaniach biernych i agre
sywnych.

Porównanie opinii nauczycieli liceum renomowanego i zwykłego ujawniło 
niewielką ilość ważnych merytorycznie, a równocześnie istotnych statystycz
nie różnic, podobnie jak porównanie opinii nauczycieli liceum i szkoły pod
stawowej.
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3.3.2. Cechy ucznia twórczego i nietwórczego

Sporządzono listę cech ucznia twórczego i nietwórczego, poddając zebrane 
od nauczycieli odpowiedzi wielostopniowej redukcji w celu wyłonienia katego
rii spójnych semantycznie. Kategoryzacja przeprowadzona została przez dwóch 
sędziów kompetentnych - psychologów, na co dzień zajmujących się proble
matyką twórczości. W rezultacie uzyskano 15 następujących kategorii, jakimi 
posługiwali się nauczyciele do opisu ucznia twórczego: (1) aktywny, (2) otwarty 
na nowość, (3) prospołeczny, (4) wytrwały, (5) pilny, (6) dociekliwy, (7) upo
rządkowany w myśleniu, (8) pewny siebie, (9) duży potencjał intelektualny, 
(10) niekonwencjonalny, (11) pomysłowy, (12) podejmujący wyzwania, 
(13) myślący niezależnie, (14) pogodny, (15) wrażliwy. Wyłonione kategorie są 
niezależne, nie korelują ze sobą. Najczęściej wybierane kategorie przedstawia 
tabela 19.

Tabela 19

Cechy ucznia twórczego i nietwórczego w opinii nauczycieli - liczba procentowa osób 
badanych, które wymieniły cechy należące do podanych kategorii w odpowiedzi na pytanie 

otwarte: „Podaj pięć cech ucznia twórczego/nietwórczego”

UCZEŃ TWÓRCZY UCZEŃ NIETWÓRCZY

Kategoria Odpowiedzi Kategoria Odpowiedzi
Otwarty na nowość 69%, Bierny (74%) 74%
Myślący niezależnie 60% Zalękniony (48%) 48%
Pilny 59% Agresywny (44%) 44%
Podejmujący wyzwania 
Aktywny

39%
36%

Nieśmiały (43%) 43%

Na podstawie: A. Tokarz, A. Słabosz, 2001 b

Blisko połowa cech przypisywanych przez nauczycieli uczniowi twórczemu 
odnosi się do właściwości umysłu, druga zaś do cech osobowości i motywacji. 
Wyłonione kategorie pozwalają więc na opis właściwości twórczych 
w terminach potocznych, mających jednak swe odpowiedniki w terminach po
chodzących z koncepcji myślenia twórczego. Badani nauczyciele wymienili 
raczej pełny zestaw odpowiednich cech. Jednakże określenia najczęściej wy
mieniane wskazują na brak profesjonalnej wiedzy o twórczości u badanych 
nauczycieli. Cechy ucznia twórczego streszczają się w sformułowaniu: otwarty 
na nowość, niezależny umysł ucznia pracującego pod kierunkiem nauczyciela 
(„pilny”). Natomiast kategorie kandydujące, według badań nad osobowością 
twórczą, do pierwszeństwa na liście, takie jak: dociekliwy, pomysłowy, niekon
wencjonalny, wrażliwy, były obecne ze średnią intensywnością. Na końcu listy 
znajdują się natomiast: niekonwencjonalny (8%), pogodny (10%), uporządko
wany w myśleniu (11%), pewny siebie (13%), pomysłowy (14%). W dalszej 
kolejności (czyli poniżej 50%) wskazywane były także: infantylny (32%) i pew
ny siebie (35%, które to cechy przecież należą do syndromu osobowości twór
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czej (por. J. Trzebiński, 1976, także A. Tokarz (1985) - uwagi o specyficznej 
„retardacji rozwojowej” osób twórczych i próba jej wyjaśnienia).

Nieco odmienne wyniki uzyskały M. Przetacznik-Gierowska i M. Kielar- 
-Turska (1992) - nauczyciele badani metodą wywiadu określili cechy twórczych 
uczniów następująco: skupiający się na zadaniu („na czymś”, czyli również 
wnikliwy), krytyczny, chętny do zajmowania się tym, co go interesuje, samo
dzielny, wrażliwy, odważny, otwarty. Badania te jednak prowadzono techniką 
wywiadu kwestionariuszowego i dotyczyły tylko nauczycieli języka polskiego, 
co wyjaśnia częściowo odmienność wyników.

W opisie ucznia nietwórczego najrzadziej pojawiały się następujące cechy: 
pilny (1%), niepogodny (2%), nieuporządkowany w myśleniu (6%), niezdyscy
plinowany (14%) i schematyczny (14%), podczas gdy tylko ta ostatnia właści
wość przydatna jest do charakterystyki osoby nietwórczej, a ponadto jest jej 
cechą dominującą. Takie cechy, które można było przewidywać jako oznaczają
ce ucznia nietwórczego jak: niesamodzielny w myśleniu czy zamknięty na no
wość, nie pojawiły się w odpowiedziach nauczycieli na tyle często, by można 
było utworzyć odrębne kategorie. Uczeń nietwórczy, podobnie, jak uczeń nie- 
spełniający wymagań nauczycieli, jest więc przede wszystkim źródłem proble
mów wychowawczych poprzez swą agresywność lub bierność, ale nie nastręcza 
problemów dydaktycznych. Uczeń nietwórczy jest zatem „gorszym” albo rów
nie kłopotliwym uczniem, jak „zły”.

Przypomnijmy, ten ostatni w opiniach nauczycieli to uczeń, który wszystko 
neguje, jest wyniosły i zadufany w sobie. Mniej wskazań dotyczy tego, że prze
szkadza na lekcji, jest lękliwy i uparty. Trudny w kontakcie z nauczycielem, 
przeszkadza w prowadzeniu lekcji, uniemożliwia kooperację albo się od niej 
odsuwa. Uczeń dezaprobowany po prostu źle się zachowuje, nietwórczy wcale 
nie jest schematyczny czy odtwórczy, również zachowuje się źle, a ponadto 
wymaga intelektualnej pomocy, gdyż jest niesamodzielny w myśleniu.

Porównanie opinii nauczycieli szkół podstawowych i liceum przy zastoso
waniu testu Kołmogorowa-Smimowa wykazało, iż uczący w liceum przypisują 
niższe rangi cesze ucznia twórczego „aktywny”. Wydaje się to dość zrozumiałe, 
zważywszy na możliwość kontrolowania aktywności licealistów, o wiele bar
dziej różnorodnej i samodzielnej niż aktywności uczniów w szkole podstawo
wej. W zestawie cech ucznia nietwórczego właściwości „pewny siebie” oraz 
„nieuporządkowany w myśleniu” są zdecydowanie silniej podkreślane przez 
nauczycieli liceum niż szkół podstawowych.

Odwrotnie natomiast spostrzegane są takie cechy, jak „bierny” i „zalęknio
ny” - w opinii nauczycieli szkół podstawowych znacznie silniej łączące się 
z syndromem ucznia nietwórczego niż w opinii nauczycieli szkół licealnych.

Ciekawe okazało się również zestawienie opinii nauczycieli z grupy Studium 
Podyplomowego oraz „zwykłych” szkół podstawowych. Nauczyciele szkół 
podstawowych - w porównaniu z nauczycielami dodatkowo szkolonymi 
w zakresie twórczości - istotnie częściej podkreślają, iż uczeń twórczy to przede 
wszystkim uczeń „pilny”, zupełnie nie dostrzegając znaczenia cechy niekon- 
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wencjonalności. Natomiast w odniesieniu do właściwości ucznia nietwórczego 
zdecydowanie wyższą rangę przypisują cechom „bierności” i „zalęknieniu”, 
zupełnie nie dostrzegając związków pomiędzy poziomem kreatywności ucznia 
a „schematycznością”. To porównanie zdaje się wyraziście popierać postawioną 
na podstawie niniejszych badań tezę, iż w opinii „zwykłych” nauczycieli uczeń 
nietwórczy - to taki gorszy uczeń „zły”, zaś uczeń twórczy - to taki, co nie 
sprawia kłopotów wychowawczych.

Emocjonalne oceny nauczycieli, zawarte w preferencjach, koncentrują się 
wokół cech umysłu ucznia. Cechy osobowości i funkcjonowania społecznego są 
nieobecne, a więc uważane za nieistotne, drugorzędne. Uczeń postrzegany jest 
więc instrumentalnie jako element realizacji procesu nauczania, który to (jak też 
jego cele) jest chyba w szkole nadrzędny. Stwierdzono to także w innych bada
niach (por. D. Turska, 1994; 2000). Standard stanu idealnego (por. M. Lewicka, 
1985), sformułowany w preferencjach nauczycieli, składa się więc na obraz 
sprawnego, skutecznego, otwartego, ale konwencjonalnego umysłu - młodego 
technokraty czy yuppie w przyszłości, w szkole zaś - upragnionego laureata 
olimpiady przedmiotowej.

Wywłaszczenie ucznia z cech osobowości i jego sfragmentaryzowane wi
dzenie ma swoje wyjaśnienie w wynikach badań nad wypaleniem zawodowym 
nauczycieli (por. A. Krawulska-Ptaszyńska, 1992; M. Kliś, J. Kossewska, 1998; 
H. Sęk, 1994; H. Sęk et al., 1997), którego istotnym komponentem, oprócz wy
czerpania emocjonalnego i braku satysfakcji osobistej z pracy, jest depersonali
zacja, czyli negatywne nastawienie do partnerów interakcji, chłód, wycofanie 
z kontaktu, „zdehumanizowane” reakcje na problemy innych. W badaniach 
studentów przygotowujących się do roli nauczyciela stwierdza się również 
symptomy zagrożenia wypaleniem (R. Kwiecińska, 2000). Jakkolwiek postawy 
wobec uczniów i odczucia związane z pracą mogą mieć odmienne psycholo
giczne przyczyny, to jednak w obu przypadkach odniesieniem do wypowiedzi 
nauczycieli był uczeń, podmiot w interakcji z nauczycielem, stąd przypuszcze
nie o wspólnym zakresie uwarunkowań zestawianych wyników.

Dezorientacji w dziedzinie twórczości dowodzą nie tylko chaotyczne wypo
wiedzi na pytanie o cechy ucznia twórczego (który wydaje się „trochę innym” 
uczniem idealnym), ale przede wszystkim określenia dotyczące ucznia złego 
i nietwórczego, mające wszelkie cechy przekonań potocznych (por. 
W. Łukaszewski, 1997) i ilustrujące najdotkliwsze problemy nauczycieli - agre
sywne i bierne zachowania uczniów. Nauczyciele jakby nie dostrzegali, że 
schematyczność myślenia, niedostatki intelektualne i brak pomysłowości (we 
wszystkich rankingach ulokowane na ostatnich miejscach) są najpoważniejszy
mi zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju intelektu ucznia, skoro to właśnie 
intelekt jest podstawowym obiektem nauczycielskiej troski.

Prezentowane badania, jako eksploracyjne, powinny być kontynuowane, 
przetestowania wymaga przede wszystkim wynikająca z analizy danych hipote
za o podwójnej asymetryczności postaw nauczycieli, polegającej na przecenia
niu cech intelektualnych, a niedocenianiu cech osobowości jako obiektów 
kształcenia oraz odrzucaniu dysfunkcjonalnych zachowań społecznych, a także 
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ignorowaniu przejawów dysfunkcji intelektualnych podmiotu kształcenia. Wy
daje się więc, że efekt Galatei, czyli spełnienie się pozytywnych oczekiwań 
nauczyciela wobec ucznia ma pewne szanse na ujawnienie się w zakresie jego 
intelektu, zaś w przypadku osobowości czy kształtowania zachowań społecz
nych w szkole może wystąpić, co najwyżej efekt Golema, czyli samorealizacja 
oczekiwań negatywnych (por. J. Brzeziński, S. Kowalik, 1991/2000). Badania 
tego rezultatu precyzują warunki, w których może on zachodzić (por. S. Seul, 
1995) i nie podważajaone sformułowanego, pesymistycznego wniosku.

Cechy ucznia idealnego i - w mniejszym zakresie - twórczego obrazują tak
że wartościujący komponentą nauczycielskich preferencji i postaw, jednakże 
wyłącznie w odniesieniu do cech umysłu: sprawnego, otwartego, pojemnego. 
Uczeń jako podmiot, jako jednostka rozwijająca się harmonijnie, nie mieści się 
w tych preferencjach, pomimo analiz i wskazań psychologicznych mówiących 
o takiej konieczności (por. Z. Pietrasiński, 1988; A. Tokarz, 2004a; A. Gruszka, 
J. Orzechowski, 1998). Cechy osobowości i cechy społeczne są uwzględniane 
doraźnie, o tyle, o ile występują jako symptomy zachowań niepożądanych, co 
nosi wszelkie cechy nieefektywnej, emocjonalnej strategii radzenia sobie ze 
stresem, a nie racjonalnego, profesjonalnego, rozwiązywania dotkliwych pro
blemów wychowawczych.

3.4. Twórcza osoba i twórcze zachowanie w przekonaniach studentów

Przedstawione niżej dane odnoszą się do wiedzy potocznej związanej 
z twórczością, chociaż można mieć wątpliwości, czy jest to pojęcie potoczne, 
gdyż jego historia i rodowód są stosunkowo krótkie (W. Tatarkiewicz, 1975; 
W. Stróżewski, 1983), sięgają zaledwie XV wieku i można mieć wątpliwości, 
czy należy do pojęć potocznych61. Jako takie jest jednak dość intensywnie bada
ne (R.J. Sternberg, 1985; M.A. Runco, M.D. Bahleda, 1987; E. Rudowicz, 
A. Hui, 1996; 1997). Aktualnie potocznym pojęciem interesującym badaczy 
staje się „kreatywność”, termin stosowany początkowo przez specjalistów i jako 
niefortunna, polska kalka językowa, specyficznie powiązany z twórczością.

61 Jak podaję W. Tatarkiewicz, termin ten pojawił się w chrześcijaństwie na określenie atrybu
tów Boga (creatio ex nihi/o). W okresie Odrodzenia pojawiły się „ślady używania tego terminu” 
(op.cit., s. 292). W teorii sztuki pojawił się w wieku XVIII.

62 Badania były finansowane przez grant z City University of Hong Kong nr 9030980-640 
i środki na badania własne Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W badaniach 
uczestniczyły także studentki psychologii UJ: Joanna Ganczarek, Karolina Kudyba, Aleksandra 
Latocha.

W badaniach nad rozumieniem określenia „osoba twórcza” i „twórcze za
chowanie”62 , które tu będą syntetycznie przedstawione, przyjęto założenia me
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todologiczne i zastosowano adaptację metody badawczej Elżbiety RudowiczĆJ. 
Prezentujemy wyniki dla całej, polskiej grupy badanych.

Podstawowe pytania badawcze, jakie można odnieść do zamieszczonego 
w niniejszym tekście fragmentu danych dotyczą:

• Zawartości treściowej potocznego rozumienia pojęć osoba twórcza 
i twórcze zachowanie.

• Różnic, jakie mogą wystąpić pomiędzy studentami reprezentującymi róż
ne kierunki studiów: artystyczny, humanistyczny, ekonomiczny i ścisły 
oraz pomiędzy studentami a inżynierami (oraz nauczycielami, badania są 
w toku).

• Kwestii adekwatności zidentyfikowanego, potocznego rozumienia twór
czości do koncepcji naukowych (badania były dokonywane według okre
ślonej poprzednio zasady ciągłości pomiędzy wiedzą potoczną a nauko
wą).

• Pytania o właściwości uważane za szczególnie pożądane dla Polaków 
i o to, jakie jest miejsce twórczości w tych preferencjach (w nawiązaniu 
do przyjętej w badaniach koncepcji M.C. Csikszentymihalyiego).

Hipoteza rysuje się jedna i dotyczy drugiego pytania - spodziewanej od
mienności poglądów u grupy studentów ASP, jako że rekrutacja na studia prze
biegała, w ich przypadku, poprzez wielokrotną ocenę twórczego dorobku kan
dydatów, w pewnej analogii do postulowanej przez T. Amabile procedury oceny 
konsensualnej (por. E. Nęcka, 2001). Studenci kierunków artystycznych są za
tem jedyną grupą uprawiającą twórczość sensu stricto, jakkolwiek nie 
w wymiarze kulturowym, tylko lokalnym. Można przypuszczać, że ich poglądy 
będą się różniły od poglądów studentów wszystkich innych kierunków i ukażą 
rozumienie twórczości przybliżone do odpowiednich koncepcji naukowych.

3.4.1. Metoda badania przekonań potocznych na temat twórczości
i osoby badane

Kwestionariusz zastosowany w badaniach składał się z dwóch części 
i wymagał od osób badanych wykonania następujących czynności:

Część pierwsza:
I. Określenia na skali pięciostopniowej natężenia, z jakim każdy z podanych 

67 przymiotników opisuje twórczą osobę i twórcze zachowanie.
II. Wskazania cechy lub zachowania, których na podanej liście twórczych 

właściwości brakuje.

M Metodyka została zaczerpnięta z badań nad potocznym rozumieniem pojęć osoba twórcza 
i twórcze zachowanie przez Chińczyków z czterech prowincji chińskich: Pekin, Guangzhou, Hong
kong, Tajpei (E. Rudowicz, A. Hui, 1996; E. Rudowicz, A. Hui, 1997; A. Hui. E. Rudowicz, 1997; 
E. Rudowicz, A. Hui, 1998a,b; E. Rudowicz, X.D. Yue, 2002; X.D. Yue, E. Rudowicz, 2002a,b). 
Badania w Polsce przeprowadzono, aby porównać chińskie i polskie, potoczne rozumienie twór
czości, tu odwołuję się do fragmentu tych badań obrazujących poglądy polskich studentów na 
twórczość.
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III. Podania informacji na temat: wieku, płci i kierunku studiów.
IV. Wskazania trzech najbardziej twórczych Polaków w historii i współ

cześnie.
V. Oceny poziomu własnej kreatywności na skali pięciostopniowej.
Część druga:
VI. Określenia na skali pięciostopniowej, w jakim stopniu każdy z 67 przy

miotników (tych samych, co w części I) opisuje właściwości pożądane dla Pola
ków.

Lista przymiotników, zastosowana w badaniach została utworzona 
z następujących zbiorów określeń pochodzących z badań: potoczne pojęcie osoby 
twórczej wg Chińczyków (24), osobowość typowo chińska (17), osobowość 
człowieka Zachodu (11), osobowość twórcza wg badań amerykańskich (4), oso
bowość nietwórcza wg badań amerykańskich (4), typowe cechy Polaków (7)64

M Przymiotniki z ostatniej puli zostały dobrane na podstawie badań pilotażowych, przeprowadzo
nych na 112 studentach (pierwszy etap), których poproszono o odpowiedź na otwarte pytanie 
o typowe cechy Polaków, i szacowania zbieżności opracowanych na tej podstawie kategorii cech, 
z wynikami innych badań nad tą kwestią (drugi etap), jakiego dokonywali studenci V roku socjologii.

Ponad połowa określeń, z puli 2, 3 i 6, łącznie 35 przymiotników, została włą
czona do kwestionariusza stosowanego w badaniach, z uwagi na teoretyczne od
niesienie badań, którym była koncepcja Csikszentmihalyiego oraz liczne dane 
empiryczne, fakty i tradycyjne przekonania Chińczyków, które świadczą 
o preferowaniu przez tę nację właściwości osobowości zupełnie odmiennych niż 
osobowość twórcza: konserwatywnych, przywiązanych do tradycji, przedkładają
cych interes grupy społecznej nad własny, pragmatycznych (E. Rudowicz, A. Hui, 
1996). Na tych podstawach syndrom cech narodowych, łącznie z oszacowaniem, 
w jakiej mierze cechy te są przez respondentów uważane za pożądane właściwości 
narodowe, interpretowany jest jako jeden z warunków decydujących o akceptacji 
przejawów twórczości w życiu i wobec pojawiających się nowych idei lub dzieł. 
Proces ten wynika także z funkcji instrumentalnej wiedzy potocznej.

Tabela 20

Charakterystyka grupy badanej

Kierunki studiów Liczebność Procent Procent 
skumulowany

1. Artystyczne 234(180K, 54M) 38,4 38,4
2. Ścisłe 85(18K, 67M) 13,9 52,3
3. Ekonomiczne 128 (85K, 43M) 21,0 73,3
4. Nauki społeczne 163 (105K, 58M) 26,7 100,0

Razem 610 100,0

Za: A. Tokarz et al., 2004a (w druku)



234

3.4.2. Wiedza potoczna polskich studentów na temat twórczości

Analiza szacowań przymiotników dotyczących badanych określeń „twórcza 
osoba” i „twórcze zachowanie”, zostanie tu pominięta, jednak warto zacytować 
jeden wniosek: dla badanych studentów, twórczość jest najlepiej charakteryzo
wana przez przymiotniki: kreatywny, obdarzony wyobraźnią, oryginalny, pomy
słowy, ciekawy świata, czyli określenia dotyczące głównie umysłu i zgodne 
z obrazem cech twórczych, jakiego dostarczają badania naukowe (por. E. Nęcka, 
2001). Dane potwierdzają też wniosek o tym, że dla Polaków cechy motywacyj
ne mają słabsze znaczenie przy opisywaniu zjawiska twórczości (zuchwały, 
sprawny w działaniu, stanowczy). W tym aspekcie studenci wypowiadają się 
podobnie jak nauczyciele.

Tabela 21

Skrócone wyniki analizy czynnikowej 67 oszacowań właściwości charakteryzujących osobę 
twórczą i twórcze zachowanie oraz średnie w odpowiednich skalach czynnikowych

Czynniki * Przymiotniki o najwyższych 
ładunkach

Średnie w odpowiednich 
skalach czynnikowych**

Twórczość 
(9,57%)

Niezależny (0,639) 
Indywidualista (0,634) 
Spostrzegawczy (0,571)

4,38 
(dobrze - bardzo dobrze)

Efektywność i inteli
gencja
(8,34%)

Zorganizowany (0,658) 
Sprawny w działaniu (0,621) 
Pracowity (0,580)

3,48
(dobrze - umiarkowanie)

Eksponowanie siebie 
(5,82%)

Wyróżnia się strojem (0,563) 
Skłonny do rywalizacji (0,508) 
Dbający o swój wizerunek 
(0,489)

3,32 
(dobrze - umiarkowanie)

Prospołeczność 
(12,64%)

Szanujący rodziców (0,775) 
Serdeczny (0,751) 
Pogodny (0,722) 
Uczciwy (0,705)
Gościnny (0,689)

2,57 
(umiarkowanie - słabo)

Pesymizm i uległość 
(5,29%)

Nudny (0,608) 
Pesymistyczny (0,564)
Uległy (0,516)
Dumny (0,481)

1,88 
(słabo - wcale)

* Poniżej nazwy czynnika podano procent wyjaśnianej wariancji po rotacji
**Poniżej średnich podajemy interpretację natężenia pozycji skali, pochodzi ona z instrukcji 
dla osób badanych, wymagała oszacowania, w jakim stopniu dany przymiotnik odnosi się do 
osoby twórczej i twórczego zachowania

Tabela opracowana na podstawie tabeli 2 i rysunku 2 (A. Tokarz et al., 2003b)
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Wzorując się na badaniach, które powtarzaliśmy, w odniesieniu do wszyst
kich odpowiedzi z części I kwestionariusza przeprowadziliśmy analizę czynni
kową. Syntetyczne ujęcie jej rezultatów zawiera tabela 21. Szczegółową cha
rakterystykę tej analizy podaję w innej publikacji (A. Tokarz et al., 2003c). Za
stosowano rotację VARIMAX z normalizacją Kaisera. Wyodrębniono 
5 czynników (15 składowych miało wartości własne równe lub większe od 1), 
wyjaśniających łącznie 66% wariancji. Rzetelność skal czynnikowych, mierzona 
współczynnikiem a Cronbacha, wynosi odpowiednio: a I = 0,91; a II = 0,84; 
a III = 0,79; a IV = 0,64; a V = 0,67.

Jeżeli zgodnie z instrukcją dla osób badanych traktować średnie poniżej 2, 
jako cechy słabo odnoszące się do twórczości, wtedy dwa czynniki dobrze okre
ślałyby osobę twórczą - II (twórczość), III (inteligencja i efektywność) słabiej -
IV (eksponowanie siebie). Czynnik I odnosiłby się do niej w miernym stopniu,
V - prawie wcale. Taki obraz twórczości wykazuje przewagę właściwości po
znawczych i odnoszących się do sprawności w działaniu, byłoby to więc odnie
sienie do osoby niezależnej, innowacyjnej i efektywnej. Charakterystyki osobo
wościowe występują jednak w wypowiedziach polskich studentów, o czym 
przekonują wyniki analizy czynnikowej 27 przymiotników najwyżej szacowa
nych (por. Tokarz et al., 2003a). Analiza ta dała w rezultacie trzy czynniki: 
twórczość (średnia 4,53 w odpowiedniej skali czynnikowej), osobowość artysty 
(4,32) i myślenie krytyczne (średnia - 4,20). Przymiotniki o najwyższych ładun
kach, w tych skalach, to kolejno: kreatywny, nowatorski, pomysłowy (czynnik 
I), indywidualista, wrażliwy na sztukę, wyróżniający się, spontaniczny (czynnik 
III), dociekliwy, krytyczny, spostrzegawczy (czynnik II),

W potocznych koncepcjach Polaków osoba twórcza określana jest jako nowa
torska i pomysłowa, indywidualistyczna, wrażliwa na sztukę, myśląca krytycznie. 
Większość charakterystyk odnosi się do własności systemu poznawczego, pomi
mo to charakterystyka ta wydaje się kompletna i gdyby ją kontrolować poprzez 
opartą na teorii stylów poznawczych koncepcję osobowości twórczej Strzałeckie- 
go (1989; 2003), wówczas stwierdzamy podobieństwo zasadniczych kategorii.

Z uwagi na konieczność porównań w poglądach na twórczość pomiędzy Po
lakami a Chińczykami, dokonano odrębnych analiz czynnikowych dla obu płci, 
biorąc za podstawę 27 najwyżej szacowanych przymiotników (dane szczegóło
we i wyjaśnienia: Tokarz et al., 2003c).

Ogólna średnia wartość wszystkich oszacowań Polek jest istotnie wyższa 
(p < 0,02 w bezkierunkowym teście t różnic między średnimi) od analogicznych 
wartości dla pozostałych 3 grup, przy braku istotnych różnic między nimi. Polki 
są także grupą najczęściej istotnie różniącą się od wszystkich innych grup 
w zakresie porównań pomiędzy poszczególnymi przymiotnikami.

Dla każdego z 27 przymiotników wykonano test post hoc porównań wielo
krotnych Tamhane’a. Polacy i Polki nie różnią się istotnie jedynie w szacowaniu 
takich właściwości, jak kreatywny, pomysłowy i myślący logicznie. Różnice 
istotne (w testach bezkierunkowych) dotyczą określeń: spostrzegawczy i cieka
wy świata, co wyżej szacują mężczyźni (p < 0,0005), oraz oryginalny 
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(p = 0,002) i nowatorski (p = 0,007), które to cechy bardziej akcentują kobiety. 
Najmniejsza liczba istotnych różnic występuje w określeniach: „nowatorski” 
(różnią się tylko Polacy od Polek).

Tabela 22 przedstawia wyniki analizy czynnikowej dokonanej odrębnie dla 
grupy polskich studentów i studentek.

Tabela 22

Wyniki dwóch analiz czynnikowych 27 przymiotników o najwyższych oszacowaniach, prze
prowadzone dla grupy badanych studentów: kobiet i mężczyzn

Mężczyźni Kobiety
Czynniki Przymiotniki Ładunki* Czynniki Przymiotniki Ładunki*

Innowacyjny 
(13,8%)

Chętnie podejmuje 
próby

0,765 Konstruktyw
nie 
krytyczny 
(8,4%)

Krytyczny 0,799

Elastyczny 0,656 Dociekliwy 0,729
Dociekliwy 0,644 Spostrzegawczy 0,623
Otwarty na zmiany 0,613

O silnym ego 
(8,0%)

Odważny 0,662
Pomysłowy 0,606 Pewny siebie 0,617
Ciekawy świata 0,499 Stanowczy 0,482
Kreatywny 0,483 Chętnie podejmuje próby 0,423

Niekonwen- 
cjonalny 
(8,0%)

Zuchwały 0,750
Indywidualista 0,660

Działający 
racjonalnie 
(10,4%)

Sprawny w działaniu 0,726 Wyróżniający się 0,545
Myślący loqicznie 0,699 Oryqinalny 0,467
Mądry 0,687 Niezależny 0,416
Inteliqentny 0,500

Mądry i uta- 
lentowany 
(7,9%)

Mądry 0,708
Stanowczy 0,488 Inteliqentny 0,617
Ambitny 0,482 Utalentowany 0,613

O intelektualnej 
niezależności 
(9,9%)

Niezależny 0,734 Wrażliwy na sztukę 0,577
Indywidualista 0,705 Ambitny 0,447
Inteliqentny 0,507

V 
(6,8%)

Spontaniczny 0,691
Spostrzegawczy 0,484 Ciekawy świata 0,413

Rozwijający 
swoje talenty 
(7,5%)

Utalentowany 0,761 Wyróżniający się 0,405
Kreatywny 0,495 Wykorzystu- 

jący swoją 
wyobraźnię 
(6,7%)

Obdarzony wyobraźnią 0,768

Wrażliwy na sztukę 0,470
Nowatorski 0,514
Niezależny 0,478
Pomysłowy 0,419

V 
(6,8%)

Pewny siebie 0,816
VII 
(6,5%)

Kreatywny 0,405
Zuchwały 0,558 Elastyczny 0,625
Odważny 0,452 Kreatywny 0,597

VI 
(6,7%)

Wyróżniający się 0,719 Otwarty na zmiany 0,589
Nowatorski 0,565

VIII 
(6,0%)

Myślący loqicznie 0,741
Oryqinalny 0,547 Sprawny w działaniu 0,536
Zuchwały 0,481 Ciekawy świata 0,530

VII 
(5,1%)

Spontaniczny 0.771
Stanowczy 0,506

VIII 
(4,9%)

Krytyczny 0,679
Obdarzony 
wyobraźnią -0,650

♦Ładunki po rotacji VARIMAX z normalizacją Kaisera
Pod oznaczeniami czynników podano procent wyjaśnianej wariancji

Za: A. Tokarz et al. (2003c), tabela skrócona do przymiotników o ładunkach czynnikowych 
powyżej 0,450
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W przypadku danych dotyczących grupy Polek wielkość wariancji wyjaśnia
nej przez analizę czynnikową jest najniższa spośród wszystkich przeprowadzo
nych analiz, wynosi 58,3%. Czynniki wyjaśniają od 6 do 8% wariancji i w każ
dym z nich są właściwości powszechnie przypisywane twórcom przez badaczy, 
ale są rozproszone, niespójne, a „twórcza osobowość” i „twórcze zachowanie” 
wyróżniają się dość słabo. Wydaje się, że otrzymane czynniki odnoszą się do 
kilku różnych wersji twórczego funkcjonowania. Nakładają się tutaj na siebie co 
najmniej trzy odniesienia: konstruktywna kontestacja (w czynniku 1 „krytycz
ny”, cz. II „odważny”, cz. III „zuchwały”), właściwości „polskiego”65 artysty 
(w cz. IV „mądry i wrażliwy na sztukę”, w cz. V „spontaniczny, pomysłowy”, 
cz. VI „z wyobraźnią”), cechy skutecznego, pragmatycznego działania (cz. VII 
„elastyczny”, cz. VIII „myślący logicznie”). Trzy składniki twórczości repre
zentowane przez wymienione odniesienia widoczne są także w nominacjach 
polskich osób badanych (pierwsza dziesiątka współczesnych twórców: Jan Pa
weł II, W. Szymborska, Cz. Miłosz, R. Polański, A. Wajda, J. Owsiak, S. Lem,

65 Wydaje się, że polską specyfiką jest obdarzanie artystów, a nawet naukowców misją spo
łeczną i oczekiwanie, że twórca spełni wysokie wymagania moralne i dowodzenie tego. Nie dziwi 
zatem zestaw określeń w czynniku IV, nazwanym „mądry, artysta”.

K. Kieślowski, K. Penderecki, L. Wałęsa - por. Tokarz et al., 2003b). Być może 
wyniki Polek, oprócz właściwości kulturowych, ujawniają w pewnym stopniu 
niespójność poglądów i przekonań typowych dla fazy intensywnych przemian 
społecznych, ustrojowych i obyczajowych, jakie się dokonują w Polsce. Trudno 
przewidywać, w jakim zakresie takie wyniki mogły być spowodowane przez 
płeć i dlaczego. Inny przebieg procesów akulturacji wśród kobiet, zatem inna 
asymilacja treści i wzorców kultury? Bardziej adekwatny, złożony obraz twór
czości z powodu otwierających się dla kobiet możliwości działania twórczego 
i większej na nią wrażliwości? Sprzeciw i bunt, anarchia, kontestacja - cechy 
nowatorskich działań artystycznych - wyrażane przez ruch feministyczny, 
a podzielane przez szersze kręgi kobiet jako postawa wobec rzeczywistości 
społecznej represjonującej tę płeć? To z pewnością bardzo interesujący obszar 
badań.

Analiza czynnikowa przeprowadzona w odniesieniu do polskich mężczyzn 
wyjaśnia łącznie 65,23% wariancji. Właściwości związane z twórczością znala
zły się we wszystkich czynnikach, z których tylko jeden (cz. VI) zawiera okre
ślenia w zupełności odnoszące się do dziedziny twórczości. Jego treść (wyróż
niający się, nowatorski, oryginalny, zuchwały) ma odniesienie do koncepcji 
twórczości w wersji Eysenckowskiej (1997), z dominantą w postaci cechy psy
chopaty cznośc i. Czynnik ten wyjaśnia zaledwie 6,7% wariancji. Czynniki od 
I do V (łącznie 48,47% wyjaśnianej wariancji) odnoszą się do cech osoby, która 
jest pomysłowa, utalentowana, kreatywna, ale przede wszystkim otwarta na 
świat, inteligentna i skuteczna w działaniu. Wyniki te mają swoją analogię 
w przekazach oferowanych powszechnie przez prasę i telewizję, gdzie postać 
preferowana jako autorytet jest profesorem, nowoczesnym przedsiębiorcą lub 
ekspertem.
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Dwa ostatnie czynniki, kojarzące właściwości ambiwalentne, wyjaśniające 
łącznie około 11% wariancji, wyrażają raczej dezorientację w dziedzinie twór
czości niż nawiązują do problemu ambiwalencji i dialektycznych właściwości 
przypisywanych twórczości przez badaczy (por. W. Stróżewski, 1983).

Dopełnieniem charakterystyki poglądów polskich studentów na temat twór
czości są ich nominacje najbardziej twórczych Polaków, przedstawione w tabeli 
23.

Tabela 23

Nazwiska dziesięciu najczęściej nominowanych postaci historycznych i współczesnych 
w badaniach polskich

Postacie historyczne Postacie współczesne

Lp. Nazwisko Dziedzina % Lp. Nazwisko Dziedzina %
1. M. Kopernik Astronom 11,90 1. Jan Paweł II Papież, 

filozof, pi
sarz

14,52

2. F. Chopin Kompozytor 11,83 2. W. Szym
borska

Poetka 8,14

3. M. Curie- 
-Skłodowska

Naukowiec 8,70 3. Cz. Miłosz Poeta 7,19

4. A. Mickiewicz Poeta 7,95 4. R. Polański Reżyser 4,03
5. S. Wyspiań

ski
Malarz/pisarz 4,82 5. A. Wajda Reżyser 3,43

6. S.l. Witkie
wicz

Malarz/pisarz 4,63 6. J. Owsiak Społecznik 2,82

7. J. Piłsudski Wojskowy, 
polityk

4,44 7-8. S. Lem Pisarz 2,75

8. J. Matejko Malarz 3,75 7-8. K. Kieślow
ski

Reżyser 2,75

9. C.K. Norwid Poeta 2,69 9. K. Pende
recki

Kompozytor 2,48

10. J. Kochanow
ski

Poeta 2,37 10. L. Wałęsa Polityk 1,54

Za: A. Tokarz et al., (2003c)

Zastosowanie wprowadzonego przez D.K. Simontona (1984) podziału na 
przywódców, czyli osoby wybitne, których czyny zmieniły rzeczywistość oraz 
twórców, czyli osoby, których idee i dzieła weszły do kultury, pozwala sko
mentować tabelę 23, zawierającą dane na temat najbardziej twórczych postaci 
polskiej kultury i życia społecznego. Są to przede wszystkim w sensie Simonto- 
nowskim twórcy, szczególnie w przeszłości - stanowią 58,64% nominacji, zaś 
przywódcy - w tej kategorii wymieniona postać Józefa Piłsudskiego - stanowią 
4,44%. Szacowania dotyczące współczesności wskazują już jednak na 18,88%: 
przywódców (Jan Paweł II, Jerzy Owsiak, Lech Wałęsa). Polscy studenci doko
nują zatem, konsekwentnych i zdecydowanych wyborów w obrębie kategorii 
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twórca, a nie przywódca. Nominacje dotyczące teraźniejszości nie są tak wyra
ziste, ale również w większości skupione wokół dwóch kategorii osób twór
czych: to artyści i naukowcy. Twórczość ma zatem, w ich opiniach, odniesienie 
do zasobów kultury: osoba twórcza widziana w przeszłości to artysta lub na
ukowiec, w najmniejszym stopniu osoba twórcza w przestrzeni społecznej. Tak
że w podłużnych badaniach C.D. Smitha i L. Wrighta (2000) postaci najlepiej 
rozpoznawane i uznawane za osoby wybitne (geniuszy) należą do kategorii 
artyści, pisarze, filozofowie i naukowcy. Przedstawiane tutaj dane są więc spój
ne z wynikami cytowanych badań brytyjskich.

Kolejne pytania badawcze, na które w prezentowanych badaniach szukano 
odpowiedzi, dotyczyły tego, jakie właściwości są uważane za szczególnie pożą
dane dla Polaków i jakie jest miejsce twórczości w tych preferencjach. Analizie 
poddano, zatem także wypowiedzi z szóstej części kwestionariusza, tabela 24 
zwięźle je przedstawia (dane szczegółowe - A. Tokarz et al., 2004b).

Wszystkie wyniki dla polskiej grupy badanej, czyli wagi przypisane 67 
przymiotnikom w odpowiedzi na pytanie o cechy pożądane u Polaków, poddano 
analizie głównych składowych i rotacji VARIMAX, otrzymując 14 czynników 
o wartościach własnych powyżej 1. Na podstawie analizy ładunków czynniko
wych utworzono skale czynnikowe. Do danej skali czynnikowej włączano tylko 
takie pozycje, które miały w odpowiadającym jej czynniku największe, i o war
tości co najmniej 0,30, ładunki w porównaniu z ładunkami w innych.

Przyjmując łącznie dwa kryteria, co najmniej 3% wariancji wyjaśnianej dla 
sum kwadratów ładunków po rotacji oraz rzetelności skal czynnikowych powy
żej 0,650, z dalszej analizy wyeliminowano czynniki: IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
i odpowiadające im skale.

Zbiór przymiotników związanych z czynnikiem II („sprawnie myślący 
i działający”, tabela 24) wskazuje na osobę działającą logicznie, odpowiedzial
nie, w pełnej harmonii z kontekstem własnej aktywności, czyli racjonalnie 
i skutecznie, wyposażonej w zdrowie i energię do działania, dobrze zorganizo
wanej, uczciwej, a także mądrej i bystrej. Jest to obraz właściwości odpowie
dzialnego, inteligentnego sprawcy.

Czynnik VI („Sangwinik”) obrazuje cechy osoby elastycznej i otwartej, ra
dosnej i pogodnej, która jest także i serdeczna, nastawiona ku ludziom. Charak
terystyka tej skali, podobnie jak skali I, nawiązuje do znaczącego fragmentu 
modelu osobowości twórczej, jaki utworzył Strzałecki, czyli do Czynnika 4 - 
„Spontaniczność” z modelu I (A. Strzałecki, 1989) i Czynnika I - „Aprobata 
życia” z modelu drugiego (2003).

Czynnik 1 („twórczy”, tabela 24), to zbiór właściwości twórczego umysłu, to 
cechy osoby, która ma odwagę i energię do spostrzegania świata (otoczenia, 
problemów) na swój własny, twórczy sposób, której spontaniczność 
i uczuciowość jest poniekąd rezultatem takiej postawy. Jest to jedyny w całej 
analizie czynnik całkowicie odnoszący się do cech osoby twórczej tak, jak ją 
identyfikują badania amerykańskie i europejskie, z charakterystycznym dla 
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owych badań przesunięciem akcentów w stronę czynników poznawczych 
(J. Trzebiński, 1976; S.Z. Dudek, G. Boudhana, 1991; E. Nęcka, 2002).

Tabela 24

Cechy w różnym stopniu pożądane dla Polaków - skrócone rezultaty analizy czynnikowej

Czynniki * Przymiotniki o najwyższych ładunkach Średnie w skalach 
czynnikowych**

II. Sprawnie myślą
cy i działający 
(8,29%)

Myślący logicznie (0,681)
Cieszący się dobrym zdrowiem (0,679) 
Odpowiedzialny (0,674)
Inteligentny (0,652)

4,33 
(0,878)

VI. Sangwinik 
(4,22%)

Elastyczny (0,587)
Chętnie podejmuje próby (0,543)
Cieszy się życiem (0,524)

4,16
(0,78)

1. Twórczy 
(8,66%)

Oryginalny (0,684)
Odważny (0,662)
Pomysłowy (0,649)
Obdarzony wyobraźnią (0,619)

4,02 
(0,88)

IV. Towarzyski 
(4,89)

Rozmowny (0,666) 
Towarzyski (0,654) 
Ma poczucie humoru (0,611)

4,00
(0,76)

III. Przeciętny
(4,95)

Przeciętny (0,640) 
Pesymistyczny (0,626) 
Nudny (0,596)

1,53 
(0,77)

VII. Ambitny 
(3,44%)

Ambitny (0,557)
Skłonny do rywalizacji (0,554)
Pewny siebie (0,479)

3,82 
(0,66)

V. Tradycjonalista 
(4,59%)

Przestrzegający tradycji (0,748) 
Religijny (0,740)
Patriotyczny (0,690)

3,33 
(0,75)

VIII. Skromny 
(3,44%)

Posłuszny (0,694) 
Pokorny (0,678) 
Spokojny (0,615)

3,03 
(0,67)

♦Poniżej nazwy czynnika podano procent wyjaśnianej wariancji po rotacji
♦♦Osoby badane szacowały właściwości najbardziej pożądane dla Polaków na następują

cej skali: 1 = całkowicie niepożądana; 2 = słabo pożądana; 3 = umiarkowanie pożądana; 
4 = bardzo pożądana; 5 = najbardziej pożądana. W kolumnie podano średnie dla skal czynni
kowych, poniżej ich rzetelność, a Cronbacha

Opracowane na podstawie tabeli 4,5,6,7 (A. Tokarz et al., 2004a)

Najwyższe szacowania, jak można podsumować, odnoszą się - zatem - do 
modelu twórczej przedsiębiorczości Strzałeckiego (2003) oraz Maslowa 
(1954/1970/1990; Madsen, 1980) właściwości osoby samorealizującej się. 
Twórczość jest dla badanych studentów jedną z grup właściwości preferowa
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nych dla Polaków - ludzi pragmatycznych, mądrych, twórczych, prospołecz
nych.

Cechy dezaprobowane najsilniej to właściwości osoby pesymistycznej, nija
kiej, biernej, przeciętnej. Skale „średnie” grupują właściwości, dla których trud
no znaleźć wspólną formułę czy odniesienie. Wykazują wewnętrzną niespójność 
przekonań potocznych (por. Łukaszewski, 1997), konieczną dalszą analizą da
nych i dalsze badania respektujące specyfikę wiedzy potocznej.

Te preferencje: historycznie - nawiązują do ideałów pozytywistycznych; re
ligijnie - do raczej obcego Polakom ideału protestanckiej skuteczności 
i pracowitości, pożądanego wszakże w aktualnej sytuacji gospodarczej 
i państwowej (słaby rozwój, bezrobocie, niedobre prognozy w tym zakresie) 
oraz w poważnym kryzysie funkcjonowania organów państwa i administracji 
publicznej; politycznie - pozwalają identyfikować respondentów jako poten
cjalny elektorat Platformy Obywatelskiej, zawierzający jej aktualnemu wizerun
kowi. Refleksja ta jednak odnosi się wyłącznie do badanej grupy osób, dobra
nych celowo z I roku renomowanych kierunków uczelni państwowych 
w Krakowie. Stanowi jednakże uzasadnienie do przypuszczeń, że przedstawiona 
charakterystyka wyraża istotną część preferencji osobistych i - pośrednio - 
politycznych, przyszłych elit.
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