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Jakie wspomnienia  
i w jaki sposób przywołuje najczęściej  

nasza pamięć autobiograficzna? 
 

   Teresa Rzepa* ∗ 
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

WHAT RECOLLECTIONS 
ARE MOST OFTEN RETRIEVED BY OUR AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY?  

HOW IS IT DONE? 

Abstract. The inspiration for my research were D. Draaisma’s concepts concerning 
autobiographical memory. The outcome of this research allowed for the formulation of 
the following conclusions: (1) the most frequent recollection is not the same as the 
earliest one; (2) the most frequent recollection is distinctive and related to intense 
emotions; (3) the contents of the most frequent recollections involve those biographical 
facts which were based on one’s own decisions; (4) we play a role of an active partici-
pant in our “positive” memories but a spectator role in the “negative” ones; (5) people’s 
reminiscences most often concern the period covering the age from 15 to 25. 
 
 
Inspiracją do przeprowadzenia badań na temat najczęstszych wspomnień wy-
dobywanych z pamięci autobiograficznej była lektura nader interesującej 
książki pt. Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy, której autorem 
jest Douwe Draaisma (2006). Pamięć autobiograficzna jest w niej rozumiana 
jako „miejsce” przechowywania utrwalonej wiedzy o faktach i zdarzeniach 
osobistych, czyli odnoszących się do „ja”, a także – o ich znaczeniu dla człowie-
ka. Jak się okazuje, najistotniejszą rolę w ich „wydobywaniu” z przepastnej 
głębi pamięci odgrywają towarzyszące zapamiętanym wydarzeniom biogra-
ficznym emocje, uczucia, nastroje. Dzięki nim potrafimy odpowiednio korzy-
stać z własnych – utrwalonych i z pewnych powodów uznanych za ważne – do-
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świadczeń i przeżyć podczas podejmowania życiowo ważnych decyzji, projek-
towania przyszłych zachowań, planowania sposobów realizacji celów, podtrzy-
mywania lub unikania interakcji z innymi itp. (Bühler, 1999; Maruszewski, 
2001). 

W przywołanej pracy Draaismy zainteresowało mnie kilka kwestii trakto-
wanych przez badaczy jako kontrowersyjne. Najpierw chodziło mi o rodzaj 
najczęściej przywoływanych wspomnień oraz o ich zbieżność (lub nie) z naj-
wcześniejszymi wspomnieniami z dzieciństwa. Następnie interesujące wydało 
się ustalenie znaku atmosfery emocjonalnej charakterystycznej dla najczęściej 
przywoływanych wspomnień.  

Ponadto nad wyraz zastanawiające są spostrzeżenia Draaismy dotyczące 
sposobu pojawiania się wspomnień. Otóż te z nich, które wiążą się ze zdarze-
niami stanowiącymi powód do odczuwania przez nas zażenowania, zakłopota-
nia, wstydu, poczucia zlekceważenia, poniżenia, pogardzenia nami, ośmiesze-
nia się przed innymi itp., powodują natychmiastową i swoistą zmianę opcji 
wyobrażeniowej. Została ona opisana jako zjawisko „rozdwojenia” („rozszcze-
pienia”), polegające na oglądaniu siebie jakby z zewnątrz, z pozycji widza spo-
glądającego na – „blamującego się” lub „lekceważonego, pogrążanego” przez 
innych – aktora. Draaisma jest skłonny uznać to zjawisko za specyficzny me-
chanizm obronny, chroniący poczucie własnej wartości tak silnie, że nawet we 
wspomnieniach wolimy obserwować z perspektywy widza, jak sami w roli 
jakby kogoś innego (aktora) doznajemy przykrości, aniżeli być tym, kto tę 
przykrość ponownie przeżywa. Następuje tu zdystansowanie się wobec całej 
sytuacji, przemieszczenie uczuć wraz z ich projekcją na „aktora” (odszczepio-
na, niechciana cząstka „ja”).  

Wreszcie, chodzi o zweryfikowanie zjawiska tzw. wybrzuszenia remini-
scencyjnego, odnoszącego się do okresu od mniej więcej 15. do około 25. roku 
życia, jako najczęściej przywoływanego i najdokładniej odtwarzanego przez 
pamięć autobiograficzną. Za interesujące uznałam także sprawdzenie, jak 
wskazane spostrzeżenia i zjawiska różnicuje czynnik płci. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY  
I METOD BADAWCZYCH 

Badania przeprowadziłam w listopadzie 2006 i w lutym 2007 roku, na celowo 
dobranej próbie, składającej się z 70 kobiet i 68 mężczyzn, w wieku od 21 do 
54 lat (rozkłady zbliżone), o ujednoliconym poziomie i kierunku wykształcenia 
oraz miejscu zamieszkania. 

Badania przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczył bowiem naj-
wcześniejszych wspomnień z dzieciństwa, drugi – wspomnień powracających 
najczęściej. W badaniach dwukrotnie brały udział te same osoby. Dlatego moż-
liwe stało się dokonywanie rozmaitych porównań, a więc także – obu wspomi-
nanych zdarzeń biograficznych. 

Do celów badawczych opracowałam dwa kwestionariusze, w których głów-
ne polecenie wymagało sporządzenia krótkiego opisu odpowiedniego zdarzenia 
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z własnej biografii (etap pierwszy – najwcześniejsze wspomnienie z dzieciń-
stwa – Rzepa, 2007; etap drugi – wspomnienie przywoływane najczęściej), po 
czym zostało ono obwarowane zestawem pytań szczegółowych. W przypadku 
Kwestionariusza Najczęstszego Wspomnienia pytania szczegółowe odnosiły 
się głównie do wspomnianych powyżej kwestii. Po wnikliwej analizie wszyst-
kich odpowiedzi stwierdziłam, że w żadnym przypadku najwcześniejsze wspo-
mnienie nie pokrywało się ze wspomnieniem przywoływanym najczęściej.  

WYNIKI BADAŃ 

Kategorie najczęstszych wspomnień autobiograficznych 

Tabele 1 i 2, obejmujące zestawienia skategoryzowanych opisów najczęściej 
wspominanych zdarzeń biograficznych, zostały sporządzone odrębnie dla ko-
biet i mężczyzn. Informują one o średniej wieku dla poszczególnych kategorii, 
liczbie podobnych wspomnień oraz ich ocenie. 

 
Tabela 1.  

Kobiety – wspomnienie z dotychczasowego życia powracające najczęściej 

Lp. Krótki opis wspominanego zdarzenia 
Średni  
wiek  

(liczebność) 
Ocena 

11. 

Pierwszy: wyjazd na kolonie, z kolegami, z rodzeństwem, z klasą, 
bez rodziców; pierwszy nocny spacer; pierwsze kwiaty; pierwsza 
jazda na rowerze, samochodem; pierwsza nieporadność, samo-
dzielna decyzja 

10,6 (24) +20; -4 

12. Pierwszy stosunek seksualny 17,0 (10) +2; +/-5; -3 

13. Molestowanie seksualne (rodzeństwo, wujowie, znajomi) 7,8 (9) -9 

14. Niezapomniane Boże Narodzenie; otrzymanie upragnionego  
prezentu 7,6 (8) -8 

15. Kłótnie i awantury rodziców; krew; pobicia; pijaństwo 8,7 (7) -7 

16. Zabawy z przyjaciółmi, z rodzeństwem 8,7 (3) -3 

17. Pobyt w szpitalu po ciężkim wypadku 10,0 (3) -3 

18. Dzień, w którym poznałam miłość swego życia (męża) 17,5 (2) -2 

19. Śmierć ojca 26 (1) – 

10. Przepłynięcie basenu pod wodą 5 (1) – 

11. Lanie od ojca za nieprzypilnowanie braci 10 (1) – 

12. Niesprawiedliwe posądzenie o kradzież pieniędzy przez przed-
szkolankę 6 (1) – 
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Warto zauważyć, że (podobnie jak w przypadku najwcześniejszego wspo-
mnienia) najwięcej opisów dotyczy „pierwszych razów” – z tą jednakże różnicą, 
że najczęściej przywoływane wspomnienia odnoszą się do zdarzeń biograficz-
nych świadczących o samodzielności, o własnych decyzjach, o wyjazdach i wa-
kacjach bez rodziców, o pierwszych uczuciach itp. Są one w większości ocenia-
ne pozytywnie. To potwierdza wysoką wartość samodzielności w sensie dyspo-
zycji osobowościowej, tak często – niestety – zaniedbywanej w procesie wy-
chowania. Celowo spośród wszystkich „pierwszych razów” wyodrębniłam ka-
tegorię „pierwszy stosunek seksualny”, podany – zauważmy – aż przez 10 ko-
biet (14,3%), do których to wspomnienie powraca najczęściej z następujących 
powodów (wyinterpretowanych z krótkich komentarzy dołączonych do opisu 
zdarzenia): (1) szczególna waga przypisywana temu zdarzeniu jako przełomo-
wemu w znaczeniu wejścia w nową „dorosłą” rolę czy „dojrzały” okres życia 
(np. „to moment, kiedy stałam się kobietą”; „to dzień, w którym przestałam 
być podlotkiem”); (2) nieprzepracowane przeżycie swoistej mieszaniny uczuć: 
rozczarowania, wstydu, niepokoju i „zbrukania”; tu warto podkreślić jednak  
w większości negatywne oceny przypisywane temu zdarzeniu (np. „do dziś nie 
rozumiem, jak mogłam to zrobić”; „rzuca mnie na myśl o tym, że tak głupio 
dałam się podejść”); (3) zdobycie nowych doświadczeń, które już były udziałem 
innych dziewcząt, więc zadowolenie z poczucia wspólnoty i pewnego konformi-
zmu (np. „nareszcie i ja mogłam rozmawiać o «tych» sprawach”; „odtąd należa-
łam do «paczki» doświadczonych”).  

Bardzo wysokie (trzecie) miejsce zajmuje negatywnie oceniana kategoria 
„molestowanie seksualne”, powracająca we wspomnieniach aż 9 osób (12,9%). 
Być może ujawnianie tego typu zdarzeń biograficznych jest rezultatem ostat-
nio wyjątkowo częstego zajmowania się tą kwestią przez media, jednakże (ze 
względu na treść wspominanych zdarzeń) raczej należy sądzić, że ta otwartość 
wynika ze zmian dokonujących się w świadomości społecznej, powiązanych  
z rosnącym przyzwoleniem na ujawnianie wstydliwych wspomnień i z bra-
kiem kary (napiętnowania, ostracyzmu) wobec ich właścicieli. We wszystkich 
przypadkach sprawcami opisywanych czynów byli mężczyźni z bliskich krę-
gów rodzinnych (wujowie, przyjaciele i znajomi rodziny, bracia, w jednym 
przypadku – ojczym). 

Inne kategorie najczęściej przywoływanych wspomnień dotyczą wielu 
przykrych wspomnień, jak awantury i kłótnie (włącznie z przemocą fizyczną), 
wypadek, śmierć, niesprawiedliwa kara, posądzenie o kradzież. Ale są też  
i miłe wspomnienia, związane ze spotkaniem „miłości swego życia”, ze świę-
tami i uroczystościami czy też z własnym wyczynem sportowym.  

Najczęściej powracające wspomnienia są – w odróżnieniu od wspomnień 
najwcześniejszych – bardziej zwarte jakościowo, zbliżone do siebie. Jak łatwo 
zauważyć, można byłoby je ująć w jeszcze mniejszą liczbę kategorii.  

Warto dodać, że średni wiek, dotyczący najczęściej powracającego wspo-
mnienia z dotychczasowego życia, wynosi 11,2 roku, różniąc się zdecydowanie 
(o blisko 7 lat) od średniego wieku, w którym miało miejsce najdawniejsze 
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zdarzenie biograficzne (4,27). Natomiast przedział wiekowy, zawierający naj-
częściej wspominane zdarzenia, ograniczają lata życia od 5 do 21. 
 

Tabela 2. 
Mężczyźni – wspomnienie z dotychczasowego życia powracające najczęściej 

Lp. Krótki opis wspominanego zdarzenia Średni wiek 
(liczebność) Ocena 

11. 
Pierwszy: wyjazd na kolonie, bez rodziców, obóz, biwak; 
zakup auta, motocykla, roweru, skutera; pierwsza: wal-
ka na pięści, wycieczka zagraniczna 

12,7 (21) +18; -3 

12. 
Pierwszy sukces: w konkursach przedmiotowych, 
w „Kangurze”, na zawodach pływackich, w grach  
sportowych 

12,9 (16) +16 

13. Pobyt w szpitalu, operacja 9,4 (5) -5 

14. Przeprowadzka do innej miejscowości (ze wsi do miasta) 9,8 (5) +1; -4 

15. Ryzykanckie zabawy (chodzenie po dachu, skoki z balko-
nu, huśtanie się „od dechy do dechy”) 9,0 (5) -5 

16. Palenie papierosów (ukradkiem) 7,8 (4) -4 

17. Molestowanie seksualne (bliskie osoby) 8,5 (2) -2 

18. Matura 19,0 (2) -2 

19. Nauka w liceum 17,5 (2) -2 

10. Pobyt w wojsku 19,0 (2) -2 

11. Kara od mściwej przedszkolanki 5,5 (2) -2 

12. Wstawanie do żłobka 2,0 (1) -1 

13. Niesłuszna kara od ojca 7,0 (1) -1 

 
W przypadku mężczyzn również dominują „pierwsze razy”, i to w większo-

ści oceniane pozytywnie, chociaż – co interesujące – w odróżnieniu od kobie-
cych wspomnień, wśród których można było w ramach tej kategorii wyróżnić 
„pierwszy stosunek seksualny”, we wspomnieniach mężczyzn ta kategoria nie 
pojawiła się ani razu. Mamy tu natomiast naprawdę sporą liczbę (23,6%) tzw. 
pierwszych sukcesów. Dowodzi to odmiennego wchodzenia w role związane  
z płcią i nagradzania odmiennych (tzw. kobiecych lub męskich) zachowań (La-
koff, 1980; Nęcki, 1996a, 1996b; Tannen, 1999; Bem, 2000; Renzetti, Curran, 
2005; Rzepa, 2006). Mężczyźni wspominają zatem swe samodzielnie organi-
zowane biwaki, wyjazdy na kolonie, wycieczki itp. (podobnie jak kobiety), ale 
wśród tych „pierwszych samodzielnych razów” wskazują z dumą na pierwsze 
osiągnięcia i sukcesy (czego brak w przypadku kobiet). W najczęstszych 
wspomnieniach przywoływanych przez mężczyzn obecny jest zatem element 
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rywalizacji, poczucia sławy i zwycięstwa oraz satysfakcji z powodu otrzymania 
nagrody w obecności szerszego audytorium (jury, sędziowie, publiczność).  

Pozostałe kategorie są nacechowane w większości negatywnie, wiążąc się  
z nazbyt ryzykownymi („głupimi”) zabawami, z pobytem w szpitalu, niechcia-
ną przeprowadzką, z paleniem papierosów, ze szkolnym stresem, z pobytem  
w wojsku oraz z niesłusznymi karami.  

Warto podkreślić, iż średni wiek, na który przypadają najczęściej przez 
mężczyzn przywoływane zdarzenia biograficzne, wynosi 10,1 roku, czyli jest 
niższy (o rok), aniżeli średni wiek obliczony dla kobiet. Jednakże różni się od 
średniego wieku dotyczącego najwcześniejszego wspomnienia (4,88) przywo-
ływanego przez mężczyzn o ok. 5,5 roku. Najczęściej przywoływane zdarzenia 
dotyczą przedziału od 2 do 19 lat. 

Znak atmosfery emocjonalnej najczęstszego wspomnienia  

Warto dokonać zbiorczego zestawienia ocen przypisywanych najczęściej 
wspominanym zdarzeniom biograficznym i porównać je ze względu na kryte-
rium płci. 
 

Tabela 3. 
Porównanie ocen najczęściej powracających wspomnień z dotychczasowego 
życia (kobiety i mężczyźni) 

  Ocena  
pozytywna 
(procent) 

Ocena  
negatywna 
(procent) 

Ocena  
ambiwalentna 

(procent) 
Suma 

Kobiety 36 (51,4) 29 (41,5) 5 (7,1) 170 

Mężczyźni 35 (51,5) 33 (48,5) – 168 

Suma 71 (51,5) 62 (44,9) 5 (3,6) 138 

 
 
Mamy tu do czynienia z interesującym zjawiskiem. Gdyby oceny ambiwa-

lentne, występujące jedynie w przypadku kobiet, połączyć z ocenami negatyw-
nymi, wówczas otrzymalibyśmy niemal identyczny rozkład ocen. Nieco więcej 
ponad połowa najczęściej przywoływanych wspomnień jest oceniana pozytyw-
nie zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn oraz nieco mniej niż połowa 
tych zdarzeń jest oceniana negatywnie. Można zatem powiedzieć, że występuje 
tu zjawisko całkowitej opozycyjności, swoistego „rozdwojenia” charaktery-
stycznego dla całej grupy. Czyżby więc zasadniczym kryterium pojawiania się 
najczęstszych wspomnień w pamięci autobiograficznej była ich szczególna 
wyrazistość związana albo z jednoznacznie negatywną, albo z jednoznacznie 
pozytywną oceną? Zjawisko to bardzo dobrze ilustruje wykres 1. 
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Wykres 1. Porównanie ocen najczęściej powracających wspomnień z dotychczasowego 
życia (kobiety i mężczyźni) 

 
Jeżeli przedstawione powyżej dane porówna się z ocenami przypisywanymi 

atmosferze emocjonalnej najwcześniejszych wspomnień, to można zauważyć:  
(1) w przypadku mężczyzn – zdecydowane zmniejszenie liczby ocen pozytyw-

nych (z 73,5% do 51,5%) na rzecz zwiększenia negatywnych (od 20,6% do 48,5%);  
(2) w przypadku kobiet – utrzymanie się na mniej więcej podobnym po-

ziomie liczby ocen pozytywnych (poprzednio – 54,3%, obecnie – 51,4%) oraz 
zwiększenie się liczby ocen negatywnych (od 32,9% do 41,5%).  

Ogólnie rzec można, że najczęściej przywoływane wspomnienia są o wiele 
bardziej nacechowane negatywnie aniżeli wspomnienia najwcześniejsze, choć 
ta różnica jest zdecydowanie bardziej wyraźna w przypadku mężczyzn.  

Zaobserwowane prawidłowości dobrze ilustrują wykresy 2 i 3, oddzielnie 
ujmujące porównania ocen obu rodzajów wspomnień kobiet i mężczyzn. 

 

 
Wykres 2. Kobiety – porównanie ocen dotyczących najwcześniejszych i najczęściej po-
wracających wspomnień 
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Wykres 3. Mężczyźni – porównanie ocen dotyczących najwcześniejszych i najczęściej 
powracających wspomnień 

 

Ponadto warto było się dowiedzieć, jakie są przyczyny najczęstszego poja-
wiania się właśnie tych a nie innych wspomnień, a tym samym – przekonać 
się, czy ich podłoże ma rzeczywiście uczuciowy charakter. Podawane powody 
(230) zestawiłam w tabeli 4, dzięki temu można porównać wyniki kobiet  
i mężczyzn.  
 

Tabela 4.  
Porównanie powodów pojawiania się najczęstszego wspomnienia (kobiety  
i mężczyźni) 

Liczba wskazań 
(procent) Lp. Powód 

kobiety mężczyźni 

Suma 
wskazań 
(procent) 

11. 
Wyjątkowo pozytywne przeżycie, przyjemność, 
szczęście, podziw dla siebie, spełnienie marzeń,  
miły czas 

54 (39,1) 38 (41,3) 92 (40,0) 

12. Silne, negatywne przeżycie, okropne emocje i uczu-
cia (wstręt, wstyd, upokorzenie, uraz, szok) 50 (36,3) 38 (41,3) 88 (38,3) 

13. Bardzo ważne wydarzenie życiowe 11 (7,9) 10 (10,9) 21 (9,1) 

14. Poznanie znaczących osób 10 (7,3) 5 (5,4) 15 (6,5) 

15. Natręctwa myślowe 9 (6,6) 0 9 (3,9) 

18. Bo mam bardzo dobrą pamięć 2 (1,4) 0 2 (0,9) 

19. Bo rodzina o tym przypomina 1 (0,7) 0 1 (0,4) 

10. Nie wiem dlaczego 1 (0,7) 1 (1,1) 2 (0,9) 

 Suma powodów 138 (100) 92 (100) 230 (100) 
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Jak widać, podawane przyczyny dotyczą głównie atmosfery emocjonalno- 
-uczuciowej towarzyszącej powracającym wspomnieniom. Najczęściej są to 
albo pozytywne (40%), albo negatywne (38,3%) uczucia (pierwsze dwie katego-
rie). Pozostałe powody odnoszą się do wyjątkowej wartości samego zdarzenia 
w biografii danej osoby (9,1%), do poznania znaczących osób (6,5%) lub są oce-
niane (wyłącznie przez kobiety) jako myślowe natręctwa (3,9%). Tak więc  
i w tym przypadku (tak samo jak przy najwcześniejszych wspomnieniach) 
okazuje się, iż szczególnie ważna (78,3% podanych powodów) dla „pracy” pa-
mięci autobiograficznej pozostaje atmosfera emocjonalna, aura uczuciowa czy 
jeszcze inaczej – nastrój im towarzyszący i „osnuwający” je niczym pajęcza sieć. 

Sposób pojawiania się najczęstszych wspomnień 

Aby ocenić skalę występowania zjawiska „rozszczepienia” na siebie-widza  
i siebie-aktora w odniesieniu do najczęściej przywoływanych wspomnień, pro-
siłam o zaznaczenie jednego z opisanych sposobów pojawiania się go w pamię-
ci. W tabeli 5 zestawiłam wyniki dotyczące kobiet i zróżnicowane zależnie od 
oceny (znaku) wspomnienia. 
 

Tabela 5.  
Kobiety – sposób pojawiania się najczęściej powracającego wspomnienia 

Wspomnienia   
 

pozytywne negatywne ambiwalentne 
Suma 

(procent) 

Jak rzeczywiście przebiegało, ze 
szczegółami („ja” jako uczestnik) 26 15 1 34 (48,6) 

Jak film, który obserwuję przed 
sobą („ja” jako widz) 11 17 2 20 (28,6) 

Luźne, niejasne, nakładające się 
obrazy, bez szczegółów 13 11 1 5 (7,1) 

Jak krótki, nagły błysk („flesz”) 15 15 1 11 (15,7) 

Suma 36 29 5 70 (100) 

Procent 51,5 41,4 7,1 100 

 
Statystyczną istotność tego typu zależności sprawdziłam za pomocą testu 

χ2, zakładając brak związku między rodzajem oceny dotyczącej najczęstszego 
wspomnienia a sposobem jego pojawiania się w pamięci u kobiet. χ2 obliczone 
wynosi 31,025, natomiast χ2 odczytane z tablic (przy df = 11, p.i. = 0,01) – 
24,7. Zatem należy uznać, że istnieje zależność między rodzajem oceny doty-
czącej najczęstszego wspomnienia a sposobem jego pojawiania się w pamięci. 
To znaczy, że wspomnienia oceniane jako pozytywne pojawiają się najczęściej 
tak jak rzeczywiście przebiegały, z wieloma zapamiętanymi szczegółami,  
a osoba przypominająca je sobie występuje wówczas w roli uczestnika. Nato-
miast wspomnienia oceniane jako negatywne pojawiają się najczęściej (zgod-
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nie z prawidłowością opisaną przez Draaismę) w ten sposób, że osoba („widz”) 
obserwuje siebie w roli aktora, z zewnątrz, z widowni. Opisywaną zależność 
można określić jako statystycznie znaczącą (67%), gdyż współczynnik istotno-
ści C wynosi 0,544 (przy C maksymalnym równym 0,841). Opisywane zależ-
ności trafnie ilustruje poniższy wykres. 

 
Wykres 4. Kobiety – sposób pojawiania się najczęściej powracającego wspomnienia 

 
Wyniki uzyskane przez mężczyzn również zestawiłam w tabeli i zweryfi-

kowałam zależności za pomocą testu χ2 (zob. tab. 6). 
 

Tabela 6. 
Mężczyźni – sposób pojawiania się najczęściej powracającego wspomienia 

Wspomnienia   

pozytywne negatywne ambiwalentne 
Suma 

(procent) 

Jak rzeczywiście przebiegało, ze 
szczegółami („ja” jako uczestnik) 21 2 – 23 (33,8) 

Jak film, który obserwuję przed 
sobą („ja” jako widz) 2 24 – 26 (38,2) 

Luźne, niejasne, nakładające się 
obrazy, bez szczegółów 6 2 – 8 (11,8) 

Jak krótki, nagły błysk („flesz”) 6 5 – 11 (16,2) 

Suma 35 33 – 68 (100) 

Procent 51,5 48,5 – 100 

 
Jak można się było spodziewać, weryfikowana zależność jest bardziej 

istotna w przypadku mężczyzn niż kobiet. χ2 obliczone wynosi 33,21, nato-
miast χ2 odczytane z tablic (przy df = 7; p.i. = 0,001) – 24,3, zatem z dużą 
pewnością należy uznać zależność między rodzajem oceny najczęściej powraca-
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jącego wspomnienia a sposobem jego pojawiania się w pamięci. Również męż-
czyźni przywołują wspomnienia pozytywne tak jak rzeczywiście przebiegały, 
ze szczegółami, a siebie obsadzają w roli uczestników. Natomiast wspomnie-
nia oceniane negatywnie pojawiają się w ten sposób, że wspominający wystę-
puje w roli widza i obserwuje siebie (aktora) z widowni, z zewnątrz. Zależność 
jest w tym przypadku bardzo wysoka (73%), ponieważ współczynnik istotności 
C wynosi 0,573, przy jego wartości maksymalnej równej 0,786. Zweryfikowane 
zależności sugestywnie ilustruje wykres 5. 

 

 
Wykres 5. Mężczyźni – sposób pojawiania się najczęściej powracającego wspomnienia 

 
Na poniższym wykresie porównawczym, obrazującym wyłącznie dominu-

jące sposoby pojawiania się najczęstszego wspomnienia w przypadku kobiet  
i mężczyzn, jeszcze wyraźniej widać, jak opozycyjnie – w zależności od oceny 
najczęściej wspominanych zdarzeń – rozkładają się uzyskane wyniki. 

 

 
 

Wykres 6. Porównanie dominujących sposobów pojawiania się najczęstszego wspo-
mnienia (kobiety i mężczyźni) 
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Zjawisko „wybrzuszenia reminiscencyjnego”. Wędrując nadal śla-
dami zagadnień dyskutowanych w książce Draaismy (2006), interesujące wy-
dało się sprawdzenie, które okresy życia są najchętniej wspominane.  
 

Tabela 7.  
Kobiety – najchętniej wspominany okres życia  

Lata życia   

do 24 25-34 35-44 od 45 Suma (procent) 

Od roku do prawie 3 lat 2 1 – – 3 (4,3) 

Od 3 do prawie 7 lat 4 3 1 1 9 (12,8) 

Od 7 do prawie 12 lat 8 4 2 – 14 (20,0) 

Od 12 do prawie 16 lat 2 4 1 1 8 (11,5) 

Od 16 do prawie 20 lat 8 8 9 8 33 (47,1) 

Od 20 do 25 lat – 2 1 – 3 (4,3) 

Inny okres życia – – – – – 

 
Z danych zamieszczonych w tabeli można wysnuć kilka ciekawych wnio-

sków. Otóż kobiety na ogół niechętnie przywołują wspomnienia dotyczące 
okresu dojrzewania (jedynie 11,5%). Nic w tym dziwnego, gdy pomyśleć  
o wszelkich niekorzystnych zmianach wyglądu (zwłaszcza kłopoty ze skórą, 
sylwetką, tuszą) i funkcjonowania organizmu (hormony), z pewnością zaniża-
jących poczucie własnej atrakcyjności fizycznej (Żebrowska, 1976; Nęcki, 
1996a). Najchętniej wspominany jest okres już po dojrzewaniu (47,1%), zwią-
zany z ustąpieniem przykrych objawów i odzyskaniem poczucia atrakcyjności, 
z młodością, kobiecą sylwetką, wchodzeniem w nową rolę i w nowe środowi-
ska, z „pierwszymi miłościami”, randkami itp. Jak podkreślają w komenta-
rzach: był to „czas uczuć” („wyjątkowych”, „niepowtarzalnych”, „szaleńczych”, 
„niezapomnianych”). Dość chętnie kobiety wracają do okresu przedszkolnego 
(12,8%) i młodszego wieku szkolnego (20%) – jako czasu beztroski i zabawy.  

Kolejny wniosek wiąże się z informacjami zawartymi w pracy Draaismy 
(2006). Otóż z wielu badań wynika, iż w odniesieniu do wieku między mniej 
więcej 15. a 25. rokiem życia występuje tzw. wybrzuszenie reminiscencyjne 
(niezależne od wieku osoby wspominającej, choć – oczywiście – dotyczące osób, 
które przekroczyły ten przedział wiekowy). Okazało się, że zjawisko to jest 
wyraźne również w przypadku badanych kobiet (na wykresie oznaczone  –  
– wiek od 16 do ok. 20 lat;      – ok. 20-25 lat) i obejmuje aż 51,4% wspomnień. 
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Wykres 7. Kobiety – najchętniej wspominany okres życia 

 
Tabela 8. 

Mężczyźni – najchętniej wspominany okres życia 

Lata życia   

do 24 25-34 35-44 od 45 Suma 
(procent) 

Od roku do prawie 3 lat – – – – – 

Od 3 do prawie 7 lat 5 4 1 – 10 (14,7) 

Od 7 do prawie 12 lat 6 7 3 1 17 (25,0) 

Od 12 do prawie 16 lat 6 6 5 4 21 (30,9) 

Od 16 do prawie 20 lat 4 5 4 5 18 (26,5) 

Od 20 do 25 lat – – – 2 2 (2,9) 

Inny okres życia – – – – – 
 

U mężczyzn (zwłaszcza po 45. roku życia) również można dostrzec zjawi-
sko „wybrzuszenia reminiscencyjnego”, choć jest ono nieco bardziej rozciągnię-
te (niż u kobiet), obejmując okres je poprzedzający, czyli dojrzewanie. Zresztą, 
w przypadku mężczyzn (w odróżnieniu od kobiet) okres ten zajmuje ekspono-
wane, pierwsze miejsce (30,9%) z uwagi na swą wartość magicznego przycią-
gania wspomnień. Można więc uznać, iż w przypadku dorastających chłopców 
zmiany związane z dojrzewaniem są raczej oceniane pozytywnie (wysoki 
wzrost, umięśnienie, siła, „męski” głos, zarost i tym podobne atrybuty pożąda-
nej dorosłości). Na drugim miejscu, niemal w takim samym stopniu, mężczyź-
ni wymieniali młodszy wiek szkolny (25,0%) i czas wczesnej młodości (26,5%). 
Być może łącznie, tj. od 7. do 20. roku życia (z apogeum przypadającym na lata 
12-16), mężczyznom czas ten jest szczególnie bliski z uwagi na beztroskę, za-
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bawę, dynamikę, pierwsze ważne doświadczenia życiowe, przeżycia i sukcesy, 
a przy tym – brak szczególnych zmartwień i koniecznej odpowiedzialności. 
Jednakże warto podkreślić, że do wspomnień związanych z wczesnym okresem 
szkolnym chętniej wracają młodzi mężczyźni. Natomiast – właściwie niezależ-
nie od wieku – mężczyźni lubią wspominać zdarzenia związane z okresem 
dojrzewania (w odróżnieniu od kobiet) i wczesnej młodości (57,4%). 

  
Wykres 8. Mężczyźni – najchętniej wspominany okres życia  

 
Warto spojrzeć na zbiorczy wykres 9, ukazujący przesunięcie „wybrzusze-

nia reminiscencyjnego” w przypadku mężczyzn na okres dojrzewania oraz 
przeniesienie tej prawidłowości w przypadku kobiet w kierunku wczesnej 
młodości (ze względu na niewielką częstotliwość wspomnień z okresu dojrze-
wania), a także – w ocenie ogólnej – uwypuklenie omawianego zjawiska z wy-
akcentowaniem okresu wczesnej młodości (od 16 do około 20 lat). 

 

 
Wykres 9. Porównanie okresów życia najbardziej ulubionych pod względem ich wspo-
minania (kobiety i mężczyźni) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

do 24 25-34 35-44 od 45

3-ok.7 7-ok.12 12-ok.16 16-ok.20 20-25

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

1-ok.3 3-ok.7 7-ok.12 12-ok.16 16-ok.20 20-25

mężczyźni kobiety suma



WSPOMNIENIA A PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA 

 

399 

WNIOSKI 

1. Najczęściej przywoływane wspomnienie nie jest tożsame z najwcześniej-
szym wspomnieniem z dzieciństwa. Zarówno przez kobiety, jak i przez męż-
czyzn jest ono datowane (średnio) na okres późniejszy o kilka lat aniżeli naj-
wcześniejsze wspomnienie. 

2. Wspomnienie powracające najczęściej jest wyraziste i nacechowane 
niemal jednoznacznie skrajnymi emocjami, tj. albo oceniane pozytywnie, albo 
negatywnie, i to w proporcji dosłownie „pół na pół” (jedynie w przypadku nie-
wielkiej liczby kobiet jego nasycenie ma charakter ambiwalentny). Ponadto  
w przypadku mężczyzn należy odnotować wyraźne zwiększenie liczby nega-
tywnych wspomnień przywoływanych najczęściej – w porównaniu z liczbą 
najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa, ocenionych jako negatywne. 

3. Treść najczęściej przywoływanego wspomnienia odnosi się z reguły do 
„pierwszych” zdarzeń biograficznych, których podstawą były samodzielne 
(choćby nieudolne, jednak – własne) decyzje. Kobiety różni od mężczyzn 
znaczna liczba wskazań na akty molestowania seksualnego oraz na pierwszy 
stosunek seksualny jako na najczęściej przywoływane wspomnienie. Nato-
miast w przypadku mężczyzn wyraźna różnica odnosi się do liczby wskazań 
na wspomnienia dotyczące własnych sukcesów, związane z duchem rywaliza-
cji i poczuciem dumy. 

4. Wyniki badań potwierdziły występowanie interesującego zjawiska pole-
gającego na doznawaniu swoistego „rozszczepienia” w zależności od emocjo-
nalnego nasycenia przywoływanych wspomnień. Różnice te są znaczące staty-
stycznie i oznaczają, że jeżeli wspomnienie ma charakter pozytywny, to wów-
czas pamięć wyobrażeniowa odtwarza przeszłe obrazy w ten sposób, iż osoba 
wspominająca jest ich aktywnym uczestnikiem. Jeżeli natomiast wspomnienie 
ma charakter negatywny, powiązany głównie z takimi uczuciami, jak wstyd, 
zakłopotanie, zażenowanie, upokorzenie, zlekceważenie, to osoba wspominają-
ca „widzi” siebie oczyma wyobraźni jako aktora zdarzenia, przyjmując rolę 
„widza” pozostającego na widowni. 

5. Wyniki badań potwierdziły także występowanie zjawiska tzw. wybrzu-
szenia reminiscencyjnego, które polega na znacząco większej liczbie wspo-
mnień z okresu między około 15. a około 25. rokiem życia. Zjawisko to dotyczy 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, chociaż kobiety najchętniej wspominają okres 
wczesnej młodości, właściwie odrzucając we wspomnieniach okres dojrzewa-
nia, który z kolei jest najchętniej wspominany przez mężczyzn. Można to wy-
jaśniać wieloma szczególnie niekorzystnymi zmianami zachodzącymi zwłasz-
cza w odniesieniu do wyglądu fizycznego dziewcząt w tym okresie (utrata 
smukłej sylwetki, zwiększenie wagi ciała, pogrubienie rysów twarzy, zmiany 
skórne itp.). W przypadku chłopców dokonujące się zmiany są raczej oceniane 
pozytywnie (wysoki wzrost, umięśnienie, „męski” głos, siła, zarost itp.). 
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