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dzony jest od drugiego szczelnym murem w asnej mowy i nic innego nie mo!e si" przez
ów mur przedosta#. Realny dialog trwa, gdy utrzymuje si" ró!nica, zamiera – gdy g osy
stapiaj$ si" w jedno i nic ju! nie jest zakryte.
Przemy%lenia Opoczy&skiej, cho# wyros e z do%wiadczenia terapeutycznego, dotykaj$ w istocie fenomenu ka!dej relacji, jaka zawi$zuje si" mi"dzy cz owiekiem a cz owiekiem (Innym a Innym). J"zyk, jakim pos uguje si" autorka, jest chwilami poetycko pi"kny, jasny i przejrzysty, ale tak!e trudny do odgadni"cia i zrozumienia zawartej w nim
tre%ci, tym bardziej !e nas$czony tak wieloma odwo aniami do my%li innych autorów.
Mo!e w a%nie w charakterze j"zyka tej ksi$!ki odzwierciedla si" jej zasadniczy temat.
Taka jaki j"zyk u!yty do jej wypowiedzenia jest by# mo!e natura prawdziwego dialogu.
Ksi$!k" bez w$tpienia mo!na poleci# wszystkim tym osobom, które w !yciu osobistym i pracy zawodowej bliski jest obszar relacji z innymi lud'mi. Warto, by si"gn"li po
ni$ zw aszcza ci, którzy usi uj$c %wiadczy# pomoc drugiemu cz owiekowi, tak naprawd"
nie wiedz$, dlaczego ich starania s$ wci$! tak ma o skuteczne.
Elwira Brygo a
doktorantka Katedry Psychologii Osobowo!ci KUL

SPRAWOZDANIE
Z V KONFERENCJI NARRACYJNEJ
„(YCIE CZ)OWIEKA W WIELKICH I MA)YCH NARRACJACH”
POLANICA ZDRÓJ, 27-29 WRZE*NIA 2007 ROKU
Ostatnia Konferencja Narracyjna to ju! pi$ta z cyklu spotka& przedstawicieli ró!nych
%rodowisk akademickich, zainteresowanych narracj$ jako przedmiotem refleksji teoretycznej oraz poszukiwa& empirycznych w obszarze psychologii. Poprzednie cztery spotkania mia y miejsce w Karpaczu (1999), w *ródborowie (2001), w *wi"tej Katarzynie
(2003) i w Krakowie (2005). Konferencja w Polanicy Zdroju trwa a trzy dni, w czasie
których odby y si" wyk ady plenarne, ró!norodne sesje referatowe, panel dyskusyjny,
sesja plakatowa oraz warsztaty.
Podej%cie narracyjne zyskuje w ostatnich latach coraz wi"ksz$ popularno%# w%ród
psychologów podejmuj$cych aktywno%# naukow$, jak równie! w%ród psychologów praktykuj$cych, g ównie psychoterapeutów. Konferencja Narracyjna za ka!dym razem dostarcza sposobno%ci do zaprezentowania wniosków z bada&, pomys ów metodologicznych
i rozwa!a& teoretycznych, daje równie! mo!liwo%# twórczej dyskusji. Adresatami konferencji byli g ównie psychologowie. W spotkaniu nie zabrak o jednak w$tków interdyscyplinarnych ze wzgl"du na szeroko%# zainteresowa& uczestników oraz charakter podejmoROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE 11: 2008 nr 1
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wanych zagadnie& (odniesienia mi"dzy innymi do filozofii, socjologii, medycyny),
a tak!e z uwagi na udzia przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.
„(ycie Cz owieka w Wielkich i Ma ych Narracjach” – pod takim has em przebiega a
wrze%niowa Konferencja Narracyjna, zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroc awskiego. Uczestników przywita a prof. Maria Stra%-Romanowska, wskazuj$c na wa!ny kontekst filozoficzny i kulturowy dla zaproponowanej problematyki.
W swoim wyst$pieniu wprowadzaj$cym Profesor podj" a rozró!nienie na „wielkie”
i „ma e” narracje jako formy wyra!ania ludzkich do%wiadcze&, mówienia o ludzkich losach. W%ród wielu znacz$cych postaci obecnych w historii kszta towania si" form narracyjnych przywo ana zosta a osoba %w. Paw a. Jego narracja uchodzi za wzorcow$, powszechn$, niemal obligatoryjn$, a mo!e nawet jedn$ z tych, które ocali y %wiat. Za Leszkiem Ko akowskim za wielk$ narracj" uzna# mo!na t", która zaspokaja potrzeb" ogarni"cia ca o%ci bytu jako maj$cego pewien ad, potrzeb" sta o%ci i uniwersalno%ci warto%ci,
w ko&cu potrzeb" poczucia ci$g o%ci %wiata. Wielka narracja to ta, która transcenduje
do%wiadczenie jednostki, wplata je w tkanin" universum i ma jasne odniesienie do warto%ci ostatecznych.
W pierwszym w czterech wyk adów sesji plenarnej prof. El!bieta Dryll (UW), wychodz$c od podstawowych tez psychologii narracyjnej, wskaza a na wzajemne zale!no%ci
mi"dzy narracj$ to!samo%ciow$ jako nadrz"dn$ struktur$ organizuj$c$ a do%wiadczeniem
autobiograficznym. Jako metod" szukania odpowiedzi na pytania z tym zwi$zane przedstawi a semantyczn$ analiz" narracji. Motywem wiod$cym wyk adu prof. Katarzyny
Stemplewskiej-(akowicz (SWPS) by o zagadnienie kompetencji narracyjnej, rozumianej
jako zdolno%# nadawania do%wiadczeniu struktury narracyjnej. W przegl$dzie kryteriów
„dobrej narracji” uwzgl"dniono ró!norodne wska'niki, promowane na gruncie psychologii eksperymentalnej i klinicznej. W konkluzji przedstawiona zosta a propozycja wyodr"bnienia pi"ciu poziomów organizacji struktury my%lenia narracyjnego. W swoim wyk adzie prof. Piotr Ole% (KUL) dokona wprowadzenia do teorii dialogowego Ja, wyrastaj$cej z nurtu psychologii narracyjnej. Prezentuj$c charakterystyki uj"cia systemu Ja
w kategoriach wielog osowo%ci, przedstawi dotychczasowe rozstrzygni"cia empiryczne,
wskazuj$c jednocze%nie na najwa!niejsze wyzwania i perspektywy badawcze w tym obszarze. Rozwa!ania nad konstytutywnymi cechami narracji by y przedmiotem analiz prof.
W adys awa Paluchowskiego (UWr). Ukazuj$c podstawy porz$dku w narracji, postawi
pytania o to, jakie jej aspekty mo!na bada# ilo%ciowo. W odpowiedzi zaprezentowane
zosta y niektóre sposoby uj"cia czasowej i przyczynowej organizacji narracji.
W serii referatów po%wi"conych obecno%ci cierpienia w narracjach i specyfice narracji w cierpieniu niezwykle bogate w tre%#, a przy tym wyra!aj$ce g "boki adunek emocjonalny okaza o si" wyst$pienie dr Ma gorzaty Opoczy&skiej (UJ). Przedstawiony szkic,
wyrastaj$cy z pracy psychoterapeutycznej autorki, przybra form" refleksji nad mo!liwo%ci$ nawi$zania dialogu z osob$ cierpi$c$, której do%wiadczenie pozostaje zawsze utajone
przed rozmówc$. By# mo!e próba nawi$zania dialogu jest wówczas prób$ wzajemnego
%wiadczenia o cierpieniu i o milcz$cej obecno%ci drugiego cz owieka. W tej samej sesji
znalaz y si" referaty przedstawiaj$ce rezultaty bada& nad znaczeniem osoby Jana Paw a II,
jego !ycia, cierpienia i %mierci w narracjach Polaków. Widoczne zainteresowanie wzbudzi y tak!e referaty dotycz$ce rozumienia %wiata i do%wiadczania cierpienia jako elemen-
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tów narracyjnej to!samo%ci osób dotkni"tych chorob$ nowotworow$. Mgr Magdalena
Bidacha (UW) przedstawi a sposoby konstruowania narracji, mówienia o sobie, w asnym
bólu, uczuciach towarzysz$cych chorobie i patrzeniu na w asne !ycie. Pacjentom onkologicznym niezwykle trudno jest konstruowa# opowie%# obejmuj$c$ przesz o%#, tera'niejszo%# i przysz o%#, zostaj$ oni „zanurzeni” w chwili obecnej, pe nej bólu. Zgodne jest to
z koncepcj$ Paula Ricoeura, mówi$c$ o zerwaniu nici narracyjnej w sytuacji skrajnego
cierpienia, którego nie sposób wyrazi#.
W równolegle przeprowadzonej sesji znalaz y si" referaty prezentuj$ce odmienne
perspektywy badawcze, obecne przy analizie tekstu jako przedmiotu bada& psychologicznych. Hermeneutyczna metoda studiowania materia u jako%ciowego przedstawiona przez
mgr Ew" Kruchowsk$ (UJ) ukaza a klasyczne t o odniesienia dla wspó czesnych metod
analizy narracji. Odwo uj$c si" do hermeneutycznej tradycji bada&, referentka przedstawia autorsk$ propozycj" metody wielostopniowej analizy i interpretacji materia u jako%ciowego. Z kolei dr Emilia Soroko (UAM) zaprezentowa a implikacje ró!nych typów instrukcji – stosowanych w celu wzbudzania autonarracji – w zakresie poziomu narracyjno%ci otrzymywanych opowiada&. Poddaj$c krytycznej analizie ró!ne sposoby generowania
osobistych narracji, autorka referatu podkre%li a szczególn$ rol" tzw. inklinacji narracyjnej jako intrapersonalnej zmiennej wyra!aj$cej sk onno%# do wyra!ania si" o sobie
w formie opowie%ci. Uzupe nieniem przegl$du tradycyjnych metod analizy danych narracyjnych by a propozycja mgr Anny Gabi&skiej i mgr Bartosza Szymczyka (SWPS) dotycz$ca polskiej adaptacji programu LIWC – komputerowego narz"dzia badawczego przeznaczonego do ilo%ciowej i jako%ciowej analizy tekstu. Prezentacja zogniskowana by a na
mo!liwo%ciach oferowanych przez program, z uwzgl"dnieniem konkretnych sposobów
zastosowania go w badaniach naukowych.
Du!ym zainteresowaniem cieszy a si" sesja plakatowa, podczas której swoje propozycje teoretyczno-badawcze przedstawi o kilkunastu autorów. Formu a tej cz"%ci konferencji pozwala a na mo!liwo%# d u!szego zatrzymania si" przy prezentacjach oraz swobodn$ dyskusj" z autorami i komentatorami. Równolegle prowadzony by warsztat przygotowany przez mgr Magdalen" Budziszewsk$ (UW) na temat wykorzystania programu
komputerowego Atlas.ti do analizy tekstu narracji, skierowany przede wszystkim do tych
uczestników konferencji, którzy podejmuj$ próby prowadzenia bada& naukowych
z wykorzystaniem analizy danych lingwistycznych pochodz$cych z wi"kszych zbiorów
tekstów.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli do wyboru udzia w seriach wyst$pie&
b$d' uczestnictwo w warsztatach. Jeden z nich po%wi"cony by Metodzie Konfrontacji
z Sob$ H. Hermansa. Celem warsztatu przygotowanego przez dr El!biet" Chmielnick$-Kuter i dr Ma gorzat" Puchalsk$-Wasyl (KUL) by o zapoznanie uczestników z ró!norodnymi zastosowaniami metody H. Hermansa: w diagnozie, psychoterapii, badaniach naukowych. Gra autobiograficzna, zaprezentowana podczas drugiego warsztatu, przeprowadzonego przez dr Urszul" Tokarsk$ i mgr Kaj" Potock$ (AP, Kraków), jest wed ug autorek narracyjnym narz"dziem poszerzania samo%wiadomo%ci, form$ wspomagania rozwoju
cz owieka doros ego. Uczestnikom warsztatu zaproponowano przej%cie %cie!ek w asnego
!ycia, podzielonego na osiem etapów (od narodzin po !ycie spe nione), w konwencji gry
planszowej z zastosowaniem kostki. Do ka!dego pola przypisane zosta y specyficzne
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zadania – #wiczenia polegaj$ce na konstruowaniu opowie%ci autobiograficznej b$d' biograficznej w oparciu o ró!norodne bod'ce, jakimi mog$ by# historie, obrazy, przedmioty.
Jedna z sesji referatowych tego dnia przebiega a pod has em „opowie%ci o poszukiwaniu Prawdy”. Wychodz$c od rozró!nienia na metafory „!ywe” i „martwe”, mgr Ewa
Dryll (UW) po%wi"ci a swoj$ prezentacj" specyfice i roli „!ywych” metafor. Jako narz"dzie badawcze zaproponowa a metod" analizy pól semantycznych, pozwalaj$c$ na odkrywanie unikalnego znaczenia inspiruj$cych poznawczo metafor. Z kolei semantyczne
badania zwi$zane z reprezentacj$ emocji w autonarracjach przedstawi a dr Aleksandra
Jasielska (UAM). Zaprezentowane wyniki bada& ujawni y zastanawiaj$ce rozbie!no%ci
mi"dzy naukowym a potocznym rozumieniem emocji, jakie odkrywa analiza osobistych
opowie%ci. Podobnie eksploracyjny charakter mia y badania dr Alicji Keplinger (UWr)
nad rozumieniem produktywno%ci. Ukaza y one wieloaspektowe jej ujmowanie w kontek%cie !ycia codziennego, wychodz$ce poza pierwotne znaczenie zakorzenione w ekonomii.
W kolejnej cz"%ci wyst$pie& referat wyg osi dr Jan Cieciuch (UW), dokonuj$c psychologicznej analizy epistemologii Karla Poppera. Zaprezentowana zosta a koncepcja
trzeciego %wiata, b"d$cego zbiorem zobiektywizowanych tre%ci my%lenia, ró!nych od
samego procesu my%lenia i poznawania, a jednocze%nie stanowi$cego teoretyczne pod o!e
dla realno%ci narracji uprawomocnionych kulturowo. Ponadto w sesji popo udniowej
przedstawione zosta y wyniki bada& nad obecno%ci$ archetypów w narracjach osób pochodz$cych z ró!nych %rodowisk, odnosz$cych zró!nicowane sukcesy w !yciu osobistym
i zawodowym, podzielaj$cych odmienne warto%ci oraz przejawiaj$cych ró!n$ lokalizacj"
kontroli. W tej samej serii referatów wskazano na sposoby ujmowania rozwoju osobowego w okresie staro%ci oraz na znaczenie wa!nych spotka& z innymi lud'mi w do%wiadczeniu osobistej przemiany.
Sesje trzeciego, ostatniego dnia konferencji po%wiecone by y mi"dzy innymi badaniom dotycz$cym powstawania opowie%ci w rodzinie. W swoim referacie dr hab. Gra!yna
Mendecka (U*l) przedstawi a sposób do%wiadczania macierzy&stwa przed i po urodzeniu
dziecka w narracji Agnieszki Osieckiej, w oparciu o pisane przez ni$ dzienniki. Do%wiadczanie pierwszego rodzicielstwa by o tak!e tematem wyst$pienia dr Karoliny Kury%
(UAM), która proponuje, aby narodziny pierwszego dziecka traktowa# jako jedno z krytycznych wydarze& !yciowych. Analizuj$c materia empiryczny, autorka stara a si" udzieli# odpowiedzi na pytanie dotycz$ce zwi$zków pomi"dzy narracjami osobistymi ma !onków oraz nowo powstaj$c$ narracj$ rodzinn$. Dr Anna Cierpka (UW) przedstawi a wyniki autorskich bada& pod u!nych, w których analizowano narracje matek o swoich dzieciach. Celem tych bada& by o poszukiwanie niezmiennych w czasie elementów opowie%ci, maj$cych znaczenie dla wzoru interakcji matka–dziecko. Wyniki bada& wskazuj$, !e
istnieje wiele wymiarów, na których sposób opowiadania matek o swoich dzieciach pozostaje niezmienny. Wydaje si" to szczególnie istotne, gdy! narracja o dziecku tworzona
przez znacz$cych innych stanowi pod o!e kszta towania si" jego obrazu w asnego Ja.
Z kolei dr Magdalena (urko (UWr) mówi a na temat do%wiadczania ojcostwa w trudnym
momencie, jakim jest czas prze omu po owy !ycia rodzica, zbiegaj$cy si" z okresem dorastania dzieci. Uzyskane wyniki pochodz$ce z jako%ciowej analizy narracji pozwoli y na
przedstawienie ró!norodno%ci sposobów do%wiadczania ojcostwa i pe nienia roli ojca
w tym specyficznym okresie.
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Kolejnym tematem trzeciego dnia konferencji by o znaczenie narracji we wspomaganiu osobistego rozwoju oraz w adaptacji w sytuacjach trudnych. Sesj" rozpocz$ referat
dr Urszuli Tokarskiej (AP, Kraków), w którym zaprezentowane zosta y rozmaite sposoby
pozaterapeutycznych oddzia ywa& narracyjnych, maj$cych na celu wspomaganie rozwoju
cz owieka na ró!nych etapach jego !ycia. Zwrócono uwag" na szerokie mo!liwo%ci wykorzystania zewn"trznych wobec w asnego do%wiadczenia narracji, pochodz$cych z tekstów
kultury – opowie%ci literackich, teatralnych, filmowych, poprzez odnoszenie ich do osobistych historii. Przedstawiono propozycje konkretnych form oddzia ywa&, odpowiednich
dla kolejnych okresów !ycia cz owieka. W tej samej sesji dr Mariusz Zi"ba (SWPS) zaprezentowa projekt badawczy po%wi"cony znaczeniu narracyjnej strukturalizacji krytycznego wydarzenia !yciowego dla procesu adaptacji. Opisywanym wydarzeniem krytycznym by o zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Wst"pne wyniki bada& wskazuj$, !e
wysoki poziom narracyjno%ci opowie%ci zwi$zany jest z lepszym nastrojem osób badanych oraz cz"stszym dostrzeganiem przez nich rozwojowych konsekwencji tego wydarzenia. W dalszej cz"%ci wyst$pie& mgr Emilia Wroc awska (UKSW) zaprezentowa a
jako%ciow$ analiz" narracji dotycz$cych sposobów do%wiadczania z a. Uzyskane wyniki
pozwalaj$ wyodr"bni# niespotykany dot$d w badaniach typ teodycei indywidualnej,
w której z o reprezentowane jest przez personifikacje diab a, dobro za% przez Boga lub
jego ziemskich pomocników. Autorka zwróci a uwag" na fakt niezwykle rzadkiego stosowania metod narracyjnych w badaniach o tematyce religijnej.
Zwie&czeniem konferencji by panel dyskusyjny. Uczestniczyli w nim profesorowie:
E. Dryll, G. Mendecka, P. Ole%, W. Paluchowski, K. Stemplewska-(akowicz oraz M. Stra%-Romanowska. O!ywiona dyskusja dotyczy a mi"dzy innymi mo!liwo%ci zastosowa&
narracji, jej wielu zalet, ale te! ogranicze&. Tematem dyskusji by a równie! szeroko rozumiana podmiotowo%# osoby. Wskazano na badania narracyjne jako jedno z podej%#,
które w sposób szczególny umo!liwia jej uwzgl"dnienie i zachowanie. W dyskusji wymownie wybrzmia aspekt aksjologiczny, zarówno w nawi$zaniu do mo!liwo%ci, jakie
stwarza paradygmat narracyjny w zakresie problematyki podejmowanych bada&, jak równie! w odniesieniu do ich podstaw metodologicznych. Na zako&czenie podsumowano
w$tki poruszane na konferencji, wskazuj$c jednocze%nie na najbardziej inspiruj$ce pytania psychologii narracyjnej, pozostaj$ce wci$! bez odpowiedzi.
Spotkanie konferencyjne przebiega o w mi ej i poznawczo inspiruj$cej atmosferze.
Organizatorzy zapewnili okazj" nie tylko do cennej wymiany my%li i spostrze!e&, ale
tak!e do wspólnej zabawy, zapraszaj$c na bankiet, który odby si" wieczorem drugiego
dnia konferencji. Osoby niestrudzone obfito%ci$ programu naukowego mog y równie!
korzysta# z atrakcji, jakie oferuje Polanica Zdrój, urokliwy o%rodek uzdrowiskowy
w Kotlinie K odzkiej.
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