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I Konferencja Psychologów Life-Span:
między psychologią rozwojową
a psychologią rozwoju

Maria Straś-Romanowska1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

THE FIRST LIFE-SPAN CONFERENCE:
BETWEEN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND LIFE-SPAN PSYCHOLOGY

Abstract. The article is an attempt to evaluate the first conference on life-span as a turning-point in the history of 
psychology. This conference has begun a large study on human change throughout the life-span: from the moment of the 
individual's conception until his death; it has induced the researchers to re-define the term „development” and made the study 
on human development a muliparadigmatic one. In consequence there have been formulated a lot of new research problems as 
well as many interesting, heuristic thesis.

W 1969 roku na przełomie kwietnia i maja (30. 04. -02. 05.) odbyła się w Mont Chateau Lodge w pobliżu 
Morgenstown w Zachodniej Virginii (pod auspicjami Departamentu Psychologii oraz Wyższej Szkoły Psychologii 
tamtejszego uniwersytetu) konferencja psychologów rozwojowych, która zasługuje na miano przełomowej. 
Chociaż wcześniej miało miejsce dwanaście innych ważnych spotkań naukowych zorganizowanych przez 
Uniwersytet w Virginii, poświęconych zagadnieniom ludzkiego rozwoju, to jednak właśnie konferencja w Mont 
Chateau z 1969 roku przeszła do historii jako I Konferencja na temat Psychologii Life-Span (Hooper, 1970), 
w Polsce nazywanej psychologią rozwoju człowieka w ciągu całego życia (Tyszkowa, 1988; por. Brzezińska, 
Trempała, 2000; Kielar-Turska, 2000).
Tym, co od strony formalnej wyróżniało wspominaną konferencję, był jej euroamerykański charakter, widoczny 
już w samym fakcie powierzenia merytorycznej pieczy nad obradami przedstawicielom dwu kontynentów, a więc 
w istocie dziedzicom dwu wielkich tradycji badań nad rozwojem człowieka. Współpraca na polu naukowym 
i organizacyjnym wybitnych indywidualności, jakimi niewątpliwie są Paul B. Baltes2 (którego można uznać za 
przedstawiciela Starego Kontynentu) i Larry R. Goulet3 (reprezentujący Nowy Kontynent), poprzedzona 
intensywnymi kontaktami naukowymi Baltesa i K. Warnera Schaiego4 (piastującego w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym konferencję stanowisko dyrektora-elekta Departamentu Psychologii w West Virginia Uni-
versity) sprawiła, że amerykańska konferencja przeniknięta była duchem niemieckiej tradycji badań nad 
biegiem życia ludzkiego. Co prawda, bezpośredni sprawozdawca i komentator konferencji Frank H. Hooper 
(1970) z Uniwersytetu Virginia głównie akcentuje wpływy niemieckiego etosu na sposób przygotowania oraz 
przebieg konferencji od strony formalnej (np. wysoką sprawność logistyczną i wydawniczą organizatorów, 
wprowadzenie wielu innowacji kontynuowanych do dziś, jak przyznanie honorariów dla osób wygłaszających 
referaty, umożliwienie studentom biernego uczestnictwa w konferencji, umiejscowienie obrad poza obszarem 
miasta – w ośrodku o szczególnych walorach sprzyjających kuluarowym dyskusjom, zapoczątkowanie tradycji 
publikowania materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie Human Development), to jednak najważniejsze 
w ocenie pierwszej konferencji psychologów life-span wydaje się kryterium merytoryczne.
Wystarczy odwołać się do scenariusza konferencji, aby już w nim rozpoznać sygnały radykalnych zmian 
paradygmatycznych w obszarze psychologii rozwojowej (tytuły wszystkich osiemnastu wygłoszonych referatów 
wraz z tekstem Baltesa i Gouleta, będącym podsumowaniem konferencji i zarysem programu nowej psychologii 
rozwojowej, są zamieszczone w aneksie). Spotkanie w Mont Chateau można więc uznać za kulminację 

1Adres do korespondencji: Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław; e-mail: 
msr@psychologia.uni.wroc.pl.
2 P. B. Baltes w 1969 r. przebywał (od 2 lat) w Departamencie Psychologii Uniwersytetu w Zachodniej Virginii jako 
stypendysta, po uzyskaniu stopnia doktora na uniwersytecie w Saarland, w Niemczech, gdzie wcześniej studiował psychologię. 
3 L. R. Goulet został zaproszony do współorganizacji konferencji w Mont Chateau jako wybitny badacz problematyki rozwoju 
z Uniwersytetu Illinois. 
4 Baltes poznał Schaiego podczas studiów w Saarland, gdzie Schaie w latach 1961-1962 gościł jako visiting professor. 
Przyjechał tam z Uniwersytetu Nebraska, z którym był związany w latach 1957-1964. Dzięki jego zaproszeniu Baltes 
przebywał na stypendium Uniwersytetu Nebraska w latach 1963-1964. Obecnie Baltes kieruje Instytutem Badań nad 
Rozwojem Człowieka im. Maxa Plancka w Berlinie. 
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dojrzewającej od wielu lat konfrontacji poglądów, która – ze względu na wagę problematyki, jakiej dotyczyła, 
oraz swój rozmiar – stała się punktem zwrotnym w myśleniu o rozwoju psychicznym człowieka, jeśli nie wręcz 
w myśleniu o człowieku w ogóle. Fakt ten znalazł odbicie w programach badawczych wszystkich liczących się na 
świecie ośrodków naukowych. Również w Polsce – wprawdzie niestety z pewnym „poślizgiem”5, ale za to na 
niemałą skalę6 – podjęto badania zgodne z ogólnymi założeniami psychologii life-span, przy okazji 
przypominając sobie o rozległych własnych korzeniach, zrośniętych z europejską, głównie niemieckojęzyczną 
tradycją badań nad rozwojem psychicznym człowieka.
Dlaczego wyłonienie się orientacji life-span należy uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach 
psychologii rozwojowej, a nawet – być może – w całej historii myśli psychologicznej? Odpowiadając na to pytanie, 
przypomnijmy pokrótce główne idee psychologii life-span.
Według Baltesa i Reese'a (1984; por. Baltes, Goulet, 1970; Baltes, Reese, Lipsitt, 1980; Berger, 1998; Lerner, 
Bush-Rossnagel, 1981; Overton, Reese, 1973; Riegel, 1976; Riley, 1979), psychologia life-span jest ogólną 
orientacją, perspektywą teoretyczną czy kierunkiem myślenia o człowieku oraz o jego rozwoju (w żadnym razie 
nie jest pojedynczą teorią czy spójnym systemem teoretycznym), w którego ramach przyjmuje się następujące 
założenia prototypowe:
1. Rozwój psychiczny człowieka jest procesem trwającym przez całe życie jednostki (long-life process), od 
momentu poczęcia aż do śmierci, przy czym zmiany zachodzące na każdym etapie życia określają strukturę 
rozwoju jako całościowego zdarzenia w jednakowo ważnym stopniu. W związku z tym, aby zdefiniować przebieg 
całego procesu rozwojowego (w pełnym cyklu życia jednostki i w różnych dziedzinach jej funkcjonowania), 
konieczne jest zdobycie wiedzy o mechanizmach i prawach typowych dla każdego etapu życia człowieka. Z kolei 
wiedza na temat całego cyklu życia jest niezbędna do rozpoznania celów rozwojowych charakterystycznych dla 
poszczególnych jego etapów. Wynika stąd np., że wiedza o rozwoju w dzieciństwie i młodości nie wystarcza, aby 
zrozumieć wszystkie mechanizmy ludzkiego rozwoju, i nie daje podstaw do trafnego przewidywania formy 
i jakości życia człowieka w dorosłości.
Podstawowa w psychologii life-span teza o trwającym przez całe życie rozwoju człowieka zakwestionowała 
tradycyjny i od dziesięcioleci niemal bezdyskusyjnie przyjmowany w kręgach akademickiej psychologii pogląd, 
wedle którego rozwój psychiczny ustaje około połowy życia jednostki, wraz z osiągnięciem „dojrzałości 
psychicznej” utożsamianej ze stabilnym przystosowaniem do świata zewnętrznego, skutecznym pełnieniem ról 
społecznych, dysponowaniem kompetencjami w radzeniu sobie z nowymi zadaniami, stresem itp. (Przetacznik-
Gierowska, Tyszkowa, 1996). Teza o nieustającej przemianie człowieka skłoniła równocześnie badaczy do 
weryfikacji tradycyjnego poglądu o bezwzględnym wpływie doświadczeń z wcześniejszych okresów życia 
jednostki na przebieg całego jej rozwoju oraz na formę jej życia w dorosłości.
2. Rozwój człowieka ma charakter wielowymiarowy, tzn. że dla różnych zjawisk życia psychicznego i różnych 
klas zachowań istnieją odrębne wzorce rozwojowe; rozwój ma też charakter wielokierunkowy, co oznacza 
istnienie zmian zarówno progresywnych, jak i regresywnych. Powyższe założenie, notabene pociągające za sobą 
redefinicję samego pojęcia „rozwój”, podważyło dominującą w światowej psychologii naukowej lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych tendencję do poszukiwania – wzorem nauk przyrodniczych – uniwersalnych mechanizmów 
sterujących zachowaniem i do formułowania ogólnych praw nim rządzących. Założenie to zachwiało ponadto 
utrwalonym w środowisku akademickim poglądem, zaadaptowanym z przyrodoznawstwa, wedle którego rozwój 
jest ciągiem progresywnych i koniecznych zmian ukierunkowanych na osiąganie określonego celu, typowego dla 
całego gatunku ludzkiego. W psychologii life-span przyjęto – opierając się na doświadczeniu badawczym jej 
twórców – metazałożenie głoszące, że zmiany rozwojowe w życiu psychicznym człowieka nie muszą być ani 
powszechne, ani konieczne. Nie należą zatem do zjawisk w pełni przewidywalnych.
3. Rozwój człowieka cechuje się intraindywidualną plastycznością, co oznacza, że poszczególne funkcje w obrębie 
psychiki są podatne w różnym stopniu na modyfikację, między innymi ze względu na ilość i jakość doświadczeń 
jednostki oraz indywidualny sposób przeżywania zdarzeń życiowych. Dzięki plastyczności rozwój człowieka może 

5 Dopiero w 1988 roku, a więc prawie dwadzieścia lat po konferencji na Uniwersytecie Virginia, ukazała się praca zbiorowa 
pod redakcją Marii Tyszkowej, która swoim tytułem (Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne  
i metodologiczne) nawiązuje do psychologii life-span i która zawiera wiele tekstów podejmujących problemy specyficzne dla 
tego nurtu. Zagadnienie granicy „starej” i „nowej” psychologii rozwojowej omawia Przetacznik-Gierowska (1993) w artykule pt. 
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży a psychologia rozwoju człowieka. Przełom czy kontynuacja? 
6 W badaniach zgodnych z duchem psychologii life-span zdecydowanie przodował w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ośrodek krakowski, zaś autorem pierwszej polskiej monografii na temat rozwoju człowieka dorosłego, 
nawiązującej do światowego dorobku psychologii life-span, jest Zbigniew Pietrasiński (1990).
Warto pamiętać, że badania nad rozwojem człowieka dorosłego podejmowane były w Polsce w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych także w bezpośrednim nawiązaniu do założeń antropologii filozoficznej przełomu XIX i XX wieku (Adamiec, 
1988; Gałdowa, 1992). 
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przybierać różnorodne formy, przy czym indywidualizacja form rozwoju, jak zauważono, wykazuje tendencję do 
nasilania się wraz z wiekiem jednostki.
Należy zaznaczyć, że czołowi twórcy orientacji life-span traktują intraindywidualną plastyczność 
i modyfikowalność funkcji psychicznych jako najbardziej dystynktywną cechę psychiki człowieka, zaś problem 
dotyczący możliwości i ograniczeń rozwoju na każdym etapie życia ludzkiego uznają – w świetle zadań nowej 
psychologii rozwojowej – za centralny i zarazem najtrudniejszy.
4. Człowiek jest istotą rozwijającą się, przy czym jego rozwój przebiega zawsze w zmieniającym się świecie, co 
w sposób niepomierny wzbogaca, komplikuje oraz indywidualizuje mechanizmy ludzkiego rozwoju (Riegel, 
1976). Dlatego – aby jak najpełniej i jak najtrafniej opisać rozwój człowieka – należy uwzględnić w jego badaniu 
również zjawiska (społeczno-kulturowe, ekonomiczne, przyrodnicze) charakterystyczne dla okresu 
historycznego, w jakim przypadło mu żyć. Wpływ owych zjawisk, nazywanych biokulturowymi lub makro-
ekologicznymi (por. Bronfenbrenner, 1979), na „funkcjonowanie” jednostki i jej rozwój nie jest ani bezpośredni, 
ani jednoznaczny; jest natomiast zróżnicowany w zależności od dziedziny życia psychicznego czy klasy zachowań 
oraz od przedziału wieku, w jakim aktualnie znajduje się dana osoba7.
Niezwykle ważne wydaje się zwrócenie uwagi przez psychologów o orientacji life-span na wzajemność 
oddziaływań jednostki i świata („wymianę społeczną”), na fakt, że nie tylko jednostka podlega wpływom 
otoczenia, ale również oblicze świata zmienia się w zależności od rodzaju działań jednostki oraz kierunku jej 
rozwoju. Tym samym docenili oni znaczenie indywidualnego rozwoju nie tylko dla adaptacji i ciągłości gatunku, 
ale i dla trwałości kultury – poprzez transmisję wzorów zachowania, wartości i norm. Taki punkt widzenia 
nadrzędnych celów rozwojowych pozwala dostrzec w indywidualnym rozwoju także aspekt moralny – jednostce 
przypisuje się bowiem odpowiedzialność zarówno za bieg własnego życia, jak i za los kultury oraz cywilizacji.
5. Rozwój człowieka jest „współdeterminowany” przez grupę następujących czynników: (1) indywidualny wiek 
chronologiczny (age-graded), który ma znaczenie głównie u dzieci oraz osób w okresie późnej dorosłości (określa 
on kondycję biologiczną, zadania rozwojowe, cykl życia rodzinnego itp.); (2) okres historyczny, w jakim żyje 
jednostka (history-graded), i związane z nim warunki cywilizacyjne, wpływające głównie na rozwój osób 
w średnim wieku (należą do tej grupy między innymi takie zjawiska, jak transformacje polityczne i ekono-
miczne, niepokoje społeczne, wojny, zmiany w modelu rodziny); (3) czynniki pozanormatywne (nonnormative), 
wśród których najważniejsze są wypadki losowe, ale także zdarzenia spowodowane własnymi wyborami – dzięki 
podmiotowym atrybutom człowieka, takim jak autonomia oraz intencjonalność.
Ta ostatnia grupa czynników, których udział i znaczenie w rozwoju jednostki zwiększają się z upływem jej życia, 
zasługuje na szczególną uwagę. One bowiem, obok czynników genetycznych, decydują w głównej mierze 
o unikalności i nieprzewidywalności drogi życiowej jednostki; podważają tym samym sens ustanawiania 
uniwersalnych norm rozwojowych, zwłaszcza dla osób w okresie dorosłości i późnej dorosłości. Rozpoznanie 
czynników pozanormatywnych sprawia, że niektórzy psychologowie life-span skłonni są postrzegać człowieka 
w pewnym sensie jako „twórcę własnego rozwoju” (Lerner, Busch-Rossnagel, 1981; por. Levenson, Crumpler, 
1996).
6. Studia nad rozwojem człowieka w pełnym cyklu życia powinny mieć charakter interdyscyplinarny i być 
prowadzone przy współudziale m.in. biologów, socjologów i antropologów. Ograniczenie badań tylko do jednego 
punktu widzenia ich przedmiotu, połączone z twardym i „purystycznym” podejściem metodologiczym, grozi 
redukcjonizmem oraz wypaczeniem poglądów zarówno na rozwój psychiczny, jak i na całego człowieka; hamują 
tym samym postęp wiedzy o mechanizmach zachowania oraz o strukturze i dynamice życia ludzkiego.
Żadna z przytoczonych fundamentalnych tez, uznawanych za credo psychologii life-span, nie stanowi 
absolutnego novum, nie pojawiła się ani nagle, ani znikąd. Bodaj każda obecna była – w rozmaitych wersjach 
i rozlicznych kontekstach – w historii psychologii (nie wspominając o prehistorii, mitach czy wielkich systemach 
religijnych), głównie w obszarze kultury europejskiej8.

7 Wiadomo np. na podstawie badań prowadzonych z zastosowaniem analizy sekwencyjnej, że do funkcji psychicznych 
najbardziej odpornych na oddziaływanie czynników społecznych należy inteligencja płynna, natomiast najbardziej podatne na 
wpływy kultury są niektóre cechy osobowościowe, takie jak motywacja osiągnięć. Stwierdzono również, że rozwój człowieka 
dorosłego w większym stopniu zależy od kontekstu kulturowego niż rozwój małego dziecka, które jest w swym funkcjonowaniu 
tym bardziej niezależne od wpływów makrospołecznych, im jest młodsze (Nesselroade, Baltes, 1979). 
8 Prace na temat przemiany człowieka w ciągu całego życia historycy psychologii znajdują już w czasach przednaukowych 
psychologii, na przełomie XVIII i XIX wieku (Carus, 1908; Tetenes, 1777 – za: Baltes, Reese, 1984). W latach dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku znane były w środowisku psychologów rozwojowych (choć mało popularne) prace Hollingwortha 
(1927), Presseya, J. E. Janneya i J. E. Kuhlena (1939). Najbardziej ceniona była – i jest nadal – praca pt. Der menschliche  
Lebenslauf als psychologisches Problem (1933) Charlotty Bühler, którą historycy psychologii uważają za głównego prekursora 
psychologii life-span (Rzepa, 1999). Nie sposób też nie wskazać na Carla Junga – jako na protoplastę psychologii life-span – 
i na jego prace jako na niewyczerpane źródło twórczych inspiracji. Jung bodaj jako pierwszy sformułował tezę o jakościowej 
odrębności procesów rozwoju człowieka (indywiduacji) od i do (statystycznej) połowy życia (1969). Instytut Junga w Zurychu 
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Badacze z kręgu psychologii life-span, na czele z Baltesem, Gouletem, Lernerem, Reesem, właśnie przy okazji 
konferencji z 1969 r., odtworzyli oraz zaktualizowali rozproszone w różnych nurtach poglądy na temat biegu 
życia człowieka oraz jego rozwoju, uogólnili je i zebrali w jeden katalog, nadając im status prototypowych 
założeń współczesnej psychologii rozwojowej, nazywanej odtąd psychologią rozwoju człowieka w ciągu życia. 
Właśnie ten fakt: całościowe ujęcie wszystkich podstawowych założeń dotyczących przemiany człowieka 
w pełnym cyklu życia, pod wspólnym szyldem life-span development psychology, stanowi o przełomie 
w psychologii rozwojowej, zaś konferencji Uniwersytetu Virginia, podczas której doszło do tego przełomu, nadaje 
wymiar historyczny.
Dlaczego wyłonienie się orientacji life-span można także uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń w całej 
współczesnej psychologii? Argumentów jest wiele, poniżej przedstawiam te, które wydają się zasadnicze:
Po pierwsze. Za sprawą psychologii life-span otworzył się nowy, rozległy horyzont badawczy: rozwój człowieka 
w pełnym cyklu życia, także przed narodzeniem oraz w drugiej (coraz dłużej trwającej) „połowie” życia. Wizja ta 
spowodowała ożywienie w środowisku psychologicznym, wśród badaczy rozgorzały dyskusje i spory na temat 
statusu teoretycznego psychologii rozwojowej oraz problemu jej ciągłości i spójności. Dokonano redefinicji 
terminu „rozwój”, włączając w jego zakres m.in. zjawisko regresu (odkrywając w regresie nie tylko aspekty 
destrukcyjne) oraz zjawisko „wyzbywania się” (np. nieakceptowanych nawyków, cech itp.) obok zjawiska 
„przyrostu” (doświadczenia, kompetencji itd.). Zweryfikowano poglądy na temat periodyzacji rozwoju oraz 
kategorii normy rozwojowej (ukazując jej problematyczność zwłaszcza w odniesieniu do okresu dorosłości 
i późnej dorosłości). Pojawiły się liczne próby integracji różnorodnych teorii rozwoju oraz modeli procesu 
rozwojowego, odsłaniające bogactwo nowych problemów teoretycznych i stawiające nowe wyzwania badawcze 
(Baltes, Goulet, 1970; Baltes, Reese, 1984; Labouvie-Vief, 1990; Przetacznik-Gierowska, 1993; Trempała, 
w druku).
Perspektywy badawcze nowej psychologii rozwojowej oraz rozpoznane w nowym świetle jej wszechstronne 
związki z innymi dziedzinami wiedzy psychologicznej i pozapsychologicznej sprawiły, że problematykę rozwoju 
człowieka uznano na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w Atlancie w 1990 roku za 
najważniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedzinę współczesnej psychologii (Schneider, 1992).
Po drugie. Holistyczne nastawienie psychologii life-span – przejawiające się w podejściu do człowieka jako osoby 
(person-centred vs. function-centred), tj. istoty wielowymiarowej, ale nieredukowalnej, funkcjonującej na wielu 
płaszczyznach, ale zawsze w sposób całościowy, a także istoty rozwijającej się w sposób zindywidualizowany 
i bez wyjątków na każdym etapie życia – pozwoliło na sformułowanie wielu nowych szczegółowych problemów 
badawczych. I chociaż – ze względu na osobiste preferencje teoretyczne animatorów konferencji 
z 1969 r. i twórców psychologii life-span – w jej ramach dominuje tzw. opcja behawioralna, obiektywistyczna, 
tzn. zakładająca badanie człowieka z pozycji zewnętrznego obserwatora (co widoczne jest w większości tytułów 
publikowanych prac, na czele z wydawaną od 1978 r. serią Life-Span Development and Behavior), to jednak 
szeroka formuła psychologii life-span pozwala również na studiowanie problemów definiowanych w języku 
psychologii „rozumiejącej”, subiektywistycznej, tj. z perspektywy badanego podmiotu.
Do nowych, najrozleglejszych i zarazem najbardziej spektakularnych badań w nurcie psychologii life-span 
należą studia nad rozwojem procesów poznawczych człowieka dorosłego (myśleniem postformalnym) (Arlin, 
1984; Gurba, 1993; Labouvie-Vief, 1990, Pascual-Leone, 1983), nad inteligencją płynną i skrystalizowaną (zob. 
Pietrasiński, 1990; Trempała, 1989), bilansem życiowym i kryzysem „środka życia” (Levinson, Darrow, Klein 
1978; Oleś, 2000) oraz nad mądrością (Niemczyński, Olejnik, 1993; Sternberg, 1990).
Warto zauważyć, że otwarte studia nad mądrością, definiowaną najczęściej w kategoriach pragmatystycznych 
jako – ogólnie – złożona kompetencja życiowa, pozwoliły na wyodrębnienie swoistej jej odmiany w postaci 
mądrości transcendentnej, która jest opisywana w terminach filozoficznej czy moralnej postawy życiowej, 
stosunkowo najłatwiej osiągalnej (choć nieczęsto osiąganej) w okresie późnej dorosłości (Atchley, 1997; por. 
Wink, Helson, 1997). Mądrość transcendentna należy do najbardziej osobliwych, specyficznie ludzkich, choć nie 
będących powszechnymi zjawiskami (obok takich, jak rozwój duchowy, doświadczenia egzystencjalne, przeżycia 
graniczne i religijne, tożsamość biograficzna czy poczucie sensu i jakości życia), które można dziś studiować 
w atmosferze coraz mniejszego oporu ze strony „twardej”, zachowawczej części akademickiego środowiska 
psychologów – w dużej mierze dzięki „liberalnym” i wykraczającym poza wąską, naturalistyczną ontologię 
metazałożeniom psychologii life-span.
Po trzecie. Psychologia life-span, łącząc różnorodne tradycje badań nad rozwojem człowieka – przede wszystkim 
psychologię biograficzną (biegu życia), psychologię ego oraz psychologię eksperymentalną – stała się orientacją 
wieloparadygmatyczną, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Jedną z najważniejszych konsekwencji owej 
bezprecedensowej „fuzji” poglądów, z jakiej narodziła się psychologia rozwoju człowieka w ciągu całego życia, 

cieszy się do dzisiaj niesłabnącą popularnością wśród badaczy i twórców reprezentujących różnorodne dziedziny wiedzy, zain-
teresowanych procesami przemiany człowieka. Psychologowie reprezentujący psychologię life-span stosunkowo najchętniej 
odwołują się jednak do badań psychohistorycznych i koncepcji psychospołecznego rozwoju Eriksona (1959). 
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okazało się przełamanie wąskich i sztywnych ram metodologicznych obowiązujących na obszarze tradycyjnej 
psychologii i dopuszczenie badań w konwencji idiograficznej, z zastosowaniem tzw. metod miękkich, tj. 
jakościowych, opisowych. Renesans hermeneutyki, metod biograficznych, narracyjnych czy studium przypadku, 
to niewątpliwie zasługa otwartej, ale opartej na solidnych podstawach epistemologicznych formuły psychologii 
life-span. Notabene, w świetle założeń o wzrastającym wraz z wiekiem jednostki udziale – w jej 
„funkcjonowaniu” i rozwoju – czynników pozanormatywnych i nasilającym się procesie indywidualizacji form 
życia psychicznego, model idiograficzny zdaje się być najbardziej sensowną formułą badania problemów 
człowieka w drugiej połowie życia.
Wydaje się, że zaakceptowanie na historycznej konferencji w Uniwersytecie Virginia ogólnych założeń nowej 
psychologii rozwojowej przerosło najśmielsze oczekiwania ich autorów. Nie tylko wyłoniły się liczne nowe 
problemy badawcze (najwdzięczniejszy rezultat) i nie tylko zapanował w badaniach pluralizm metodologiczny 
(mniej pożądany efekt), lecz – w ciągu ponad trzydziestu lat, jakie upłynęły od daty konferencji w Mont Chateau 
– wypracowano i uprawomocniono nowy sposób definiowania rozwoju człowieka. Najważniejszą jednak, choć nie 
bezpośrednią konsekwencją tej przełomowej konferencji, jest ontologiczne wyzwanie, przed jakim stanęła 
psychologia jako nauka. Oto bowiem odrodziła się świadomość więzów psychologii z filozofią, zwłaszcza 
z antropologią filozoficzną, weryfikacji poddany został tradycyjny, naturalistyczny paradygmat; aktualne stało 
się pytanie o tożsamość psychologii i o jej miejsce wśród innych nauk o człowieku.
Na koniec zauważmy, że psychologia life-span pozwala dostrzec swoiste koło historii: Badania nad rozwojem 
człowieka rozpoczęto – u zarania dziejów psychologii – od studiowania biegu indywidualnego życia; dziś 
psychologowie niejako wracają do źródeł i – chcąc lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkiego rozwoju – znów czynią 
przedmiotem poznania życie człowieka w jego całościowej formie. Tyle, że są bogatsi o własny i swych 
poprzedników dorobek, dzięki któremu ten „powrót” okazał się możliwy.
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