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THE IDEALIZATION OF THE PAST  
– THE DIFFERENCE IN THE DISTRIBUTION  

OF POSITIVE AND NEGATIVE MEMORIES OVER TIME 

Abstract. The study relates to the issue of the memory asymmetry, that is the differ-
ence in the distribution of positive and negative memories within the lifetime. Three 
samples of respondents – placed in the age span to 30 years (N = 29), between 31 and 
50 years (N = 24), and over 51 years old (N = 24) provided data on their age and type of 
autobiographic memories using questionnaires. In accordance with former studies 
(Berntsen and Rubin, 2002), happy and important memories were placed in the early 
period of life, whereas sad memories were almost evenly distributed by respondents. 
The occurrence of this phenomenon depends on the age of respondents – the effect was 
the most distinct in the oldest sample, it was noticeable in the middle-aged group, 
whereas in case of the youngest sample it was unnoticeable. 

 

Artykuł dotyczy zjawiska zwanego asymetrią wspomnień negatywnych i pozy-
tywnych. Przejawia się ono w postaci przewagi wspomnień zdarzeń pozytyw-
nych nad negatywnymi. Bywa tłumaczone interakcją dwóch czynników – 
większym spadkiem afektu negatywnego w czasie oraz łatwiejszym dostępem 
do bardziej intensywnych emocjonalnie zdarzeń, co w konsekwencji prowadzi 
do częstszego odtwarzania sytuacji nacechowanych afektem pozytywnym. 
(Holmes, 1970; Walker, Vogl, Thompson, 1997). 
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W pamięci autobiograficznej odkryto takŜe specyficzne rozmieszczenie 
wydarzeń pozytywnych na przestrzeni Ŝycia – są one najczęściej umiejsca-
wiane w okresie młodości, podczas gdy zdarzenia negatywne sytuowane są na 
osi czasu w sposób rozproszony (Berntsen, Rubin, 2002; Pillemer, 2001; Rubin, 
Schulkind, 1997). Według Davida Rubina pamiętamy więcej na temat wyda-
rzeń, które określają nas jako jednostkę: „Wydaje się, Ŝe wspomnienia napły-
wają bardziej swobodnie odnośnie do okresu w Ŝyciu, który Cię definiuje: 
czasu twojej pierwszej randki, małŜeństwa, pracy, dziecka. [...] Nie znaczy to, 
Ŝe Ŝycie jest nudniejsze od 40 do 55 lat niŜ od 20 do 35, lecz Ŝe wzorce są bar-
dziej stabilne, a tym samym trudniejsze do utrzymania w pamięci” (cyt. za: 
Goleman, 1987). Spadek intensywności afektywnej w przypadku informacji 
negatywnej jest bardziej stromy niŜ w przypadku informacji pozytywnej. Ne-
gatywne wydarzenia są coraz gorzej przypominane wraz z upływem czasu  
w porównaniu z pozytywnymi, których intensywność znaczenia afektywnego 
opada wolniej (Czapiński, 1985; Skowronski i in., 2004). 

Empirycznych dowodów związanych z występowaniem tego zjawiska oraz 
jego częściowego wyjaśnienia dostarczyły róŜnorodne badania. Eksperyment 
przeprowadzony przez Walkera, Skowronskiego, Gibbonsa, Vogla i Thomp-
sona (2003) wskazuje na zmniejszanie się intensywności afektu związanego  
z wydarzeniem w stosunku do afektu związanego z jego wspomnieniem. W zło-
Ŝonym z dwóch eksperymentów badaniu uczestnicy mieli za zadanie przywo-
łać i opisać emocjonalnie intensywne wydarzenia i ocenić je na skali przyjem-
ności (pleasantness) w momencie ich wystąpienia oraz w chwili bieŜącej. Pew-
nym mankamentem procedury w tym przypadku moŜe być uzaleŜnienie dru-
giej oceny od pierwszej. Poza wykazaniem spadku afektu badanie ujawniło, Ŝe 
jest on istotnie większy dla zdarzeń wiąŜących się z negatywnym afektem  
w porównaniu ze zdarzeniami ocenianymi pozytywnie. 

Warto dodać, Ŝe efektu tego nie tłumaczą róŜnice w czasie, który upłynął 
od wydarzenia, ani róŜnice w początkowej intensywności afektu między zda-
rzeniami pozytywnymi i negatywnymi. Silniejszy spadek negatywnego afektu 
wraz z upływem czasu (fading affect bias) moŜna przypuszczalnie, przynaj- 
mniej częściowo, wiązać z dłuŜszym utrzymywaniem w pamięci ocenianych po-
zytywnie emocjonalnie intensywnych wydarzeń w porównaniu z negatyw-
nymi, a tym samym z większą dostępnością odległych szczęśliwych wspo-
mnień w porównaniu ze smutnymi. 

Podobnych wyników dostarczyło badanie Davida Holmesa (1970). Uczest-
niczące w nim osoby miały za zadanie przez tydzień codziennie spisywać do-
świadczenia pozytywne i negatywne oraz oceniać je na skali przyjemności- 
-nieprzyjemności. Następnie po upływie tygodnia od zakończenia zapisywania 
wydarzeń sprawdzano, jak badani je pamiętają. Otrzymali oni takŜe karty  
z wypisanymi w pierwszym etapie badania wydarzeniami i mieli ocenić po-
nownie na tej samej skali wszystkie wydarzenia (takŜe te, których nie zdołali 
sobie przypomnieć) według swoich aktualnych odczuć. Wyniki wskazują, Ŝe 
osoby badane przypomniały sobie więcej wspomnień ocenianych pierwotnie 
jako przyjemne w porównaniu z nieprzyjemnymi, a takŜe zapomniały większą 
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liczbę doświadczeń, w przypadku których zanotowano zmniejszenie intensyw-
ności afektywnej. Dodatkowo stwierdzono, Ŝe w przypadku wydarzeń nie-
przyjemnych wystąpienie blednięcia afektywnego było bardziej prawdopo-
dobne oraz Ŝe efekt ten był w ich przypadku silniejszy niŜ w odniesieniu do 
doświadczeń przyjemnych. Eksperyment Holmesa pokazał, Ŝe mniej prawdo-
podobne jest przypomnienie sobie zdarzeń, których intensywność afektywna 
spadła od chwili, kiedy miały miejsce, do czasu ich odtworzenia, w stosunku 
do tych, których intensywność nie zmniejszyła się w czasie, oraz Ŝe bardziej 
bledną wspomnienia negatywne, co, konkludując, czyni ich przypominanie 
mniej prawdopodobnym w porównaniu ze wspomnieniami pozytywnymi. 

W badaniu ankietowym Dorthe Berntsen i Davida Rubina (2002), które 
było punktem wyjścia dla mojego badania, pytano respondentów o ich wiek,  
w którym byli, kiedy doświadczyli czterech rodzajów zdarzeń – najbardziej 
szczęśliwych, waŜnych, smutnych i traumatycznych. Ponadto proszono ich  
o określenie, jak często pojawiają się u nich wspomnienia mimowolne, ile mieli 
lat w czasie wydarzenia, którego dotyczyło ostatnie wspomnienie mimowolne, 
oraz jaki był jego znak afektywny. Wyniki wskazują na wyraźne nagroma-
dzenie dowolnych (voluntary) wspomnień zdarzeń szczęśliwych i waŜnych  
w drugiej dekadzie Ŝycia dla wszystkich osób powyŜej czterdziestego roku Ŝy-
cia. Dla wspomnień dotyczących wydarzeń szczęśliwych efekt ten jest silniej-
szy i pojawia się nawet u osób trzydziestoletnich. Odmienny układ wspomnień 
został uzyskany dla wydarzeń smutnych i traumatycznych – nie zanotowano 
wyraźnego ich nagromadzenia w Ŝadnym specyficznym przedziale wiekowym 
– był on zgodny z normalną krzywą zapominania neutralnego materiału. Roz-
kład wspomnień mimowolnych (involuntary) o róŜnym znaku afektywnym na 
osi czasu nie wykazywał specyficzności i był zbliŜony do rozmieszczenia wspo-
mnień dowolnych. 

Według Berntsen i Rubina (2002) nagromadzenie zdarzeń pozytywnych  
i istotnych we wczesnym okresie Ŝycia moŜna tłumaczyć w oparciu o podejście 
poznawcze (cognitive account) – wydarzenia negatywne zwykle poprzedzają 
większe zmiany Ŝyciowe niŜ zdarzenia pozytywne, co czyni ich odtwarzanie 
mniej prawdopodobnym. Wysoce pozytywne zdarzenia często rozpoczynają 
stosunkowo stabilny okres w Ŝyciu, w trakcie którego często są odtwarzane. 
Ponadto niejednokrotnie słuŜą jako punkt odniesienia dla późniejszej organi-
zacji materiału pamięciowego, dzięki czemu są bardziej szczegółowo przetwa-
rzane poznawczo. Natomiast wydarzenia, które klasyfikujemy jako skrajnie 
negatywne, zwykle rozpoczynają okres Ŝyciowych zmian, które mogą być od-
powiedzialne za proces interferencji retroaktywnej – blokują pamięć zdarzeń, 
które je poprzedzały. W związku z tym trudno oczekiwać, by nastąpiło nagro-
madzenie w pewnym okresie czasu wspomnień tego typu.  

Inne wytłumaczenie zjawiska asymetrii Berntsen i Rubin (2002) upatrują 
w podejściu narracyjno-toŜsamościowym (narrative/identity account), według 
którego wydarzenia zostają włączone w toŜsamość jednostki poprzez tworzone 
narracje. W przypadku waŜnych i pozytywnych zdarzeń, które wiąŜą się  
z istotnymi Ŝyciowymi zmianami, moŜliwe jest wyznaczenie okresu ich typo-
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wego występowania – szacuje się go na czas młodości związany ze znacznymi 
przemianami (Bluck, Habermas, 2000). Często jest on postrzegany przez jed-
nostkę jako szczególnie waŜny okres dla ukształtowania się jej toŜsamości  
i umieszczany w przedziale między około 10 a 30 rokiem Ŝycia (Rubin, Schul-
kind, 1997; Sehulster, 1996). Natomiast zdarzenia smutne i traumatyczne nie 
mają takiej kulturowo oczekiwanej lokacji w czasie – mogą wydarzyć się  
w róŜnych momentach Ŝycia jednostki. 

Odmiennego wyjaśnienia dla zwiększonego tłumienia negatywnych 
wspomnień dostarcza teoria mobilizacji–minimalizacji Taylor (1991) (mobili-
zation–minimization hypothesis), według której doświadczenie negatywnego 
afektu uruchamia w osobie dwa rodzaje procesów. Pierwszy z nich to mobili-
zacja zasobów – jednostka aktywuje swoje zasoby biologiczne, psychologiczne  
i społeczne, by poradzić sobie z bezpośrednimi konsekwencjami negatywne- 
go wydarzenia. Drugi mechanizm – minimalizacja (pomniejszanie) – pozwala 
powrócić do stanu równowagi poprzez tłumienie wpływu negatywnego do-
świadczenia równieŜ na poziomie biologicznym, psychologicznym i społecz-
nym. Minimalizacja dotyczy takŜe pozytywnego afektu, ale zjawisko to jest 
silniejsze dla zdarzeń negatywnych. Zastosowanie tej teorii w zagadnieniach 
pamięci pozwala sądzić, Ŝe wraz z upływem czasu intensywność emocji zwią-
zanych z negatywnymi wydarzeniami powinna maleć bardziej gwałtownie od 
intensywności emocji związanych ze zdarzeniami pozytywnymi (Walker i in., 
2003; Walker, Skowronski, Thompson, 2003).  

Sformułowane przeze mnie hipotezy dotyczyły istnienia róŜnic w dystry-
bucji w czasie przypominanych doświadczeń pozytywnych, negatywnych i is-
totnych, takŜe w zaleŜności od grupy wiekowej badanych. Przypuszczałam 
równieŜ, Ŝe wystąpi nagromadzenie przypominanych zdarzeń pozytywnych  
i istotnych w okresie młodości, natomiast wydarzenia smutne będą rozproszo-
ne na przestrzeni Ŝycia. Przewidywałam zaistnienie podobnych zaleŜności  
w przypadku róŜnych rodzajów wspomnień mimowolnych: róŜnic w zaleŜności 
od grupy wiekowej badanych oraz nagromadzenia wspomnień mimowolnych 
(involuntary) – radosnych i mieszanych przypadających na okres młodości  
badanych osób. Ponadto przewidywałam, Ŝe istnieje zaleŜność między strate-
giami regulacji nastroju stosowanymi przez jednostkę a dystrybucją wspom-
nień w czasie – osoby, które stosują strategie podwyŜszania nastroju, będą 
przywoływały bliŜsze teraźniejszości wspomnienia niŜ osoby, którzy posługują 
się nimi w mniejszym stopniu. Podobnie badani, które stosują strategie obni-
Ŝania nastroju, będą przywoływali odleglejsze wspomnienia w porównaniu  
z badanymi, którzy stosują je w mniejszym zakresie. 

METODA 

Osoby badane i przebieg bada ń 

Badani zostali wyłonieni spośród osób w róŜnym wieku. W Próbie 1 (osoby do 
30 roku Ŝycia) zbadano 22 kobiety i 7 męŜczyzn, o średniej wieku 22,79 (SD = 
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= 2,3). W Próbie 2 (osoby od 31 do 50 roku Ŝycia) zbadano 14 kobiet i 10 męŜ-
czyzn, średnia wieku 42,47 (SD = 4,84). W próbie 3 (osoby od 51 roku Ŝycia) 
przebadano 16 kobiet i 8 męŜczyzn, średnia wieku 64,04 (SD = 10,04). W Pró-
bie 1 wykształcenie średnie lub wyŜsze miało 93,1% badanych, w Próbie 2 było 
to 95,8, a w Próbie 3 – 87,5. 

Część badanych nie odpowiedziała na wszystkie pytania, stąd teŜ liczeb-
ność prób waha się w zaleŜności od pozycji w kwestionariuszu.  

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, 
który otrzymali w formie pisemnej lub elektronicznej, w zaleŜności od tego, 
która opcja była dla nich bardziej dogodna. Zabierali oni ze sobą materiały  
i przynosili je wypełnione w ciągu tygodnia lub wypełniali ankietę na kom-
puterze i odsyłali ją pocztą elektroniczną.  

Badanych poproszono o podanie wieku, płci i poziomu wykształcenia. 
KaŜdy z nich otrzymał losowo jedną z sześciu wersji formularza, w którym 
zwracano się z prośbą o odtworzenie pięciu wydarzeń szczęśliwych, smutnych 
oraz najbardziej istotnych. Wersje kwestionariusza róŜniły się od siebie wy-
łącznie następstwem ułoŜenia pytań dotyczących danych kategorii wydarzeń, 
co miało na celu wyeliminowanie ewentualnego efektu kolejności. 

 

Ankieta 1.       

W pewnym momencie swojego Ŝycia wiele osób doświadcza niezwykle szczęśliwego 
wydarzenia. JeŜeli masz takie bardzo szczęśliwe wspomnienia, proszę wypisz pięć  
z nich. MoŜesz opisać je w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie – waŜne jest, Ŝebyś Ty 
wiedział, czego dotyczy dany zapis. 

W pewnym momencie swojego Ŝycia wiele osób doświadcza niezwykle smutnego 
wydarzenia. JeŜeli masz takie bardzo przykre wspomnienia, proszę wypisz pięć z nich. 
MoŜesz opisać je w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie – waŜne jest, Ŝebyś Ty wiedział, 
czego dotyczy dany zapis. 

W pewnym momencie swojego Ŝycia wiele osób doświadcza niezwykle waŜnego 
wydarzenia, które dokonało znaczących zmian w ich Ŝyciu lub światopoglądzie. JeŜeli 
masz wspomnienie takich istotnych wydarzeń, proszę wypisz pięć z nich (lub mniej, 
jeŜeli nie doświadczyłeś pięciu). MoŜesz opisać je w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie 
– waŜne jest, Ŝebyś Ty wiedział, czego dotyczy dany zapis. 

 

Następnie badani szacowali, ile lat mieli w czasie, gdy wystąpiły wymie-
nione wydarzenia.  

 

Ankieta 2.      

Spójrz ponownie na wymienione przez Ciebie zdarzenia i postaraj się przypomnieć 
sobie, ile miałeś lat w tych wspomnieniach. Dopisz swój wiek przy kaŜdym z nich. Je-
Ŝeli wspomnienie dotyczy wydarzenia, które trwało przez dłuŜszy okres czasu, podaj 
swój wiek, gdy się ono zaczęło. 
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Zadaniem badanych było równieŜ określenie swojego wieku w ostatnim 
wspomnieniu mimowolnym wraz z podaniem, czy było ono radosne, smutne, 
czy teŜ mieszane. 

 

Ankieta 3.      

Czasami wspomnienie, które samo powraca, nagle pojawia się w umyśle, bez 
poprzedzających go prób przypominania sobie. Wspomnienie takie moŜe pojawić się 
znikąd lub moŜe powstać jako skojarzenie z dźwiękiem, zapachem, piosenką w radiu 
itp. Niektóre nagłe wspomnienia mogą dotyczyć dawniejszych zdarzeń, innych rzeczy, 
które przydarzyły się Tobie ostatnio. Spróbuj przypomnieć sobie ostatni raz, kiedy 
takie wspomnienie samo przyszło Ci do głowy. Ile miałeś lat w zdarzeniu, którego 
dotyczyło wspomnienie? Czy było ono radosne, smutne, czy teŜ mieszane? 

 
 
Na zakończenie osoby badane były poproszone o wypełnienie Skal Regula-

cji Nastroju. W ich skład wchodzą Skala ObniŜania Nastroju oraz Skala Pod-
wyŜszania Nastroju (Wojciszke, 2003). Narzędzie to ma formę trzydziestu 
itemów z twierdzeniami. Zadaniem badanego jest określenie na skali pięcio-
stopniowej (gdzie 1 oznacza „nigdy”, zaś 5 – „zawsze”), jak często sposób my-
ślenia lub postępowania przedstawiony w danym twierdzeniu występuje  
u niego. 

Kontrola zmiennych niezale Ŝnych 

Zmienną niezaleŜną kontrolowaną była grupa wiekowa badanych – do 30 roku 
Ŝycia, od 31 do 50 roku Ŝycia oraz powyŜej 51 roku Ŝycia.  

Pomiar zmiennych zale Ŝnych 

Zmienną zaleŜną stanowił czas, który upłynął od podanego przez osobę ba-
daną wydarzenia do chwili badania, policzony na podstawie wieku badanych 
(w latach), który przypisali sobie w momencie przywoływanego zdarzenia. Do 
celów analiz została równieŜ policzona na jego podstawie średnia przypisanego 
wieku u pojedynczej osoby we wszystkich przywoływanych wydarzeniach da-
nej klasy (szczęśliwych, smutnych, waŜnych). 

WYNIKI 

Przeprowadzono serię analiz wariancji, traktując czas, jaki upłynął od poda-
nego przez osobę badaną momentu, w którym nastąpiło wydarzenie, do chwili 
badania, jako zmienną zaleŜną. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć uzyska-
nia istotnych efektów wynikających ze związku wieku badanych z wiekiem 
badanego w chwili, gdy doświadczał on wydarzenia zawartego we wspomnie-
niu (starsi badani mogą mieć „starsze” wspomnienia niŜ osoby młodsze). 
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W odniesieniu do hipotezy o występowaniu róŜnic w dystrybucji w czasie 
przypominanych doświadczeń pozytywnych, negatywnych i istotnych, wystą-
pił istotny efekt główny rodzaju wspomnienia – F(2,811) = 16,75; p<0,001, 
ŋ2 = 0,4. Zaistniały róŜnice pomiędzy średnimi zdarzeń waŜnych (M = 17,45)  
i szczęśliwych (M = 16,45) a średnimi zdarzeń smutnych (M = 12,62), co wska-
zuje, Ŝe zdarzenia smutne były najmniej oddalone w czasie od momentu bada-
nia. Wystąpił takŜe istotny efekt interakcji rodzaju wspomnienia z grupą wie-
kową – F(4,811) = 9,08; p<0,001, ŋ2 = 0,43 – oraz efekt główny samej grupy 
wiekowej badanych – F(2,811) = 283, 984; p<0,001, ŋ2 = 0,412. ZaleŜności te 
obrazuje rysunek 1. 

 
 
 

 

 

Rysunek 1. Czas, jaki upłynął od wydarzenia jako funkcja rodzaju wspomnienia 
dowolnego (voluntary) i grupy wiekowej badanych 

 
 
O występowaniu zaleŜności między wiekiem badanych a wiekiem wspo-

mnień świadczą ponadto takŜe wyniki korelacji między tymi dwoma zmien-
nymi. Łącznie dla wszystkich rodzajów wspomnień istnieje umiarkowany, 
pozytywny związek – r(818) = 0,504; p<0,001 – który jest dość oczywisty,  
wskazuje mianowicie, Ŝe im starsi ludzie, tym starsze były ich wspomnienia.  
W odniesieniu do poszczególnego rodzaju wspomnień uzyskano natomiast na-
stępujące wyniki: umiarkowany pozytywny związek dla zdarzeń szczęśliwych 
– r(264) = 0,451; p<0,001 – i waŜnych – r(287) = 0,416; p<0,001 – oraz silny 
pozytywny związek dla zdarzeń smutnych – r(263) = 0,66; p<0,001. 
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Dokładniejsze zrozumienie uzyskanych zaleŜności przyniosła analiza 
efektu interakcji rodzaju wspomnienia z grupą wiekową osób badanych. Wy-
łoniły się następujące efekty proste – w zakresie zmiennej rodzaj zdarzeń wy-
stąpiły róŜnice na kaŜdym poziomie zmiennych dla wydarzeń szczęśliwych, 
smutnych i waŜnych. Natomiast w zakresie zmiennej grupa wiekowa bada-
nych w środkowej grupie wiekowej osoby róŜnią się między sobą w sytuacji 
przywoływania zdarzeń szczęśliwych i smutnych, a w najstarszej grupie wie-
kowej – osoby róŜnią się między sobą w sytuacji przywoływania zdarzeń szczę-
śliwych i smutnych oraz waŜnych i smutnych, a takŜe na poziomie trendu  
w przypadku zdarzeń szczęśliwych i waŜnych. 

Wnioski, które moŜna wysunąć na podstawie opisanego efektu interakcji, 
wskazują na odmienny wzorzec dystrybucji w czasie dla kaŜdego rodzaju 
wspomnień w zaleŜności od grupy wiekowej badanego. Zdarzenia szczęśliwe  
i waŜne sytuowane są w bardziej odległej przeszłości przez badanych, niŜ ma 
to miejsce w przypadku wydarzeń smutnych, jednakŜe zjawisko to nie dotyczy 
najmłodszej grupy badanych. Innymi słowy, poniewaŜ zdarzenia szczęśliwe 
pamiętane są dłuŜej, moŜna przypuszczać, Ŝe siła śladów pamięciowych odno-
szących się do tych zdarzeń słabnie wolniej niŜ siła śladów pamięciowych od-
noszących się do zdarzeń smutnych. Być moŜe wynika to z faktu, iŜ ludzie 
starają się kontrolować konsekwencje emocjonalne zdarzeń smutnych (na 
przykład tłumić je), natomiast w wypadku zdarzeń pozostałych analogiczny 
proces nie występuje. 

Na występowanie tego rodzaju efektu wskazują takŜe wyniki analizy wa-
riancji przeprowadzonej z uŜyciem stosunku średniej wieku zdarzeń pozytyw-
nych do smutnych oraz waŜnych do smutnych jako zmiennej zaleŜnej. Pomi-
nięto analizę stosunku średniej wieku zdarzeń szczęśliwych i waŜnych, gdyŜ – 
jak wskazują Berntsen i Rubin (2002) oraz opisane powyŜej wyniki mojego 
badania – mają one podobny wzorzec dystrybucji w czasie.  

Stosunek średniej zdarzeń szczęśliwych do smutnych róŜni się w zaleŜno-
ści od grupy wiekowej badanych – F(2,65) = 13,29; p<0,001, ŋ2 = 0,29. RóŜnice 
występują pomiędzy najmłodszą (M = 1,15) a środkową (M = 0,89) i najstarszą 
(M = 0,74) grupą wiekową. Podobny rozkład wyników uzyskano dla stosunku 
średniej zdarzeń waŜnych do smutnych – F(2,65) = 8,95; p<0,001, ŋ2 = 0,22  
– gdzie równieŜ wystąpiły róŜnice między najmłodszymi osobami (M = 1,08)  
a średnią (M = 0,91) i najstarszą (M = 0,75) grupą badanych. Wyniki te po-
zwalają sądzić, Ŝe osoby ze środkowej i najstarszej grupy wiekowej przywołują 
więcej wczesnych wspomnień szczęśliwych i waŜnych niŜ smutnych w porów-
naniu z osobami najmłodszymi. 

W zilustrowaniu rozproszenia wydarzeń smutnych zastosowano statystyki 
opisowe w odniesieniu dla wieku badanego, kiedy wystąpiło opisywane zda-
rzenie. Ich zestawienie dla trzech rodzajów wydarzeń przedstawia tabela 1. 
Widać w niej, Ŝe miary rozproszenia, takie jak wariancja i odchylenie stan-
dardowe, osiągają największe wartości w przypadku wydarzeń smutnych, co 
wskazuje na największy ich rozrzut w czasie w porównaniu ze zdarzeniami 
szczęśliwymi i waŜnymi. 
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Tabela 1.  

Rozproszenie wieku zdarzeń szczęśliwych, smutnych i waŜnych na prze-
strzeni Ŝycia (statystyki opisowe) 

Rodzaj zdarzenia Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Wariancja Rozstęp 

Szczęśliwe 25,24 12,74 162,33 74 

Smutne 29,34 15,34 235,27 71 

WaŜne 23,71 11,74 137,86 68 

 

W analizie wariancji wspomnień mimowolnych (involuntary) uzyskano 
istotny efekt grupy wiekowej badanych – F(2,60) = 9,74; p<0,001, ŋ2 = 0,25. 
Osoby najmłodsze (M = 3,73) róŜnią się istotnie statystycznie od osób z grupy 
środkowej (M = 14,91) i najstarszej (M = 26,55) pod względem czasu mierzo-
nego w latach, który upłynął od przywołanego wydarzenia. Świadczy to o tym, 
Ŝe wskazane przez nich wspomnienia mimowolne, niezaleŜnie od rodzaju 
(radosne, smutne i mieszane), są mniej odległe w czasie niŜ w pozostałych 
dwóch grupach. 

Tak jak w przypadku wspomnień dowolnych, wyniki korelacji pomiędzy 
wiekiem badanych a wiekiem wspomnień wskazują na współzmienność. Tu 
równieŜ uzyskano umiarkowany pozytywny związek – r(68) = 0,479; p<0,001. 
W odniesieniu do poszczególnych rodzajów wspomnień otrzymano wyniki: 
umiarkowany pozytywny związek dla wspomnień zdarzeń radosnych – r(25) = 
= 0,522; p<0,005 – oraz silny pozytywny związek dla wspomnień zdarzeń 
smutnych – r(19) = 0,614; p<0,01. Dla wspomnień wydarzeń o mieszanym zna-
ku afektywnym nie uzyskano istotnych korelacji.  

Warto zwrócić uwagę na interesujące zaleŜności, które uzyskano, anali-
zując relację Skali Regulacji Nastroju do wieku wspomnień dowolnych. Po-
czątkowo pogrupowano badanych pod kątem stopnia, w jakim deklarowali po-
sługiwanie się strategiami podwyŜszania i obniŜania nastroju. Osoby badane 
w ramach kaŜdej ze skal zostały przydzielone do jednej z dwóch grup w za-
leŜności od tego, czy uzyskały wynik poniŜej, czy powyŜej mediany, która  
w przypadku Skali ObniŜania Nastroju wynosiła 36, a w Skali PodwyŜszania 
Nastroju – 55. 

Wynik przeprowadzonego testu t dla Skali ObniŜania Nastroju wskazuje, 
Ŝe występują istotne statystycznie róŜnice między osobami z grupy słabiej 
obniŜającej nastrój (M = 3,40) oraz z grupy silniej obniŜającej nastrój (M = 
= 3,89) w czasie, który upłynął od wymienionego przez badanych wydarzenia – 
t(761,509) = -2,333; p<0,05. Średnia czasu dla grupy słabiej obniŜającej nastrój 
wynosiła 14,27, a dla grupy silniej obniŜającej – 16,95. Wynik testu t dla Skali 
PodwyŜszania Nastroju równieŜ wskazuje na istotne statystycznie róŜnice 
między badanymi z grupy słabiej podwyŜszającej nastrój (M = 4,26) i osobami 
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z grupy silniej podwyŜszającej nastrój (M = 2,85) – t(775,181) = 7,49; p<0,001. 
W tym przypadku średnia czasu dla grupy słabiej podwyŜszającej nastrój wy-
nosiła 19,14 roku, a dla grupy silniej podwyŜszającej – 11,15 roku. Podsumo-
wując, osoby, które w większym stopniu posługują się strategiami obniŜania 
nastroju, bardziej cofają się w przeszłość w swoich wspomnieniach, natomiast 
osoby, które w większym zakresie posługują się strategiami podwyŜszania 
nastroju, w mniejszym stopniu cofają się w przeszłość. 

Wyniki te przedstawiają się interesująco takŜe w kontekście typu wspo-
mnień. Analiza wariancji ukazała istotny efekt interakcji typu wspomnienia  
z poziomem podwyŜszania nastroju – F(2,184) = 4,132; p<0,05, ŋ2 = 0,1 (inte-
rakcja z poziomem obniŜania nastroju okazała się nieistotna statystycznie). 
Osoby słabiej podwyŜszające nastrój (grupa 1) róŜnią się od osób silniej pod-
wyŜszających nastrój (grupa 2) w czasie, jaki upłynął od wydarzenia w przy-
padku wspomnień szczęśliwych (grupa 1, M = 21,04; grupa 2, M = 10,6) i waŜ-
nych (grupa 1, M = 22,06; grupa 2, M = 12,04), natomiast róŜnice te nie wy-
stępują na poziomie istotnym statystycznie w odniesieniu do wspomnień 
smutnych (grupa 1, M = 14,14; grupa 2, M = 10,69). Tak więc osoby silniej 
podwyŜszające nastrój mają mniej oddalone w czasie od teraźniejszości wspo-
mnienia zdarzeń szczęśliwych i waŜnych.  

DYSKUSJA 

Przedstawione tu badania empiryczne miały na celu sprawdzenie róŜnic  
w dystrybucji w czasie przypominanych doświadczeń pozytywnych, negatyw-
nych i istotnych. Analiza wyników dotyczących wspomnień dowolnych (volun-
tary) rzeczywiście wskazała na ich występowanie. Wydarzenia szczęśliwe  
i waŜne były sytuowane przez badanych w bardziej odległej przeszłości, niŜ 
miało to miejsce w przypadku zdarzeń smutnych. Umiejscawianie wspomnień 
szczęśliwych i waŜnych we wcześniejszym okresie Ŝycia niŜ smutnych jest 
wynikiem zgodnym z przewidywaniami, które moŜna utworzyć odnośnie do 
zjawiska asymetrii wspomnień, i replikuje wyniki uzyskane przez Berntsen  
i Rubina (2002). 

Ponadto rozkład wyników wskazuje, Ŝe szczęśliwe i waŜne wydarzenia sy-
tuowane są we wcześniejszym wieku (dalej w przeszłości od momentu bada-
nia) niŜ smutne. Efekt ten występuje najwyraźniej w przypadku najstarszych 
badanych, zaczyna być widoczny u grupy środkowej, natomiast w przypadku 
najmłodszych osób nie ma znaczących róŜnic ze względu na rodzaj wydarzeń. 
MoŜna podejrzewać, Ŝe potrzebny jest czas, by moŜna było zaobserwować 
skutki blednięcia afektywnego w stosunku do wybranych i waŜnych dla pod-
miotu wspomnień. Wraz z jego upływem pojawiają się róŜnice między zdarze-
niami o róŜnym znaku afektywnym – wspomnienia wydarzeń negatywnych 
bledną szybciej niŜ pozytywnych, co sprawia, Ŝe mają one odmienne wzorce 
dystrybucji na przestrzeni Ŝycia. Natomiast zdarzenia o negatywnym znaku 
afektywnym są sytuowane na osi czasu w sposób rozproszony. 



IDEALIZOWANIE PRZESZŁOŚCI 

 

39 

Nie udało się potwierdzić zaleŜności dystrybucji wspomnień mimowolnych 
(involuntary) od ich rodzaju, jak równieŜ interakcji rodzaju wspomnienia  
i grupy wiekowej badanych. Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, Ŝe 
brak istotnych efektów moŜe wynikać z niewystarczająco duŜych liczebności,  
a nie z rzeczywistego niewystępowania zjawiska asymetrii w przypadku wspo-
mnień mimowolnych. Dla porównania warto przytoczyć wyniki badania Bernt-
sen i Rubina (2002), które pozwalają uznać, Ŝe wzorzec dystrybucji wspomnień 
mimowolnych (involuntary) jest bliski uzyskiwanemu w przypadku wspom-
nień dowolnych (voluntary). 

Wyniki, które uzyskano, analizując dane dotyczące wspomnień w relacji 
do skłonności do podwyŜszania i obniŜania nastroju mierzonej Skalami Regu-
lacji Nastroju, wskazują, Ŝe osoby, które bardziej obniŜają własny nastrój, 
mają równieŜ tendencję do cofania się w swych wspomnieniach w dalszą prze-
szłość. Przez analogie – przeciwstawny efekt uzyskano w przypadku bada-
nych, którzy są skłonni podwyŜszać swój nastrój – w mniejszym stopniu prze-
noszą się oni w przeszłość, zwłaszcza w odniesieniu do wspomnień zdarzeń 
szczęśliwych i waŜnych. Niewykluczone, Ŝe osoby silnie podwyŜszające nastrój 
są bardziej zakotwiczone i skupione na teraźniejszości, co moŜe wynikać  
z nastawienia obronnego i ucieczki od awersyjnych doświadczeń.  

Omówione zaleŜności przedstawiają się interesująco w kontekście badania 
Pasupathi (2007) dotyczącego wspomnień ujawnionych i nieujawnionych in-
nym ludziom. Wskazuje ono, Ŝe dzielenie się z innymi własnymi doświadcze-
niami pozwala je zasymilować i zdystansować się do nich, jak równieŜ przyjąć 
w odniesieniu do nich mniej egocentryczną perspektywę. W tym kontekście 
moŜna przypuszczać, Ŝe osoby silniej podwyŜszające nastrój, a więc (w kontek-
ście uzyskanych przeze mnie wyników), mniej cofające się w swych wspo-
mnieniach w przeszłość, są w stosunku do swoich wspomnień mniej zdystan-
sowane. MoŜliwe, Ŝe wiąŜe się to z niedzieleniem się owymi wspomnieniami  
z innymi, co skutkuje bardziej osadzoną w czasie teraźniejszym perspektywą 
niŜ w przypadku zdarzeń ujawnionych innym. MoŜliwe jednak, Ŝe jest od-
wrotnie – osoby, które posiadają sieć kontaktów i dzielą się swoimi przeŜy-
ciami, są skoncentrowane na teraźniejszości, poniewaŜ na bieŜąco relacjonują 
innym to, co dzieje się w ich Ŝyciu (Skowronski, Walker, 2004). W mniejszym 
stopniu skupiają się one na bardziej odległych momentach swojego Ŝycia, na 
czym pewnego uszczerbku doznają starsze wspomnienia. Interesujące wów-
czas byłoby to, dlaczego mechanizmy podwyŜszania nastroju są u nich silniej-
sze. Rozstrzygniecie tych kwestii wymaga jednak dalszych badań. 
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