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Pe r s p e k t y w a  e p i s t e m i c z n a  
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n a r r a c ja c h  r o z w o jo w y c h

W  teoretycznych rozważaniach nad zmianami, jakim podlegają autonarracje rozwojowe 
podczas życia, przeważa pogląd, że ich dojrzałe formy pojawiają się dopiero pod koniec 
okresu adolescencji (McAdams, 2001). Stają się one w tym czasie narzędziem integracji 
treści składających się na indywidualną biografię, co pozwala odczytać ich osobisty sens 
i rozwojowe znaczenie. Na progu dorosłości po raz pierwszy pojawia się swego rodzaju 
perspektywa biograficzna, która znajduje swój wyraz w narracyjnym odnoszeniu ele
mentów własnej biografii do historii własnego życia pojmowanego w sposób całościowy, 
w jego wymiarze retrospektywnym, aktualnym i prospektywnym. Jest to szczególna 
cecha autonarracji ludzi dorosłych, która różni je od autonarracji dziecięcych.

Nasuwa się w związku z tym pytanie, co leży u podstaw tej zmiany, co sprawia, że w tym 
okresie autonarracje rozwojowe w istotny sposób zmieniają swój charakter. Najczęściej 
zwraca się uwagę na dwie okoliczności wyznaczające specyfikę tego okresu rozwojowego, 
z których jedna odnosi się do zmian w sferze poznawczej a druga -  społecznej. Chodzi 
o to, że adolescencja jest okresem, w którym -  po pierwsze -  kształtują się struktury po
znawcze umożliwiające ową zmianę, a po drugie -  jednostka staje w obliczu rozwojowego 
zadania uformowania koncepcji własnej tożsamości (Erikson, 1969; Marcia, 1980).

Zdaniem Habermasa i Bluck (2000) owe struktury poznawcze to relacje globalnej ko
herencji, które nie mają jednak charakteru podstawowych struktur poznawczych w sensie 
piagetowskich struktur myślenia operacyjnego, czy też kohlbergowskich struktur rozu
mowania społeczno-moralnego. Są bardziej specyficzne, ponieważ ograniczają się do:
-  myślenia autobiograficznego, pozwalającego ująć własne życie w postaci relacji mię

dzy „ja” (przeszłym, teraźniejszym i przyszłym) i światem otaczającym oraz
-  wytworu czy też rezultatu tego myślenia, czyli tekstu autonarracyjnego, w którym 

owe relacje znajdują swój wyraz.
Habernas i Bluck (2000), podkreślając specyfikę narzędzi społeczno-poznawczych, 

dzięki którym na progu dorosłości autonarracje rozwojowe zmieniają swój charakter, 
zwracają równocześnie uwagę na to, że operacje formalne stanowią ich niezbędną 
przesłankę.
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Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy dalsze zmiany, jakie się do
konują w sferze myślenia operacyjnego mogą się stać przesłanką kolejnych istotnych 
przeobrażeń autonarracji rozwojowych, obejmujących dorosłość i starość. Podstawę 
dla sformułowania tego pytania stanowi psychologiczna wiedza na temat zmian, jakim 
podlegają -  z jednej strony -  myślenie operacyjne, a w szczególności jego postformalne 
przejawy, a z drugiej -  specyficzne strategie narracyjne stosowane przez dorosłych 
w opowiadanych czy też ujmowanych w formie pisemnej historiach własnego życia.

Jeżeli chodzi o pierwszą dziedzinę wiedzy, to zasadniczym wyróżnikiem podejścia 
neo- i postpiagetowskiego w dziedzinie refleksji teoretycznej i badań nad rozwojem 
myślenia operacyjnego było poszukiwanie postformalnych struktur myślenia operacyj
nego. Nie rozstrzygając problematycznej kwestii jakościowo odmiennego i rozwojowo 
wyższego charakteru tzw. operacji postformalnych, można przyjąć, że ludzi dorosłych 
niewątpliwie charakteryzuje specyficzny styl poznawczy, czy też perspektywa episte- 
miczna, wyrażające się w relatywizmie i (lub) dialektyzmie w podejściu do problemów 
i zadań życiowych oraz w stosunku do posiadanej wiedzy (Rybach, Hoyer, Roodin, 
2000; Sinnot, 1998).

Dobrym przykładem integracji różnych nurtów teoretyczno-badawczych podej
mujących problem rozwoju myślenia postformalnego jest koncepcja Kramer (Kramer, 
Woodruff, 1986), która wyróżnia trzy kolejne rozwojowe poziomy myślenia operacyj
nego charakterystyczne dla dorosłych: formistyczno-mechanistyczny, relatywistyczny 
oraz dialektyczny, oraz ujmuje je w następujący sposób:
1. W  perspektywie myślenia formistyczno-mechanistycznego rzeczywistość jest stała 

i niezmienna, w związku z czym możliwe jest przewidywanie rozwoju wydarzeń 
w świecie. W  świecie obowiązuje zasada determinizmu. W  sytuacji problemowej 
zawsze można znaleźć jedynie słuszne i poprawne rozwiązanie.

2. Perspektywa realatywistycznej natury wiedzy cechuje się tym, że dopuszcza istnie
nie wielu równoważnych punktów widzenia, z których można oceniać rzeczywi
stość. Cechuje ją  ponadto świadomość wagi kontekstu w ocenie ludzkich działań 
i wartości. Narzędzia poznania w nieunikniony sposób wpływają na jej interpre
tację. Z  tego powodu nie mogą istnieć idealne i powszechnie akceptowane reguły 
i zasady postępowania. Świat ciągle się zmienia i rozwija. Nie ma prawdy absolutnej 
-  prawdziwe jest to, co się sprawdza w praktyce.

3. U podstaw myślenia dialektycznego leży przekonanie o możliwości integracji 
sprzeczności w dialektyczną całość. W  perspektywie tej formy myślenia operacyjne
go rzeczywistość i wiedza o niej ciągle się zmieniają. Ich ewolucja dokonuje się w se
kwencji kolejno po sobie następujących etapów. Etapy tej ewolucji można zdefiniować 
w kategoriach różnych jakościowo struktur. Relacje istniejące między elementami 
tych struktur określają ich istotę. Dialektyczna synteza jako mechanizm ewolucji 
struktur przekracza sprzeczności między elementami danej struktury, ustanawiając 
nowe relacje, tworząc tym samym nowe struktury (Kramer, Woodruff, 1986).
Drugi obszar wiedzy psychologicznej odnosi się do opisywanych w literaturze (Afflec,

Tennen, 1996) narracyjnych skryptów czy też strategii pozwalających wyrazić znaczenie 
istotnych, podstawowych dla rozwoju i poczucia własnej tożsamości wydarzeń życio
wych. Jedną z tych strategii jest ujmowanie owych wydarzeń w sposób złożony i pozor
nie sprzeczny w postaci dostrzegania pozytywnych konsekwencji w oczywisty sposób 
negatywnych doświadczeń i wydarzeń z własnego życia oraz na odwrót -  negatywnych 
reperkusji sytuacji mających pozytywne bezpośrednie konotacje. Według Tomkinsa
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(1987) istotnym wymiarem różnic między sporządzanymi z różnych powodów przez 
ludzi dorosłych historiami własnego życia jest właśnie afektywne nasycenie narracyj
nych rekonstrukcji wydarzeń z własnego życia dokonywanych z perspektywy czasu. 
Analizując sukcesywne rekonstrukcje istotnych wydarzeń z przeszłości, można często 
obserwować, zdaniem Tomkinsa, zmianę emocjonalnej tonacji znaczenia tych wyda
rzeń z negatywnej na pozytywną (ang. limitation-remediation scripts) lub pozytywnej na 
negatywną (ang. contamination scripts). Wydaje się, że istnieją przesłanki, by przyjąć, 
że tego rodzaju strategie są możliwe dopiero na poziomie myślenia postformalnego. 
Zakładają one bowiem konieczność godzenia sprzeczności w stosunku do interpretacji 
znaczenia treści indywidualnej biografii oraz ich emocjonalnego wymiaru.

Przedmiotem omawianych poniżej badań była zatem próba określenia związku mię
dzy postformalnymi rodzajami myślenia operacyjnego a specyficznymi strategiami nar
racyjnymi stosowanymi do opisu oraz interpretacji wydarzeń z życia ujmowanych przez 
jednostkę jako ważne z punktu widzenia historii własnego życia i osobistego rozwoju. 
Problem ten niewątpliwie wpisuje się w szerszy kontekst poszukiwań teoretycznych 
i badań nad związkami między stosowanymi w autonarracjach rozwojowych strate
giami narracyjnymi a jakością przystosowania, poczuciem zadowolenia i satysfakcji 
życiowej, odpornością na stres, efektywnością i szybkością dochodzenia do równowagi 
psychicznej w sytuacjach posttraumatycznych, cechami osobowości, rozwojem ego itd. 
(McAdams, Reynolds, Lewis, Patten, Bosman, 2001; Woltman, Felton, 1983; Abeby, 
Hallman, 1995; Tedeshi, Calhoun, 1995). Z  badań tych wynika, że ludzie, którzy po
trafią dostrzec pozytywny sens w obszarze osobistych doświadczeń, początkowo nie- 
dających podstaw do takiej ich interpretacji, są zazwyczaj lepiej przystosowani, bardziej 
zadowoleni z życia, bardziej odporni na stres, szybciej i skuteczniej wychodzą ze sta
nów depresji, załamania czy traumy fizycznej i psychicznej, mają bardziej ugruntowaną 
koncepcję sensu własnej egzystencji. Jednak wyrazem specyfiki i szczególnego charak
teru podjętego problemu jest pytanie o poznawcze przesłanki owych strategii, które jak 
pokazują wspomniane powyżej badania, mają tak duże znaczenie adaptacyjne.

Metoda 
Osoby badane
W  badaniu uczestniczyło 120 osób obejmujących przedział wieku od 20 do 80 roku 
życia (średnia wieku wyniosła 37,4 lat), reprezentujących obie płcie, różny poziom wy
kształcenia oraz odmienny typ środowiska społeczno-kulturowego (patrz tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej

N 120
Mężczyźni 47

Kobiety 73
Wykształcenie wyższe 48

Wykształcenie średnie 53

Wykształcenie podstawowe i niższe 29
Środowisko wielkomiejskie 59

Środowisko małomiasteczkowe 32
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Techniki i narzędzia badania

Niniejsze badanie stanowi część szerszego projektu badawczego, którego celem były 
opis zmian, jakim podlegają autonarracje rozwojowe dorosłych, oraz próba zidenty
fikowania uwarunkowań i korelatów tych zmian. W  projekcie tym zastosowano kil
ka technik i narzędzi badawczych, ale -  biorąc pod uwagę cel niniejszego raportu 
-  przedstawione zostaną wyniki uzyskane przy użyciu dwóch zastosowanych metod: 
wywiadu historii życia (McAdams, 1985) oraz inwentarza do badania sądów biogra
ficznych (Niemczyński, Olejnik, 1993).

Zadaniem, przed jakim stały osoby badane w związku z pierwszą z tych metod, było 
sporządzenie pisemnej wersji własnej autobiografii zgodnie z instrukcją narzucającą 
określoną strukturę autonarracji. Zastosowana procedura różni się zatem od stosowa
nej przez McAdamsa w jego własnych badaniach, w których osoba przeprowadzająca 
wywiad zadawała pytania według instrukcji, rejestrowała odpowiedzi, a następnie je 
przepisywała i poddawała dalszej analizie.

W  pierwszej części wywiadu osoby badane miały za zadanie opisać w sposób syn
tetyczny własne życie, odwołując się do metafory książki składającej się z kilku roz
działów. Innymi słowy, miały podzielić własne życie na kilka etapów oraz krótko je 
scharakteryzować. W  kolejnej części wywiadu ich zadaniem było opisanie 8 istotnych 
sytuacji życiowych reprezentujących takie kategorie, jak: doświadczenie szczytowe, 
doświadczenie nadir, zwrotny moment w życiu, najwcześniejszy ślad pamięciowy, 
najważniejsza scena z dzieciństwa, najważniejsze wydarzenie z okresu dorastania, naj
bardziej istotne wydarzenie z dorosłości oraz inne wydarzenie życiowe. W  ostatniej 
części wywiadu osoby badane miały odnieść się do licznych pytań reprezentujących 
kilka kategorii treściowych, a dotyczących takich kwestii, jak: historie z życia innych 
ludzi, które wywarły wpływ na biografię badanych, antycypowane scenariusze dalsze
go własnego życia, przekonania religijne, polityczne i światopoglądowe badanych itp.

W  wypadku drugiej z omawianych metod zadaniem osób badanych była odpowiedź 
na serię pytań związanych z hipotetycznymi dylematami biograficznymi, które przed
stawiały bohatera(kę) w sytuacji konieczności podjęcia ważnej decyzji życiowej. Celem 
tych pytań w stosunku do wszystkich stosowanych dylematów, było uzyskanie odpo
wiedzi na pytanie, co -  zdaniem badanego(-ej) -  powinien(-na) zrobić bohater(-ka) 
opowiadania oraz dlaczego tak właśnie powinien postąpić.

Sposób opracowania wyników

Prezentowany poniżej sposób opracowania wyników autorstwa McAdamsa (McAdams, 
Reynolds, Lewis, Patten, Bowmann, 2001) odnosi się do drugiej części wywiadu, 
w której zadaniem osób badanych było podanie ośmiu przykładów wydarzeń krytycz
nych z własnej biografii.

Kodowanie narracyjnych opisów wydarzeń krytycznych Wywiadu H istorii Życia 
ze względu na sekwencje kom pensacji i kontam inacji (ang. redemption sequences 
vs. contamination sequences).

Sekwencja kompensacji (SK) jest szczególną formą narracyjną, która pojawia się 
w opisach wydarzeń krytycznych Wywiadu Historii Życia. W  sekwencji tego rodzaju
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w oczywistym stopniu „złe” albo emocjonalnie negatywne wydarzenie czy okoliczność 
prowadzi w równie oczywistym stopniu do „dobrego” wyniku. Początkowy negatywny 
stan jest przesłonięty, zastąpiony stanem dobrym, który po nim następuje.

SK  jest typowym wątkiem obecnym w klasycznych jak  również współczesnych 
autonarracjach rozwojowych. Można go zidentyfikować w wielu fragmentach mate
riałów Wywiadów Historii Życia, zarówno tych sprowadzających się do rekonstrukcji 
wydarzeń z przeszłości, jak i tych wymagających przewidywaniu dalszego biegu włas
nego życia.

Zastosowany system kodowania odwołuje się do badań nad formą i treścią tzw. scen 
historii życia. Stanowi on konsekwencję teoretycznych koncepcji dotyczących scen 
kompensacji (ang. redemption scenes) oraz skryptów zaangażowania (ang. commitment 
scripts) jak również badań związanych z rozwojem posttraumatycznym (ang. posttrau- 
matic growth). Te pierwsze określają ogólne rozumienie natury przejścia od scen złych 
do dobrych w historiach życia reprezentowanego przez opisaną niżej podkategorię 
Obrazowania Kompensacyjnego (OK) (ang. redemption imagery). Te drugie odnoszą 
się do zjawiska wzrostu, czy też innych form pozytywnych konsekwencji negatywnych 
(traumatycznych) wydarzeń w życiu jednostki, ujętych w ramach trzech podkatego- 
rii SK , tj. poczucia większej podmiotowości (W P) (ang. enhanced agency), poczu
cia większej łączności, wspólnoty z innymi (W W ) (ang. enhanced communion) oraz 
Podstawowych Wartości (PW ) (ang. ultimate concern) opisanych niżej.
1. Obrazowanie Kompensacyjne (OK).
2. Poczucie większej podmiotowości (WP).
3. Poczucie większej łączność z innymi (W W ).
4. Podstawowe Wartości (PW).

Test podstawowy: Obrazowanie Kompensacyjne (OK).
Pierwszym krokiem w analizie materiału opisu określonego wydarzenia krytycz

nego jest określenie, czy można stwierdzić w nim obecność O K  czy też nie. Jeśli tak 
-  przypisujemy mu + 1, i przechodzimy do kolejnego kroku analizy, jakim jest stwier
dzenie, czy w tym samym materiale można zidentyfikować obecność trzech podkate- 
gorii: WP, W W  i PW. Jeśli w materiale nie stwierdzamy przejawów O K, otrzymuje 
on ocenę 0, a tym samym drugi krok analizy jest już nieaktualny i przechodzimy do 
oceny kolejnego wydarzenia krytycznego.

Istotną cechą O K  jest przejście od sceny jednoznacznie negatywnej do pozytywnej. 
Możemy przyjąć, że ów negatywny, zły element w sekwencji to A, natomiast element 
pozytywny, dobry to B.

A  > B
Osoba dokonująca oceny musi najpierw określić, czy w materiale obecny jest stan A . 

Jest on zazwyczaj opisywany w kategoriach stanu emocjonalnego protagonisty: boha- 
ter(ka) przeżywa strach, przerażenie, smutek, żal, cierpienie, poczucie winy, wstyd, 
upokorzenie, złość, udrękę czy jakikolwiek inny jednoznacznie negatywny stan emo
cjonalny. M ieszczą się w tej kategorii również fizyczny ból, cierpienie czy choroba. 
W  niektórych przypadkach narrator może nie wprost i niejednoznacznie ujawniać 
negatywne stany emocjonalne związane z danym wydarzeniem krytycznym, ale na
tura samego tego wydarzenia uzasadnia jego identyfikację jako stanu negatywnego, 
np. śmierć przyjaciela(ółki), rozwód, ważna porażka życiowa, ubóstwo, uzależnienie 
od narkotyków, zwolnienie z pracy.
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Osoba oceniająca powinna więc stwierdzić obecność negatywnego stanu A  w przy
padku, gdy:
a) sam narrator, opisując wydarzenie, mówi o przeżywaniu w związku z tym wydarze

niem jednoznacznie negatywnych emocji,
b) narrator opisuje wydarzenie, które samo w sobie ma jednoznacznie negatywny cha

rakter i z całą pewnością wywołałoby negatywne emocje i ból u każdej innej osoby, 
gdyby było przez nią doświadczane.
Osoba oceniająca musi się jednak wystrzegać pewnych nadinterpretacji w przy

padku b). M ało znaczące niedogodności i problemy (np. zgubienie portfela, długie 
oczekiwanie w kolejce, nieuzyskanie oceny wyróżniającej na egzaminie) czy też nawet 
średnie (paraliżująca trema przed występem, niepewność co do własnych umiejętności 
zawodowych, brak poczucia celu w życiu) nie mogą być klasyfikowane jako reprezen
tujące A . Wydarzenie musi mieć w oczywisty sposób negatywny charakter.

W  przypadku O K  negatywny stan A  musi prowadzić do jakiegoś wydarzenia, 
sceny szczególnie pozytywnej w swym charakterze. M ożna ją  (je) zidentyfikować, 
gdy narrator mówi o pozytywnych emocjach, takich jak: radość, szczęście, podnie
cenie, zadowolenie, miłość itd. Owe pozytywne stany mogą być również wskazane, 
gdy osoba opisująca wydarzenie krytyczne mówi o jego jednoznacznie pozytywnych 
poznawczych konsekwencjach, takich jak  lepsze rozumienie siebie, wgląd w siebie, 
albo gdy opisuje wydarzenia, które same w sobie wywołałyby pozytywne emocje naj
prawdopodobniej u większości ludzi (np. zacieśnienie więzi emocjonalnych z drugą 
osobą, zwycięstwo, pogodzenie, wyleczenie itd.). Ów pozytywny stan B, który nastę
puje po negatywnym A, nie musi w sposób proporcjonalny odbijać natężenia emocji. 
N a przykład śmierć ojca jest bardzo negatywnym wydarzeniem. Natomiast fakt, że 
na przykład doprowadza ono do poczucia większej samodzielności, pewności siebie 
po stronie syna (córki) może być pozytywnym, chociaż na pewno nie tak intensywnie 
przeżywanym rezultatem tego wydarzenia. Ważne jest to, by określone konsekwencje 
wydarzenia krytycznego miały jednoznacznie pozytywny charakter. Narrator musi:
a) wprost opisać stan, który obejmuje pozytywne emocje lub konsekwencje poznawcze,
b) opisać sytuację, której charakter sprawia, że w wypadku znakomitej większości lu

dzi wywołałaby pozytywne emocje.
Osobie oceniającej materiał nie wolno dokonywać żadnych wnioskowań na temat 

tego, co narrator ma na myśli. Narrator musi sam wprost wyrazić w materiale owo 
przejście od negatywnego stanu A  do pozytywnego stanu B.

Treść tej relacji A  > B  jest rozmaita. Jednak najbardziej typowe przykłady dadzą się 
ująć w pięć typów:
1. Ofiara (ang. sacrifice)

Bohater historii z pełną świadomością akceptuje negatywny stan A  i ponosi konse
kwencje swej decyzji z myślą o korzyściach wynikających z B . Owe korzyści dotyczą 
zazwyczaj drugiej osoby, chociaż w szczególny, pośredni sposób mogą one dotyczyć 
narratora.

2. Odzyskanie sił (ang. recovery)
Jednostka odzyskuje po utracie pozytywny stan B, jak np. w przypadku leczenia, 
rekonwalescencji, kuracji itd. Zazwyczaj A  to fizyczny uraz, choroba lub psycholo
giczne problemy (trauma, depresja), natomiast B  to pozytywny rezultat w postaci 
odzyskania zdrowia, witalności, poczucia siły itd.
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3. Wzrost (ang. growth)
Doświadczenie negatywne prowadzi do psychologicznego wzrostu, spełnienia, sa
morealizacji, indywidualizacji itd. Najczęściej B  to całokształt psychologicznych/ 
/osobowościowych korzyści wynikających z faktu zajścia A.

4. Uczenie się (ang. learning)
Jednostka zdobywa wiedzę, mądrość, szczególne umiejętności w rezultacie zajścia 
negatywnego wydarzenia. Podczas gdy „wzrost” zazwyczaj odnosi się do psycho
logicznych konsekwencji, to „uczenie” odnosi się do korzyści, które mają bardziej 
instrumentalny charakter i nie wiążą się zbytnio z kwestią osobowościowego/in
terpersonalnego przystosowania. Z  drugiej jednak strony oba te typy na pewno 
w jakiejś mierze się pokrywają.

5. Poprawa (ang. improvement)
Ta kategoria obejmuje wszystkie przypadki, które nie mieszczą się w sposób oczy
wisty w poprzednich czterech, które jednak zachowują swą cechę wyróżniającą 
-  przejścia od sytuacji obejmującej negatywne emocje do sytuacji związanej z emo
cjami pozytywnymi.
Podkategorie: Poczucie większej podmiotowości (WP), Poczucie większej łączność 

z innymi (W W ) oraz Podstawowe Wartości (PW).
Aby przypisać W P jeden punkt, musimy stwierdzić, że transformacja wydarzenia 

od negatywnego stanu A  do pozytywnego stanu B  prowadzi do dalszych konsekwen
cji w postaci dostrzeganego przez narratora wzrostu wiary we własne siły, pewności 
siebie, efektywności i skuteczności działania, zdecydowania albo umożliwia lepszy 
wgląd w naturę własnej tożsamości. Narrator musi sam stwierdzić wprost, że coś, co 
identyfikujemy jako WP, jest rezultatem SK.

Aby przypisać W W  jeden punkt, musimy stwierdzić, że transformacja wydarzenia 
od negatywnego stanu A  do pozytywnego stanu B  prowadzi do dalszych konsekwencji 
w postaci dostrzeganego przez narratora pogłebienia jego związków miłości i przyjaź
ni z innymi, związków rodzinnych, przyjacielskich itp. Narrator musi sam stwierdzić 
wprost, że coś, co identyfikujemy jako WW, jest rezultatem SK.

Te dwie podkategorie stwarzają okazję do przydzielenia „punktów bonusowych”. 
Pozwalają przypisać kolejne punkty do tych, które osoba uzyskała przy ocenie O K. 
Osoba oceniająca powinna jednak zachowywać pewną ostrożność. Regułą, którą na
leży bezwzględnie przestrzegać, jest, aby przydzielać punkty tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy podkategorie te są bezpośrednią konsekwencją transformacji A  > B. Innymi słowy, 
gdy stwierdzamy jej obecność w materiale opisu określonego wydarzenia krytycznego 
(+ 1 za OK), wtedy możemy szukać dalszych pozytywnych konsekwencji tej transfor
macji, które wykraczają poza nią. Na przykład mogliśmy ocenić opis jako zawierający 
przejście młodego człowieka od stanu uzależnienia (A ) do stanu wyjścia z nałogu (B ). 
Pozytywny wynik to pokonanie uzależnienia od narkotyków. Jeśli oprócz tego ten 
młody człowiek mówi o pogłębieniu uczuć przyjaźni czy miłości w stosunkach ze 
swoimi bliskimi, to są podstawy, by przypisać temu materiałowi dodatkowy punkt 
w podkategorii WW. Punkty dla podkategorii W P i W W  mogą być sumowane. 
W  sytuacji gdy można zidentyfikować przejawy różnych dalszych pozytywnych kon
sekwencji przejścia od stanu A  do B, osoba oceniająca może przydzielić punkty dodat
kowe. Jednak z drugiej strony materiału w rodzaju opisu wydarzenia, w którym młoda 
kobieta mówi o okresie poczucia osamotnienia (A ), po którym następuje doświadczenie 
głęboko przeżywanej miłości (B ), nie można ocenić jako zawierający WW, ponieważ
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przejście od A  do B , bedące podstawą identyfikacji O K  (a tym samym przypisania tej 
kategorii + 1) zawiera w sobie ów element miłości (miłość niejako definiuje O K , a nie 
wykracza poza nią). Nie ma nic do dodania -  O K  obejmuje wszystko. Możemy więc 
przyznawać dodatkowe punkty za W P oraz W W  tylko wtedy, gdy oprócz materiału, 
który reprezentuje O K , można również stwierdzić obecność treści wskazujących na 
dodatkowe korzyści dla narratora bezpośrednio związane z przejściem A  > B, ujmo
wane przez W P i WW.

Aby przypisać PW  jeden punkt, musimy stwierdzić, że transformacja wydarzenia 
od negatywnego stanu A  do pozytywnego stanu B  obejmuje konfrontację albo istotne 
zaangażowania narratora w podstawowe kwestie egzystencjalne. Wydarzenie stawia 
jednostkę w obliczu śmierci, Boga, konfrontuje z kwestiami związanymi z religijno- 
-duchowym wymiarem życia. Przyznawanie punktu za tę podkategorię wynika 
z przekonania, że materiał SK , który zawiera tego typu treści, nosi znamiona indy
widualnego, osobistego sensu i znaczenia w istotnie większym stopniu niż materiał, 
który jest pozbawiony tego typu treści.

Suma punktów

Osoby oceniające sumowały punkty uzyskane w ramach „Obrazowania Kompen
sacyjnego” oraz trzech podkategorii dla każdego wydarzenia krytycznego. Suma 
punktów dla pojedynczego wydarzenia mieści się między 0 i 4. Wynik łączny to suma 
wyników dla wszystkich wydarzeń krytycznych.

Jeżeli chodzi o sekwencję kontaminacji, mamy do czynienia ze swego rodzaju od
wrotnością sekwencji kompensacji -  to „dobre” albo emocjonalnie pozytywne wyda
rzenie czy okoliczność prowadzi w równie oczywistym stopniu do „złego” wyniku. 
Początkowy pozytywny stan jest przesłonięty, zastąpiony stanem złym, który po nim 
następuje. Ocena tego typu sekwencji przebiega według analogicznych zasad, pozba
wiona jest jednak elementu identyfikacji podkategorii. Chodzi więc tylko i wyłącznie 
o odpowiedź na pytanie, czy w materiale opisu określonego wydarzenia krytycznego 
da się zidentyfikować tego typu sekwencję, czy też nie (a tym samym o przypisanie 
oceny 0 albo + 1). Ze względu na brak podkategorii nie ma możliwości przypisywania 
punktów bonusowych.

Rzetelność ocen 4 sędziów kompetentnych była szacowana na materiale 30 wspól
nych protokołów i wyniosła + 0,81.

Opracowanie wyników badania Inwentarzem do badania sądów biograficznych

Do oceny poziomu perspektywy epistemicznej wykorzystano Inwentarz do badania są
dów biograficznych (Niemczyński, Olejnik, 1993), który składa się z 6 hipotetycznych 
dylematów biograficznych przedstawiających osoby w różnym wieku i płci, stojące 
w obliczu konieczności podjęcia decyzji pozwalającej w optymalny sposób rozwiązać 
problem. Osoby badane miały odpowiedzieć na kilka pytań, z których najważniejsze 
dotyczyły tego, co protagonist(k)a dylematu powinien(na) zrobić oraz dlaczego boha- 
ter(ka) dylematu, w taki właśnie sposób powinien(na) się zachować.
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Materiał w postaci spisanych odpowiedzi osób badanych był poddany ocenie przez 
sędziów kompetentnych. Ocena to sprowadzała się do próby identyfikacji określo
nych poziomów myślenia operacyjnego (formalnego bądź postformalnego) zgodnie 
z konceptualizacją Kramer (Kramer, W oodruff, 1986). W  celu identyfikacji tych 
poziomów Kramer określa zestaw założeń o charakterze epistemicznym, charakte
rystycznych dla tych poziomów. Zadaniem sędziów była zatem ocena poziomu my
ślenia operacyjnego przez identyfikację obecności owych założeń w materiale, który 
stanowiły odpowiedzi osób badanych na pytania związane z dylematami zawartymi 
w Inwentarzu do badania sądów biograficznych. Na poziomie myślenia formistyczno- 
-mechanistycznego są to natępujące założenia:
1. Stałość i niezmienność (ang. stability, fixedness).

Założenie to wyraża myśl, że naturalnym porządkiem rzeczy jest ich stałość i nie
zmienność.

2. Jednostka pasywnie reagująca na wpływy zewnętrzne (ang. individual as passive 
reactor).
To założenie wyraża się w przekonaniu, że jeśli ludzie się zmieniają, to jedynie na 
skutek oddziaływania sił zewnętrznych, którym biernie ulegają.

3. Liniowa przyczynowość (ang. linear causality).
Światem rządzi zasada determinizmu -  wszystko ma swoją przyczynę i z czegoś 
logicznie wynika.

4. Absolutne, uniwersalne zasady i normy (ang. absolute principles/ideals).
Każdy problem można rozwiązać odwołując się do idealnych i uniwersalnych zasad, 
które określają, jakie rozwiązanie jest słuszne i właściwe.

5. Jednostronne rozwiązania (ang. one-sided solutions).
Założenie to wyraża się w tendencji do uwzględniania tylko jednego punktu widze
nia problemu. Charakterystyczne jest także przypisywanie jednostce bądź grupie 
prawa narzucania własnego zdania innym, gdy jest ono „słuszne i właściwe”.

6. Niesprzeczność (ang. noncontradiction).
Założenie to można utożsamić z przekonaniem, że w gruncie rzeczy rzeczywistość 
nie może zawierać sprzeczności.

7. Cechy (typy).
Wszystko da się sprowadzić do wspólnych kategorii i typów.

Na poziomie myślenia relatywistycznego są to kolejno założenia:
1. Niepowtarzalności (ang. uniqueness).

Każdy problem jest niepowtarzalny i decyzja co do wyboru właściwego sposobu 
jego rozwiązania zależy od specyfiki sytuacji, która stanowi jego kontekst.

2. Wybrany aspekt (ang. selected aspect).
To, jaki aspekt sytuacji problemowej jest podkreślany, określa sposób interpretacji 
tej sytuacji.

3. Szerszy kontekst (ang. broader context).
To założenie odwołuje się do przekonania, że w ocenie, jaki sposób zachowania jest 
najwłaściwszy w danej sytuacji, należy uwzględniać szerszy kontekst tej sytuacji 
(historyczny, społeczny, moralny itd.).

4. Narzędzia poznania (ang. tools of knowledge).
To założenie wyraża się w myśli, że sposób interpretacji rzeczywistości zależy w dużej 
mierze od narzędzia, swego rodzaju „lupy”, przez którą postrzegamy rzeczywistość.
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5. Nieprzewidywalność (ang. unpredictability).
Niemożliwe jest przewidywanie wydarzeń w świecie, który stale się zmienia.

6. Stwierdzenie sprzeczności (ang. statement of contradiction).
To założenie uznaje zasadę istnienia wielu równoprawnych (często sprzecznych) 
punktów widzenia rzeczywistości.

7. Porównywanie perspektyw (ang. contrasting systems).
Założenie to wyraża się w stwierdzeniu, że perspektywy, w jakich widziany jest 
problem, prowadzą do różnych sposobów jego rozwiązania.

8. „Druga strona medalu” (ang. implication of opposites).
Wszystko ma swoje dwie strony. Osiągnięcie czegokolwiek zakłada równocześnie 

rezygnację z innych rzeczy.

Na poziomie myślenia dialektycznego Kramer wyróżnia dwa kolejne założenia:
1. Integracja w ramach całości (ang. emergence or integration into the organic whole). 

Założenie to wyraża myśl, że całość oraz jej organizacja określają znaczenie ele
mentów wchodzących w jej skład.

2. Ewolucja strukturalna (ang. movement through forms).
Według tego założenia, rzeczywistość i wiedza o niej oraz ludzie podlegają ciągłej 
ewolucji i rozwojowi, które mają charakter dialektycznego rozwiązywania sprzecz
ności.

Suma punktów

Osoby oceniające protokoły dokonywały oceny każdego dylematu biograficznego ze 
względu na obecność założeń reprezentujących określone typy myślenia operacyjnego, 
przypisując 1 pkt, gdy były obecne, albo 0 pkt, gdy nie można ich było zidentyfiko
wać. Ponieważ zastosowano 6 dylematów biograficznych, suma punktów dla każdego 
typu myślenia operacyjnego mogła się wahać od 0 do 6 pkt.

Rzetelność ocen 4 sędziów kompetentnych była szacowana na podstawie puli 30 tych 
samych protokołów i wyniosła + 0,83.

Wyniki

Suma punktów dla oceny sekwencji kompensacji dla ośmiu wydarzeń krytycznych 
uwzględnionych w wywiadzie historii życia wahała się od 0 do 13 (M  = 5,31; 
SD = 3,63). W  przypadku sekwencji kontaminacji wielkość ta oscylowała w granicach 
0 i 7 (M = 2,23; SD = 1,48). Okazało się, że najczęstsze przypadki sekwencji kompen
sacji wystąpiły w wypadku sytuacji określanych jako „momenty zwrotne w życiu”. 
Z  kolei „najwcześniejsze ślady pamięciowe” stanowiły ten rodzaj sytuacji krytycznych, 
w wypadku którego sekwencje kompensacji pojawiały się najrzadziej. Sekwencje kon
taminacji były najczęstsze w przypadku doświadczenia nadir. Należy jednak podkre
ślić, że sekwencje kontaminacji były wyraźnie rzadsze niż sekwencje kompensacji oraz 
negatywnie z nimi korelowały (r = -0,23; p < 0,5).
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Tabela 2. Macierz korelacji między wskaźnikami strategii narracyjnych oraz rodzajów myślenia 
postformalnego

Strategie narracyjne Mechanicyzm/
/Formizm Relatywizm Dialektycyzm

Sekwencje kompensacji (SK) 0,12 0,42** 0,37**

Obrazowanie kompensacyjne (OK) 0,18 0,38** 0,26*

Poczucie większej podmiotowości (WP) 0,26* 0,33** 0,39**

Poczucie większej łączności z innymi (WW) 0,13 0,22 0,31*

Podstawowe wartości (PW) 0,08 0,16 0,37**

Sekwencje kontaminacji (SKt) 0,16 0,19 0,26*

*p < 0,05; **p < 0,01; ** p < 0,001

Jeśli chodzi o związek między typem myślenia operacyjnego (perspektywy episte- 
micznej) a strategiami narracyjnymi stosowanymi w przedstawianiu ważnych sytuacji 
życiowych, określanymi jako sekwencje kompensacji oraz sekwencje kontaminacji, to 
oczekiwano, że będzie on dodatni oraz wyraźny. Analiza macierzy korelacji (Tab. 2) 
pokazuje, że oczekiwania te się potwierdziły. Odnotowano generalnie umiarkowany, 
ale istotny statystycznie związek między postformalnymi rodzajami perspektywy epi- 
stemicznej a sekwencjami kompensacji (SK). W  wypadku sekwencji kontaminacji ten 
związek uwidocznił się jedynie w przypadku myślenia dialektycznego. Można również 
zwrócić uwagę na ogólnie większą i bardziej istotną statystycznie siłę związku mię
dzy wskaźnikami dialektycyzmu niż relatywizmu myślenia a wskaźnikami sekwencji 
kompensacji wykraczającymi poza obrazowanie kompensacyjne (OK). Warto pod
kreślić, że perspektywa mechanicyzmu/formizmu nie wykazuje żadnych związków 
z uwzględnionymi rodzajami strategii narracyjnych z wyjątkiem poczucia większej 
podmiotowości (WP).

Dyskusja

Sekwencje kompensacji i kontaminacji stanowią często spotykany typ strategii sto
sowanych w autonarracjach rozwojowych. Pozwalają one dostrzec niekiedy ukryte, 
niedostrzegane wprost, ujawniające się dopiero w perspektywie życia jako całości, 
konsekwencje rozwojowe wydarzeń, faktów, doświadczeń, które w momencie ich zaj
ścia wydają się mieć jednoznacznie negatywną albo pozytywną wykładnię. Biorąc pod 
uwagę charakter i specyfikę owych strategii, można było oczekiwać, że do ich poja
wienia niezbędne są instrumenty poznawcze, które umożliwiają ujmowanie rzeczywi
stości w sposób złożony, wielowymiarowy, często paradoksalny i pozornie sprzeczny. 
Postformalne style myślenia oraz formy perspektywy epistemicznej kształtujące się, 
według badań prowadzonych w ramach podejścia neo- i postpiagetowskiego, po okresie 
osiągnięcia operacji formalnych wydają się stanowić przesłankę pojawienia się owych 
strategii. W  przedstawionym badaniu uzyskano wyniki, które nie pozwalają odrzucić 
tej hipotezy. W  ich świetle okazuje się, że w przeciwieństwie do myślenia formistycz- 
no-mechanistycznego, będącego pochodną operacji formalnych, dwie pozostałe formy
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myślenia są w istotnym statystycznie związku ze strategiami kompensacji i kontamina- 
cji. Co więcej, analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że z dwóch postfor- 
malnych rodzajów perspektywy epistemicznej dialektyzm wydaje się silniej związany 
z wyraźniej wyartykułowanymi formami sekwencji kompensacji wykraczającymi poza 
obrazowanie kompensacyjne (OK). Taka interpretacja miałaby istotne znaczenie dla 
analizy rozwojowych relacji między strategiami narracyjnymi a postformalnymi styla
mi myślenia. Sugeruje ona bowiem pewien porządek w rozwoju związków pomiędzy 
obiema dziedzinami. Perspektywa relatywizmu w myśl tej interpretacji stanowiłaby 
warunek konieczny, ale niewystarczający dla pojawienia się i stosowania sekwencji 
kompensacji, perspektywa dialektyzmu natomiast pozwalałaby lepiej wyartykułować 
ideę, sens, racje i powody owej kompensacji. Autorzy koncepcji post- i neopiagetow- 
skich często podkreślają, że dialektyzm pozwala wyjść poza względność wartości 
i relatywizm w pełni równoważnych poznawczych perspektyw ujęcia rzeczywistości 
(Perry, 1970; Riegel, 1975; Labouvie-Vief, 1992). Z  tego względu najczęściej ujmuje się 
dialektyzm jako bardziej zaawansowaną rozwojowo formą myślenia operacyjnego. Taki 
porządek rozwojowy znalazłby swoje odniesienie również w obszarze związków ze 
strategiami kompensacji stosowanymi w autonarracjach rozwojowych. Należy jednak 
podkreślić, że tego rodzaju interpretacja wymaga lepszego empirycznego ugruntowa
nia, ponieważ zakłada w jednoznaczny sposób określony kierunek zależności pomiędzy 
zmiennymi. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście myślenie operacyjne wpływa na narrację, 
należałoby przeprowadzić badania w planie quasi-eksperymentalnym albo, stosując 
nieeksperymentalne w swym charakterze plany korelacyjne, zastosować procedury 
analizy statystycznej dostosowane do generowania bardziej wyrafinowanych modeli 
zależności między zmiennymi. Tego rodzaju badania byłyby wskazane również po 
to, by wyjaśnić różnice, które się ujawniły pod względem charakteru i siły związków 
z myśleniem postformalnym między strategiami narracyjnymi kompensacji z jednej 
strony oraz kontaminacji -  z drugiej. Niemniej jednak nawet w obecnej swej postaci 
uzyskane wyniki wskazują na kolejny obszar potencjalnych związków, w jakich można 
ujmować strategie narracyjne. Tego rodzaju strategie nie tylko mają istotne znaczenie 
adaptacyjne, jak  to sugerują badania, ale także mogą mieć równocześnie określone 
podstawy poznawcze. Co ważne, uzyskane wyniki wskazują ponadto na możliwość 
dalszych rozwojowych zmian, jakim podlegają autonarracje rozwojowe w dorosłym 
okresie życia człowieka. Problem poznawczych uwarunkowań czy też korelatów owych 
rozwojowych zmian nie był jak dotychczas często podejmowany.
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A b s t r a c t

Epistemic perspective and the way people represent turning points in their narratives

Mature narratives do not appear before adolescence. It is only after people enter this 
phase of their development that they are able to construe their life stories that exhibit 
a sufficient level of causal, thematic and temporal coherence (Habermas, Bluck, 2002). 
This ability can be associated with the attainment of formal operations in adolescence. 
However, according to post-Piagetian streams of research and theory, further changes 
in operational thinking occur during adulthood, namely postformal (relativistic, dialec
tical) styles of thinking (Rybash, Hoyer, Roodin, 2000). The question is whether these 
changes exert any influence on the way adults construe their autobiographical narratives. 
The study was carried out whose aim was to resolve some aspects of the issue. A group
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of one hundred and twenty men and women, ranging in age from twenty to eighty years 
old, participated in the study. McAdams’ „Life Story Interview” and hypothetical life di- 
lemmas (Niemczyński, Olejnik, 1993, Kramer, Woodruff, 1986) respectively, were used to 
collect Ss’ narratives and identify their type of epistemic perspective. The hypothesis was 
that the postformal style of thinking is a necessary but not sufficient condition for viewing 
the „turning points” in the narratives in terms of redemption and contamination sequences 
(McAdams, 1985, 2001). The results of the study suggest that there exists an interrelation 
between relativistic thinking and redemption sequences, but no strong evidence on „the 
necessary but not sufficient condition” was found.


