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Czy wspomnienia fleszowe                                               
są szczególnym rodzajem                                         

pamięci autobiograficznej? 
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ARE FLASHBULB MEMORIES A PARTICULAR KIND OF AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY? 

Abstract. An attempt was made at answering the question whether flashbulb memory 
constitutes a homogeneous group of recollections and whether it differs, as far as the 
qualitative aspect is concerned, from autobiographical memory? Fifty subjects (25 men 
and 25 women) were asked to describe their three most vivid autobiographical recollec-
tions and then administered a questionnaire related to the them. One hundred and 
fifty obtained recollections shared the following characteristics: high level of certainty 
and belief in reliability of report, vividness, and strong personal meaning. The recollec-
tions did not fulfill the criteria of flashbulb memories. The reports provided by men 
turned out to be longer and more detailed than those provided by women. It was also 
found that flashbulb memories differ – in very similar to ‘normal’ recollections ways – 
from each other as far as intensity of their various aspects was concerned. It means 
that to the same person one recollection can be ‘more’ flash-like than the other one, 
and that the differences are only of quantitative character. 

 

Pamięć fleszowa, zwana takŜe „efektem lampy błyskowej” (flashbulb me-
mories), jest szczególnym rodzajem pamięci autobiograficznej. Termin ten 
określa niezwykle Ŝywe, wyraźne, nasycone opisami wraŜeń (głównie wzroko-
wych), trwałe i bardzo szczegółowe wspomnienia, które dotyczą waŜnych, 
emocjonalnych zdarzeń, mających dla jednostki istotne konsekwencje. Opisy 
takich wspomnień zawierają tak zwane kategorie kanoniczne (Brown, Kulik, 
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1977), czyli dokładne informacje na temat miejsca, bieŜącej aktywności, osób 
towarzyszących, reakcji emocjonalnych oraz tego, co dana osoba robiła bezpo-
średnio po danym wydarzeniu. Cechą charakterystyczną wspomnień tego typu 
jest utrzymująca się na wysokim poziomie pewność i wiara w nieomylność 
własnych wspomnień, którym moŜe towarzyszyć niska trafność. 

Badania dotyczące pamięci fleszowej mają ponad stuletnią historię. 
Pierwsze doniesienia dotyczące „efektu lampy błyskowej” koncentrowały się 
wyłącznie na wspomnieniach dramatycznych wydarzeń publicznych. Amery-
kański psycholog Colegrove (1899) przedstawił wyniki badań, w których prze-
pytał 179 osób o okoliczności dowiedzenia się o zastrzeleniu prezydenta Lin-
colna, czyli o wydarzenie, które miało miejsce 33 lata wcześniej. Większość 
osób (71%) miała Ŝywe i szczegółowe wspomnienia dotyczące tego momentu. 
Podobne wyniki uzyskali autorzy terminu „pamięć fleszowa” – Brown i Kulik 
(1977), którzy równieŜ analizowali wspomnienia waŜnych wydarzeń publicz-
nych, takich jak zamach na prezydenta Johna Kennedy’ego lub Martina Lu-
thera Kinga. Badacze ci wysunęli hipotezę, Ŝe wspomnienia fleszowe stanowią 
oddzielny rodzaj pamięci, związany ze specjalnym neuromechanizmem, który 
w sytuacji o wysokim poziomie znaczenia osobistego oraz duŜych konsekwen-
cjach dokładnie rejestruje wydarzenie, tworząc wspomnienie przypominające 
obraz fotograficzny. 

Zmiana paradygmatu badań, czyli odejście od charakterystycznego dla 
pamięci fleszowej pytania: „Gdzie byłeś, kiedy...”, w kierunku bardziej otwar-
tej metody, pozwalającej osobie badanej na samodzielny wybór przedmiotu 
wspomnień, znacznie poszerzyła zakres wspomnień fleszowych. Taką proce-
durę zastosowali Rubin i Kozin (1984). Okazało się, Ŝe gdy osoby poznały defi-
nicję pamięci fleszowej, a następnie zostały poproszone o opisanie własnych 
wspomnień, odpowiadających tej definicji, zebrane wspomnienia dotyczyły 
przede wszystkim osobistych wydarzeń, takich jak wypadek samochodowy, 
śmierć bliskiej osoby lub egzamin dojrzałości. 

Kolejne badania mające na celu weryfikacje głównych załoŜeń teorii 
Browna i Kulika (1977) nie dostarczyły jednoznacznych wyników. Ostrej kry-
tyce poddano załoŜenie dotyczące znaczenia społecznego wydarzeń prowadzą-
cych do efektu lampy błyskowej (Rubin, 1992; Brewer, 1992). Zakwestionowa-
no równieŜ rolę konsekwencji i zaskoczenia jako nieodzownych czynników to-
warzyszących wydarzeniom, które prowadzą do wspomnień fleszowych (Neis-
ser, 1982; Wingrad, Kellinger, 1983).  

Badania wskazują, Ŝe wspomnienia fleszowe zawierają duŜą liczbę nie-
istotnych szczegółów, które normalnie powinny zostać zapomniane (Brown, 
Kulik, 1977), a Ŝywość i wyrazistość są jednymi z nielicznych cech wspomnień 
fleszowych, których występowanie nie zostało dotąd zakwestionowane przez 
badaczy omawianego zjawiska (Rubin, Kozin, 1984; Pillemer, 1984; Neisser, 
Harsch, 1992). 

RóŜnice płciowe związane z efektem lampy błyskowej rzadko przyciągały 
uwagę badaczy. Strongman i Kemp (1991) nie stwierdzili róŜnic płciowych 
w pamięci autobiograficznej dotyczącej emocji, natomiast wyniki badań Niedź-
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wieńskiej (2003) pokazały, Ŝe męŜczyźni i kobiety opisują wspomnienia doty-
czące odmiennych rodzajów wydarzeń. Dodatkowo wspomnienia kobiet, w po-
równaniu ze wspomnieniami męŜczyzn, zawierały więcej szczegółów i infor-
macji o emocjonalnych aspektach wydarzenia. 

Rubin i Kozin (1984), porównując właściwości wspomnień fleszowych i Ŝy-
wych wspomnień autobiograficznych, stwierdzili, Ŝe jeŜeli moŜna wytłumaczyć 
wszystkie cechy pamięci fleszowej w terminach wyjaśniających pamięć auto-
biograficzną, to nie ma potrzeby traktowania jej jako niezaleŜnego rodzaju 
pamięci. Badacze ci, prosząc badanych o podanie trzech najŜywszych i najwy-
raźniejszych wspomnień ze swojego Ŝycia, uzyskali wspomnienia dotyczące 
waŜnych spraw osobistych. Niewątpliwie badania te rzuciły nowe światło na 
zjawisko pamięci fleszowej. Przede wszystkim rozszerzyły zakres wydarzeń, 
które mogą prowadzić do wspomnień fleszowych. Jednak nadal niewyjaśniona 
pozostaje relacja pomiędzy Ŝywymi i fleszowymi wspomnieniami. Brak teŜ 
dowodów na rzecz hipotezy, w myśl której wspomnienia te róŜnią się jako-
ściowo od innych wspomnień autobiograficznych.  

Być moŜe nie ma potrzeby wyznaczania granicy pomiędzy Ŝywymi i fle-
szowymi wspomnieniami oraz traktowania ich jako szczególnego rodzaju 
wspomnień autobiograficznych. Jeśli dokładnie przyjrzymy się róŜnicom po-
między nimi, to się okaŜe, Ŝe rozbieŜność ta dotyczy jedynie intensywności 
określonych cech wspomnień autobiograficznych, takich jak Ŝywość, spójność, 
emocjonalność, częstość przypominania, towarzyszące im wyobraŜenia wzro-
kowe i słuchowe.  

MoŜna by zatem potraktować pamięć autobiograficzną jak kontinuum, 
gdzie z jednej strony znalazłyby się zwykłe wspomnienia dotyczące banalnych 
zdarzeń dnia codziennego, natomiast druga strona reprezentowałaby wspo-
mnienia subiektywnie waŜnych, niezwykłych, silnie emocjonujących wyda-
rzeń. Te pierwsze, zwykłe wspomnienia, byłyby szczątkowe, ubogie w szcze-
góły, pozbawione wyobraŜeń i emocji. Z kolei wspomnienia znajdujące się po 
drugiej stronie charakteryzowałyby się bogactwem szczegółów i wyobraŜeń, sil-
nym komponentem emocjonalnym oraz łatwością i szybkością przypominania.  

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań była próba udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie, czy pamięć fleszowa jest odrębnym, jednorodnym rodzajem 
pamięci, charakteryzującym się określonymi właściwościami, czy jest ona tyl-
ko klasą pamięci autobiograficznej. Próbując odpowiedzieć na te pytania, pod-
dano weryfikacji główne załoŜenia klasycznej teorii pamięci fleszowej, które 
moŜna przedstawić w postaci następujących hipotez: 

1. Wspomnienia fleszowe zawierają przynajmniej jedną kategorię kano-
niczną. 

2. Wydarzenia, które prowadzą do efektu lampy błyskowej, są zaskakujące 
i mają powaŜne konsekwencje. 

3. Wspomnienia fleszowe dotyczą wydarzeń o duŜym znaczeniu społecz-
nym. 

4. Wspomnienia fleszowe są bardzo Ŝywe i wyraźne. 
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W analizach uwzględniono ponadto róŜnice płciowe występujące we 
wspomnieniach tego typu: 

6. Kobiety relacjonują dłuŜsze i bardziej szczegółowe wspomnienia fleszo-
we niŜ męŜczyźni. 

PoniewaŜ głównym celem przedstawianych badań była analiza róŜnic 
między pamięcią fleszową a pamięcią autobiograficzną, dlatego sprawdzono 
takŜe kilka hipotez dotyczących zaleŜności między tymi dwoma rodzajami 
pamięci: 

7. Dowolne wspomnienia fleszowe, samodzielnie wybrane przez osobę, są 
wyŜej oceniane pod względem nasilenia ich właściwości (opisanych w Procedu-
rze – zob. poniŜej) niŜ zaprezentowane przykłady wspomnień, które osoba 
równieŜ ocenia jako fleszowe. 

8. Wspomnienia fleszowe samodzielnie wybrane lub przykłady wspomnień 
ocenione jako fleszowe są wyŜej oceniane (w skali opisanej w Procedurze) od 
zwykłych wspomnień autobiograficznych, które nie mają fleszowej jakości.  

W myśl załoŜenia, zgodnie z którym wspomnienia fleszowe róŜnią się od 
zwykłych wspomnień autobiograficznych jedynie intensywnością, dodatkowo 
sprawdzono, czy podobne róŜnice występują równieŜ w obrębie grupy wspom-
nień fleszowych: 

9. Wspomnienie fleszowe, które osoba opisuje w pierwszej kolejności, spo-
śród swoich trzech najŜywszych wspomnień, jest najwyŜej oceniane pod 
względem nasilenia określonych cech (opisanych w Procedurze) wspomnień 
tego typu. 

METODA 

Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 50 osób: 25 kobiet oraz 25 męŜczyzn. Byli to studenci 
wyŜszych lat krakowskich uczelni. Średni wiek badanych wynosił M = 23,76 
roku (SD = 1,55), przedział wieku – 19-29 lat.  

Procedura  

Zadaniem badanych było wypełnienie kwestionariusza dotyczącego pamięci 
fleszowej. Pierwsza strona kwestionariusza zawierała definicję wspomnień 
fleszowych opartą na propozycji Rubina i Kozina: „Wspomnienie fleszowe po-
jawia się, kiedy twój umysł robi zdjęcie zdarzeniu. Masz wówczas wyjątkowo 
Ŝywe i wyraźne wspomnienie tego zdarzenia, nawet długo po tym, jak się wy-
darzyło. MoŜesz dokładnie, z wyjątkowymi szczegółami odtworzyć całe otocze-
nie” (1984, s. 85). Następnie osoby badane zapoznawały się z następującą in-
strukcją: „Na kaŜdej z trzech kolejnych stron proszę opisać jedno wspomnienie 
fleszowe. To powinny być trzy najwyraźniejsze, najŜywsze wspomnienia 
z Twojej przeszłości. Proszę napisać wszystko, co pamiętasz, ale nic ponad to”.  

Gdy badani skończyli opisywać zdarzenia, przechodzili do kolejnego etapu, 
w którym odpowiadali na 22 pytania dotyczące tych trzech wspomnień. Pierw-
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sze dziesięć pytań odnosiło się ściśle do koncepcji efektu lampy błyskowej. Od-
powiedź na nie wymagała od osób badanych „cofnięcia” się do czasu, kiedy 
wydarzenie będące przedmiotem wspomnienia miało miejsce, poniewaŜ pyta-
nia te – w większym stopniu niŜ samych wspomnień – dotyczyły właśnie tych 
wydarzeń. Badani oceniali intensywność społecznego i osobistego znaczenia 
wydarzenia prowadzącego do wspomnienia fleszowego, zaskoczenia, jakie wy-
wołało, jego konsekwencji, Ŝywości, wpływu na wykonywaną w tym czasie 
czynność (zakłócenie czynności) oraz zmiany stanu emocjonalnego (zmiana 
emocji). Pytania te pierwotnie wykorzystane zostały w badaniach Rubina 
i Kozina (1984). Kolejne pozycje (11-22) dotyczyły róŜnych cech wspomnień 
autobiograficznych, które naleŜało oceniać z obecnej perspektywy czasu. Pyta-
nia te odnosiły się do głównych właściwości pamięci autobiograficznej, takich 
jak wraŜenie ponownego przeŜywania wspominanego wydarzenia (przeŜywa-
nie); wiary w trafność i dokładność własnych wspomnień (pewność); częstości 
powtarzania wspomnienia (powtarzanie); przekonanie osoby, Ŝe nie tylko ma 
wiedzę na temat treści wspomnienia, ale równieŜ je pamięta (wiem/pamię-
tam); wraŜenie uczestniczenia we wspominanym wydarzeniu z perspektywy 
uczestnika lub obserwatora (obserwator/uczestnik). Kolejne dwa pytania do-
tyczyły narracji: werbalnego charakteru wspomnienia (werbalizacja) oraz jego 
spójności. Ponadto pytania odnosiły się do wyrazistości wspomnień (występo-
wania wyobraŜeń wzrokowych i słuchowych oraz pamiętania otoczenia), 
a takŜe towarzyszących im emocji: intensywności i zgodności z emocjami od-
czuwanymi podczas wydarzenia (zgodność). W dalszej części pracy cechy 
wspomnień, odpowiadające poszczególnym pytaniom, będą określane według 
skrótów podanych w nawiasach. Pytania te zostały zaczerpnięte z pracy She-
ena, Kempa i Rubina (2001). Odpowiedzi na wszystkie pytania badani zazna-
czali na 7-stopniowej skali, gdzie „1” oznaczało bardzo niskie nasilenie okre-
ślonej cechy wspomnienia, natomiast „7” – jej wysoką intensywność. Na przy-
kład w przypadku pytania 11 („Kiedy przypominam sobie to wydarzenie, czuję 
się jak gdybym ponownie je przeŜywał(-a)”), odpowiedź oznaczona cyfrą „1” 
została określona „zupełnie nie”, natomiast cyfrze „7” towarzyszył podpis „wy-
raźnie, jak gdyby wydarzyło się teraz”. Wyjątek od tej reguły stanowiły dwa 
pytania: pytanie 9, gdzie naleŜało oszacować prawdopodobieństwo wystąpie-
nia wydarzenia, które stanowi treść wspomnienia fleszowego, oraz pytanie 10, 
dotyczące określenia, kiedy wspomnienie fleszowe miało miejsce.   

Po udzieleniu odpowiedzi na wyŜej wymienione pytania kwestionariusza 
osoby badane przystępowały do ostatniego etapu badań. Na kolejnej stronie 
kwestionariusza znajdowała się instrukcja: „PoniŜej znajdują się trzy wyda-
rzenia, których doświadczyłeś w swojej przeszłości. Postaraj się przypomnieć 
sobie te sytuacje, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące tych wspo-
mnień”. Wydarzeniami tymi były: wycieczka szkolna w szkole podstawowej, 
pierwszy wykład na uniwersytecie oraz szesnaste urodziny. Osoby badane 
zaznaczały, czy któreś z wymienionych wydarzeń wywołało u nich efekt lampy 
błyskowej, a następnie odpowiadały na pytania dotyczące tych wspomnień. 
Pytania te były takie same jak w poprzednim etapie badania.  
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Badania te były nastawione na porównanie wspomnień fleszowych ze 
zwykłymi wspomnieniami autobiograficznymi oraz pokazanie, Ŝe wspomnie-
nia fleszowe mogą róŜnić się między sobą intensywnością. Dlatego potrzebna 
była ocena zwykłych wydarzeń, które nie powinny się szczególnie wyróŜniać, 
ale które powinny jednak być pamiętane. Wszystkie te trzy wydarzenia do-
brane zostały w ten sposób, aby nie róŜniły się szczególnie między sobą. śad-
nemu z nich nie moŜemy z góry przypisać znaczenia, konsekwencji czy walen-
cji emocji. Miały reprezentować zdarzenia z Ŝycia osób, jakie zostały zapamię-
tane, i stanowią zwykłe wspomnienia autobiograficzne, których charakterys-
tyki moŜna byłoby porównać ze wspomnieniami fleszowymi wcześniej opisa-
nymi przez badanych. Nie oznacza to jednak, Ŝe kaŜda osoba przeŜyła te wy-
darzenia w taki sam sposób. Nietrudno było przewidzieć, Ŝe u części osób ba-
danych któreś z nich mogło wywołać efekt lampy błyskowej.  

Zastosowana metoda pozwoliła wyróŜnić trzy grupy wspomnień: (1) 
wspomnienia fleszowe opisane przez osoby na pierwszym etapie badania, (2) 
wspomnienia ocenione jako fleszowe spośród zaprezentowanych trzech przy-
kładów oraz (3) wspomnienia określone jako niefleszowe wśród tych przykła-
dów. WyróŜnienie tych grup wspomnień, wraz z odpowiedziami na zastosowa-
ne pytania kwestionariuszowe, miało na celu umoŜliwienie porównania cha-
rakterystyk fleszowych oraz zwykłych wspomnień autobiograficznych. Proce-
dura ta pozwalała dodatkowo sprawdzić, czy podane przez badanych wspo-
mnienia fleszowe róŜnią się od innych wspomnień, równieŜ określonych jako 
fleszowe. Czas opisywania wspomnień i odpowiadania na pytania był nieogra-
niczony. Wypełnienie całego kwestionariusza zajmowało osobom badanym 
około 50 minut. 

WYNIKI BADAŃ 

Charakterystyka pami ęci fleszowej 

W pierwszej części eksperymentu 50 osób badanych opisywało trzy wspo-
mnienia fleszowe. Uzyskane w ten sposób 150 wspomnień zostało zaklasyfi-
kowanych do 10 kategorii: 27 wspomnień dotyczyło róŜnego rodzaju wypad-
ków, okaleczeń, operacji chirurgicznych, których osoba doświadczyła sama lub 
była ich świadkiem. W obrębie tej kategorii 8 przykładów stanowiły wspo-
mnienia związane z wypadkami samochodowymi. Kolejna, często powta-
rzająca się kategoria, obejmowała 23 wspomnienia związane z tematyką 
szkolną; były to głównie wspomnienia przeŜyć egzaminacyjnych. Następnie 
wyróŜniono 15 opisów wycieczek, w tym obserwacji krajobrazów oraz przyro-
dy. Kolejna kategoria obejmowała 13 wspomnień dotyczących relacji z płcią 
przeciwną, 8 przypadków okoliczności pojawienia się noworodka w rodzinie 
oraz 8 wspomnień dotyczących dziecięcych zabaw. Kolejne wyróŜnione katego-
rie wspomnień obejmowały 6 wspomnień związanych z obchodzeniem urodzin, 
6 wspomnień dotyczących śmierci bliskich oraz 6 wspomnień o waŜnych, pu-
blicznych wydarzeniach. Opisów 38 wspomnień nie moŜna było zaliczyć do 
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Ŝadnej kategorii, która zawierałaby więcej niŜ pięć wspomnień. Wyniki te po-
kazują, Ŝe tylko sześć spośród 150 zanotowanych wspomnień dotyczyło waŜ-
nych, publicznych wydarzeń, które były przedmiotem badań Browna i Kulika 
(1977).  

KaŜde wspomnienie zostało ocenione pod względem występowania w nim 
wspomnianych juŜ kategorii kanonicznych, takich jak: bieŜąca aktywność, 
miejsce, osoby towarzyszące, odczuwane emocje oraz skutki wydarzenia. Nie 
uwzględniono kategorii źródła informacji ze względu na odmienną specyfikę 
badania, w którym analizowano wspomnienia osobistych wydarzeń, a nie 
moment dowiedzenia się o waŜnym, publicznym wydarzeniu. Wspomnienia 
zawierały średnio M = 2,77 kategorii (SD = 1,10). Ponadto w 44% wspomnień 
odnotowano występowanie nadzwyczajnych szczegółów, których nie moŜna 
było zaliczyć do Ŝadnej z wymienionych kategorii. Liczba wyjątkowych szcze-
gółów okazała się zróŜnicowana ze względu na płeć (F(1,48) = 13,15; df = 48; 
p<0,001) – wspomnienia męŜczyzn zawierały więcej takich szczegółów.  

Analiza odpowiedzi na pierwsze 10 pytań kwestionariusza, które ściśle 
odnosiły się do koncepcji efektu lampy błyskowej, wykazała, Ŝe większość opi-
sanych wydarzeń nie odznaczała się duŜym znaczeniem społecznym, ale osobi-
stym: 92% opisywanych wydarzeń zostało oszacowanych poniŜej 4 w skali 
znaczenia społecznego, a tylko 26% wspomnień uzyskało wynik poniŜej 4 
w skali znaczenia osobistego. Pozostałe właściwości wspomnień fleszowych, 
takie jak zaskoczenie, konsekwencje, zakłócenie wykonywanej czynności 
i prawdopodobieństwo, były szacowane w obrębie całego zakresu skali. Jednak 
w przypadku Ŝywości oraz zmian emocjonalnych związanych z wydarzeniem 
będącym przedmiotem wspomnień znaczny procent ocen (68% dla Ŝywości 
i 86% dla zmian emocjonalnych) przekraczał średni punkt w skali. Analiza 
odpowiedzi na kolejne pytania kwestionariusza pokazała, Ŝe badane wspo-
mnienia fleszowe były bardzo wyraziste. Zostały wysoko ocenione w skali wy-
obraŜeń wzrokowych (76% powyŜej średniej) oraz w pytaniu dotyczącym pa-
miętania otoczenia wspominanego wydarzenia (92% powyŜej średniej w skali). 
Ponadto wyniki pokazały, Ŝe osoby badane bardzo mocno wierzą w trafność 
i dokładność przedstawionych przez siebie wspomnień fleszowych. Na pytanie 
dotyczące wiary, Ŝe wydarzenie wystąpiło w opisany sposób, tylko 14% odpo-
wiedzi znalazło się poniŜej średniej w skali. W przypadku pytania związanego 
z rozróŜnieniem pomiędzy pamięcią a wiedzą o opisanym wydarzeniu 92% od-
powiedzi wskazywało na silne przekonanie badanych, Ŝe nie tylko wiedzą, iŜ 
dane wydarzenie miało miejsce, ale równieŜ dokładnie je pamiętają. 

Aby sprawdzić, czy uzyskane 150 opisów wspomnień moŜna traktować ja-
ko niezaleŜną grupę, czy moŜe pozycja wspomnienia (to, czy było ono podane 
jako pierwsze, drugie lub trzecie) wpływała na szacowanie jego cech, przepro-
wadzono analizę wariancji kaŜdego z pytań, gdzie kolejność relacjonowania 
wspomnień była zmienną niezaleŜną. W analizie tej (ANOVA dla powtarza-
nych pomiarów) uwzględniono równieŜ płeć osoby badanej. Poza pytaniami 
zawartymi w kwestionariuszu zbadano dodatkowo róŜnice w liczbie zdań 
w kolejnych wspomnieniach. Wyniki analizy przedstawia tabela 1.  
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Tabela 1. 
Porównanie średnich dla kolejno szacowanych własnych wspomnień fleszo-

wych (1Flesz – wspomnienie opisane jako pierwsze; 2Flesz – wspomnienie opi-
sane jako drugie; 3Flesz – wspomnienie opisane jako trzecie) przy uwzględnie-
niu efektu płci  

Efekt kolejności Średnie dla grup 
Pytanie 

F Płeć 1Flesz 2Flesz 3Flesz 

Liczba zdań **4,95** 1,54 5,56 4,34 4,92 

Kategorie kanoniczne 2,16 **7,33** 2,80 2,58 2,94 

Cechy pamięci fleszowej 

Znaczenie społeczne 1,12 0,58 1,90 2,18 1,84 

Znaczenie osobiste 0,06 0,52 4,98 4,90 4,88 

WaŜność 0,06 0,33 5,04 4,96 4,96 

Zaskoczenie 1,53 0,07 4,44 3,82 3,88 

Konsekwencje 0,05 0,42 4,12 4,04 4,02 

śywość 0,30 0,05 5,02 4,82 4,90 

Zakłócenie czynności 0,55 1,56 4,24 3,94 4,34 

Zmiana emocji 0,28 0,05 5,08 4,88 4,90 

Prawdopodobieństwo 0,27 0,38 0,51 0,48 0,47 

Wiek wspomnienia ***7,66*** 0,60 9,72 8,23 5,82 

Cechy pamięci autobiograficznej 

PrzeŜywanie 2,73 0,04 4,08 3,96 4,54 

Pewność 0,15 0,04 6,40 6,42 6,34 

Powtarzanie 2,38 0,41 4,38 3,92 4,38 

Wiem/pamiętam 1,01 0,04 5,68 5,88 5,68 

Obserwator/uczestnik 0,17 1,50 4,42 4,40 4,54 

Narracja 

Werbalizacja 0,62 0,36 3,80 3,92 3,72 

Spójność 0,93 0,80 4,54 4,36 4,70 

Emocje 

Zgodność 0,36 0,10 3,74 3,66 3,52 

Intensywność 0,01 0,21 4,30 4,26 4,30 

Wyrazistość 

WyobraŜenia słuchowe 0,76 0,70 4,26 3,38 4,28 

WyobraŜenia wzrokowe 0,08 0,34 5,28 5,20 5,28 

Otoczenie 1,22 0,02 6,02 5,74 5,80 

*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; dla efektu głównego wszystkich pozycji df = 96, dla efektu płci df = 48  
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Na podstawie otrzymanych danych moŜna stwierdzić, Ŝe w większości 
przypadków kolejność podawania wspomnień nie wpływa na szacowanie nasi-
lenia określonych cech danego wspomnienia. Jednak porównanie „wieku” 
wspomnień ujawniło istotne róŜnice pomiędzy kolejno opisywanymi wspo-
mnieniami – F(2,96) = 7,66; p<0,001). Ponadto okazało się, Ŝe opisy wspo-
mnień fleszowych róŜnią się równieŜ liczbą zdań – F(2,96) = 4,95; p<0,05).  

Aby dokładnie sprawdzić zaobserwowane róŜnice, przeprowadzono dodat-
kowe analizy (test HSD Tukeya). Porównanie grup wspomnień pozwala na 
stwierdzenie, Ŝe w przypadku zmiennej „wieku” wspomnienia pierwsze dwa 
wspomnienia okazały się starsze (9,72 i 8,23 roku) od wspomnienia opisanego 
jako trzecie (5,82 roku). RóŜnice te były istotne statystycznie. Nieco inaczej 
przedstawiają się porównania liczby zdań w kolejnych wspomnieniach. Z da-
nych wynika, Ŝe wspomnienie podane w pierwszej kolejności było najdłuŜsze 
(5,56 zdań), natomiast znajdujące się na drugiej pozycji – najkrótsze                  
(4,34 zdań); róŜnica ta okazała się istotna statystycznie (p<0,05). 

Wspomnienia męŜczyzn zawierały średnio więcej kategorii kanonicznych 
niŜ wspomnienia kobiet – F(2,96) = 7,33; p<0,05). Ponadto w przypadku sied-
miu zmiennych analiza wariancji wykazała istotne statystycznie interakcje 
czynnika kolejność podawania wspomnienia z czynnikiem płeć, które przed-
stawia tabela 2 oraz rysunki 1 i 2.  

 
 

Tabela 2.  
Interakcje: Efekt płeć-kolejność wspomnień fleszowych 

Pytanie 
Efekt interakcji 

F(2,96) 

WaŜność 3,16 

śywość 3,42 

PrzeŜywanie 4,00 

WyobraŜenia wzrokowe 4,24 

Otoczenie 3,60 

Spójność 4,00 

Powtarzanie 3,19 

    p<0,05; df = 96,000 

 
Zaobserwowane interakcje zmiennych moŜna podzielić na dwie grupy. Do 

pierwszej z nich naleŜą takie zmienne, jak: waŜność, Ŝywość, przeŜywanie oraz 
wyobraŜenia wzrokowe. W przypadku tych zmiennych zaleŜność między płcią 
a kolejnością wspomnień, na przykładzie zmiennej waŜności, przedstawia ry-
sunek 1. 
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Rysunek 1. Efekt interakcji: kolejność wspomnień/płeć – WaŜność 

Z wykresu (rys. 1) jasno wynika, Ŝe kobiety podobnie oceniają pierwsze 
i drugie wspomnienie, natomiast w przypadku trzeciego wspomnienia ich oce-
ny są znacznie wyŜsze. Z kolei męŜczyźni oceniają pierwsze dwa wspomnienia 
równieŜ podobnie, chociaŜ nieco wyŜej niŜ kobiety, jednak trzecie wspomnienie 
oceniane jest przez nich znacznie niŜej. 

Drugą grupę tworzą zmienne spójności (rysunek 2), otoczenia i powta-
rzania. Tutaj zarówno kobiety, jak i męŜczyźni podobnie szacują wspomnienie 
drugie i trzecie. RóŜnica występuje w przypadku wspomnienia pierwszego. 
Kobiety oceniają je najniŜej spośród wszystkich trzech, natomiast męŜczyźni  
– najwyŜej. 

Rysunek 2. Efekt interakcji: kolejność wspomnień/płeć – Spójność 
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Analiza porównawcza: własne wspomnienia fleszowe, w spomnienia                           
fleszowe z listy oraz wspomnienia niefleszowe 

W celu porównania właściwości „własnych wspomnień fleszowych” z cechami 
„wspomnień fleszowych z listy” oraz wspomnień niefleszowych przepro-
wadzono analizę wariancji dla powtarzanych pomiarów, dla kaŜdego pytania 
kwestionariuszowego. W analizie tej wszystkie trzy własne wspomnienia fle-
szowe zostały potraktowane jako jedna grupa i w dalszej części były juŜ rozpa-
trywane wspólnie. W obrębie grupy „wspomnień fleszowych z listy” znajdowa-
ło się 57 wspomnień, natomiast grupę wspomnień niefleszowych reprezento-
wały 93 wspomnienia. Wyniki tej analizy przedstawia tabela 3.  

Z lewej strony tabeli 3 znajdują się wyniki analizy wariancji dla efektu 
głównego, czyli zmienności pomiędzy grupami wspomnień. Kolejna kolumna 
obejmuje wyniki wpływu płci osoby badanej na szacowanie cech poszczegól-
nych grup wspomnień. Trzy kolejne kolumny zawierają średnie wyniki w skali 
dla własnych wspomnień fleszowych (FW), wspomnień fleszowych z listy (F2) 
oraz wspomnień ocenionych jako niefleszowe (NF). 

Analiza wykazała, z duŜą istotnością statystyczną, Ŝe oceny właściwości 
wspomnień zmieniają się w zaleŜności od tego, do jakiej grupy naleŜy dane 
wspomnienie. Aby dokładniej przyjrzeć się zaobserwowanym róŜnicom i pre-
cyzyjnie ustalić rozbieŜności pomiędzy poszczególnymi grupami wspomnień, 
przeprowadzono dodatkowe analizy, które przedstawiają trzy kolumny znaj-
dujące się z prawej strony tabeli 3. Analiza ta pokazuje istotność (dla testów 
post-hoc, przy zastosowaniu testu HSD, nierówne N Tukeya) róŜnic między 
poszczególnymi grupami wspomnień: wspomnień fleszowych własnych z fle-
szowymi z listy, fleszowych własnych z niefleszowymi oraz wspomnieniami 
fleszowymi z listy z niefleszowymi.  

Uzyskane wyniki pokazują, zgodnie z oczekiwaniami, Ŝe własne wspo-
mnienia fleszowe uzyskały najwyŜsze wyniki we wszystkich skalach, nato-
miast wspomnienia ocenione jako niefleszowe były szacowane stosunkowo 
najniŜej. Z kolei wspomnienia fleszowe z listy okazały się wprawdzie istotnie 
statystycznie „silniejsze” niŜ wspomnienia niefleszowe, ale były równieŜ istot-
nie statystycznie niŜej oceniane niŜ własne wspomnienia fleszowe. 

Aby ustalić właściwości pamięci fleszowej, porównano wyróŜnione trzy 
grupy wspomnień pod względem zmiennych, które uzyskały najwyŜsze wyni-
ki. Wśród własnych wspomnień fleszowych najwyŜej oceniano kolejno: pew-
ność; otoczenie; przekonanie osoby, Ŝe nie tylko ma wiedzę na temat treści 
wspomnienia, ale równieŜ je pamięta; wyobraŜenia wzrokowe; znaczenie oso-
biste oraz Ŝywość. Wspomnienia „fleszowe z listy” uzyskały najwyŜsze noty 
w skalach: pewności, otoczenia, znaczenia osobistego, przekonania dotyczące-
go pamiętania i wiedzy na temat wydarzenia i Ŝywości. Natomiast w obrębie 
wspomnień niefleszowych najwyŜej oceniano kolejno: pewność, znaczenie oso-
biste, konsekwencje, pamięć otoczenia i opisane wyŜej przekonanie. 
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Tabela 3.  
Porównanie średnich poszczególnych grup wspomnień: własnych wspomnień 

fleszowych (FW), wspomnień fleszowych wybranych z listy przykładów (F2) 
oraz wspomnień ocenionych jako niefleszowe (NF) 

 
Efekt grupy Średnie dla grup 

Istotność porównań 
testami post-hoc 

Pytanie F płeć FW F2 NF FW/F2 FW/NF F2/NF 

Cechy pamięci fleszowej 

Znaczenie społeczne 3,19** 0,00 2,12 2,34 1,65 0,891 0,130 0,047 

Znaczenie osobiste 22,29*** 0,00 5,09 4,23 2,81 0,040 0,000 0,000 

WaŜność 23,36*** 0,00 5,17 4,24 2,87 0,021 0,000 0,000 

Zaskoczenie 27,26*** 0,10 4,16 2,73 1,85 0,000 0,000 0,019 

Konsekwencje 13,86*** 0,17 4,14 3,12 2,37 0,011 0,000 0,081 

śywość 58,26*** 1,46 5,09 3,93 1,71 0,001 0,000 0,000 

 Zakłócenie czynności 41,52*** 0,09 4,35 2,76 1,50 0,000 0,000 0,000 

Zmiana emocji 30,83*** 0,11 5,00 3,24 2,09 0,000 0,000 0,008 

Cechy pamięci autobiograficznej 

PrzeŜywanie 45,52*** 0,00 4,42 2,96 1,76 0,000 0,000 0,000 

Pewność 22,07*** 0,01 6,44 5,48 4,12 0,016 0,000 0,000 

Powtarzanie 49,52*** 0,17 4,17 2,85 1,48 0,000 0,000 0,000 

Wiem/pamiętam 89,08*** 0,49 5,77 4,01 2,14 0,000 0,000 0,000 

Obserwator/uczestnik 48,53*** 0,56 4,59 3,20 1,51 0,000 0,000 0,000 

Narracja 

Werbalizacja 43,37*** 0,93 4,07 2,81 1,35 0,000 0,000 0,000 

Spójność 62,75*** 0,07 4,70 2,85 1,39 0,000 0,000 0,000 

Emocje 

Zgodność 18,09*** 0,26 3,80 2,76 1,84 0,005 0,000 0,015 

Intensywność 66,63*** 0,95 4,41 2,70 1,48 0,000 0,000 0,000 

Wyrazistość 

 WyobraŜenia słuchowe 58,10*** 0,05 4,33 3,09 1,37 0,000 0,000 0,000 

WyobraŜenia wzrokowe 90,27*** 0,00 5,51 3,48 1,57 0,000 0,000 0,000 

Otoczenie 68,90*** 0,74 5,82 4,32 2,17 0,000 0,000 0,000 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; dla efektu głównego df = 60, dla efektu płci df = 30 
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DYSKUSJA WYNIKÓW 

Przede wszystkim naleŜy stwierdzić, Ŝe wyniki tych badań potwierdziły więk-
szość z postawionych hipotez. Zgodnie z oczekiwaniami w badaniach wykaza-
no, Ŝe wspomnienia fleszowe róŜnią się pod względem nasilenia określonych 
cech od zwykłych wspomnień autobiograficznych. Jednak – w świetle przed-
stawionych badań – okazało się, Ŝe rozbieŜność tę moŜna zaobserwować rów-
nieŜ w obrębie samych wspomnień fleszowych, gdzie jedne wspomnienia były 
dla tej samej osoby bardziej „fleszowe”, inne mniej. 

Jest to najbardziej interesujący wynik uzyskany w tych badaniach, ponie-
waŜ rzuca zupełnie nowe światło na problematykę pamięci fleszowej. Rubin 
i Kozin (1984) równieŜ zaprezentowali badanym listę przykładów wspomnień, 
które badani mieli ocenić jako fleszowe lub nie, a następnie oszacować w kilku 
skalach (konsekwencji, zaskoczenia, zmian emocjonalnych, powtarzania oraz 
prawdopodobieństwa). Uzyskane dane dla grup wspomnień określonych jako 
fleszowe i niefleszowe porównywali tylko względem siebie. W rezultacie 
stwierdzili, Ŝe wspomnienia uznane za fleszowe były wyŜej oceniane w skalach 
niŜ wspomnienia określone jako niefleszowe. W związku z tym uznali, Ŝe ce-
chy mierzone przez podane skale są powiązane z badanym rodzajem pamięci.  

W świetle przedstawionych badań znacznie trudniej wskazać charaktery-
styczne cechy pamięci fleszowej, poniewaŜ nie wykryto Ŝadnych właściwości 
wspomnień fleszowych, które szczególnie odróŜniałyby je od zwykłych wspo-
mnień autobiograficznych. Dodatkowo zaobserwowano róŜnice dotyczące in-
tensywności w obrębie grupy wspomnień fleszowych. Niemniej, zgodnie 
z oczekiwaniami, zebrane tutaj wspomnienia okazały się znacznie intensyw-
niejsze od zwykłych wspomnień. 

MoŜna tu przywołać zaproponowaną wcześniej koncepcję pamięci fleszo-
wej – jako pewnego odcinka na kontinuum pamięci autobiograficznej, który 
charakteryzuje się wyŜszym stopniem nasilenia jej określonych cech. Pozycja 
wspomnienia, zajmowana na tym kontinuum, decydowałaby o jego intensyw-
ności. 

Zaprezentowane badania pokazały, Ŝe jeŜeli osoby badane zostaną popro-
szone o podanie trzech najŜywszych wspomnień odpowiadających definicji 
pamięci fleszowej, to znaczna większość relacjonuje wspomnienia, które wcale 
nie dotyczą waŜnych, publicznych wydarzeń. Wspomnienia te charakteryzują 
się wysokim znaczeniem osobistym. Wśród zebranych 150 opisów wydarzeń 
zanotowano tylko 4% wspomnień, które były przedmiotem badań Browna 
i Kulika (1977). Dlatego wskazywanie znaczenia społecznego, jako determi-
nanty wystąpienia efektu lampy błyskowej (Neisser, 1982; Brown, Kulik, 
1977), nie znalazło poparcia w świetle przedstawionych badań. Ponadto wyda-
rzenia będące przedmiotem zebranych wspomnień w przewaŜającej części nie 
były zaskakujące oraz odznaczały się niewielkimi konsekwencjami. ToteŜ 
uznanie tych właściwości za warunki inicjujące efekt lampy błyskowej budzi 
wątpliwości. 
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Analiza treści wspomnień pokazała, Ŝe obejmują one średnio 2,77 katego-
rii kanonicznych. Wynik ten jest niŜszy niŜ w badaniach Rubina i Kozina 
(1984), gdzie wspomnienia zawierały średnio 4,50 kategorii kanonicznych 
(SD = 1,03), ale zbliŜony do wyników Browna i Kulika (1977), którzy zanoto-
wali 2,65 kategorii. W badaniach Rubina i Kozina procent niezwykłych szcze-
gółów występujących we wspomnieniach był równieŜ wyŜszy – wyniósł 71 (tu-
taj 44). Jednak zarówno wspomnienia analizowane w artykule Rubina i Kozi-
na, jak i przytaczane tutaj wskazują, Ŝe operacyjne kryterium Browna i Kuli-
ka – zgodnie z którym wspomnienie zostaje uznane za fleszowe, jeśli osoba 
badana ocenia je jako fleszowe i jeśli dodatkowo wspomnienie to zawiera 
przynajmniej jedną z sześciu wyróŜnionych kategorii – moŜe zostać spełnione 
przez wspomnienia dotyczące szerokiego zakresu wydarzeń. 

Okazało się, Ŝe we wszystkich trzech grupach wspomnień najwyŜej oce-
niano przekonanie o nieomylności własnych wspomnień. Podobne wyniki uzys-
kali Talarico i Rubin (2003), którzy porównywali zmiany zachodzące pod 
wpływem upływu czasu w zwykłych oraz fleszowych wspomnieniach. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań doszli do wniosku, Ŝe prawdziwą zagadką 
pamięci fleszowej nie jest to, dlaczego wspomnienia te są dokładne przez długi 
czas, tylko to, dlaczego przez tak długi czas utrzymuje się wiara w ich dokład-
ność.  

Hipotezy dotyczące Ŝywości i wyrazistości wspomnień fleszowych znalazły 
potwierdzenie w prezentowanych badaniach. Badane osoby wysoko oceniały 
Ŝywość swoich wspomnień, pamięć otoczenia oraz wyobraŜenia wzrokowe to-
warzyszące wspomnieniu. JednakŜe Ŝywość nie moŜe być utoŜsamiana z do-
kładnością. Pod tym względem jest prawie pewne, Ŝe wspomnienia te nie są 
dokładne. Metafora fotografii moŜe zostać podtrzymana, jeśli dorównując kro-
ku technice przyjmiemy, Ŝe wspomnienie fleszowe zostało „wykonane” apara-
tem cyfrowym i tak jak uzyskany zapis cyfrowy moŜna modyfikować kom-
puterowo, tak nasze wspomnienie ulega zniekształceniom w stosunku do swo-
jej oryginalnej wersji. Jednak problematyka dokładności i trafności pamięci 
fleszowej nie została uwzględniona w tych badaniach. 

Dane dotyczące róŜnic płciowych nie potwierdziły postawionych hipotez. 
Analiza zebranych wspomnień pokazała, wbrew oczekiwaniom, Ŝe to właśnie 
wspomnienia męŜczyzn okazały się dłuŜsze i bardziej szczegółowe. Na efekt 
ten mogło wpłynąć kilka czynników. Podczas eksperymentu męŜczyźni wyka-
zywali większe zainteresowanie badaniem. Zadawali więcej pytań dotyczących 
definicji pamięci fleszowej i wypełnienie kwestionariusza zajmowało im więcej 
czasu niŜ kobietom. Nie zanotowano równieŜ róŜnic płciowych w intensywno-
ści emocji towarzyszących wydarzeniu będącemu przedmiotem wspomnień. 
Jednak, porównując trzy podawane wspomnienia fleszowe, odnotowano kilka 
interakcji czynnika płci z kolejnością relacjonowania wspomnień i ich wspól-
nego wpływu na szacowanie określonych cech pamięci. 

Dokładne przyjrzenie się zaobserwowanym związkom pokazało, Ŝe kobie-
ty, relacjonując trzy najŜywsze wspomnienia, najniŜej oceniały wspomnienia 
opisywane w pierwszej kolejności, natomiast najwyŜej – trzecie w kolejności. 
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Wspomnienie podawane jako pierwsze było najstarsze (M = 9,7 roku), nato-
miast ostatnie – najmłodsze (M = 5,8 roku). MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe 
pewne cechy wydarzenia, które miało miejsce około 10 lat wcześniej, mogły 
z upływem czasu zostać zapomniane. Dlatego wspomnienie ocenione jako 
najmłodsze uzyskało najwyŜsze oceny. Jednak w grupie męŜczyzn zaleŜność ta 
uległa odwróceniu. Dla męŜczyzn pierwsze, najstarsze wspomnienie okazało 
się najŜywsze, natomiast najmłodsze, znajdujące się na ostatniej pozycji, było 
oceniane najniŜej. Jak wytłumaczyć taką zaleŜność? Większość badań poświę-
conych problematyce pamięci fleszowej odwoływała się do wydarzeń bardzo 
odległych. Rubin i Kozin (1984) podkreślali, Ŝe wspomnienia fleszowe z bie-
giem czasu wyróŜniają się niŜszym stopniem zanikania wyrazistości i utraty 
szczegółów. Zarówno ci autorzy, jak i inni tłumaczyli ten fakt, odwołując się do 
mechanizmu powtarzania. Wielokrotne powracanie, w rozmowach czy my-
ślach, do zapamiętanego wydarzenia wzmacnia i utrwala ślad pamięciowy. 
Pogląd ten odzwierciedlił się w prezentowanych badaniach. Kobiety rzeczywi-
ście najczęściej powtarzały najmłodsze – trzecie wspomnienie, natomiast męŜ-
czyźni najstarsze – pierwsze. Nierozstrzygniętą kwestią pozostaje jednak 
stwierdzony fakt, dlaczego najŜywsze wspomnienie kobiet jest najmłodsze, 
a w grupie męŜczyzn – najstarsze (spośród trzech podanych) i dlaczego męŜ-
czyźni opisali je w pierwszej kolejności, a kobiety w trzeciej. Dalsze badania 
problematyki dotyczącej ustalenia róŜnic płciowych związanych z pamięcią 
fleszową powinny rozstrzygnąć te wątpliwości. 

Warto wspomnieć o kilku czynnikach, które mogły wpłynąć na wyniki 
przytaczanych badań. Po pierwsze, w drugiej części badania, po zaprezento-
waniu badanym przykładów trzech wspomnień, pytano, czy dane wydarzenie 
wywołało u osoby efekt lampy błyskowej, i bez względu na odpowiedź proszono 
o udzielenie odpowiedzi na 22 pytania, które pojawiły się wcześniej w pierw-
szej części. Jednak nie uwzględniono, Ŝe osoba badana mogła zupełnie nie pa-
miętać danego wydarzenia, a mimo to, zgodnie ze wskazówką, udzielać odpo-
wiedzi na pytania. Dlatego nie moŜna wykluczyć, Ŝe w obrębie grupy wspo-
mnień uznanych jako niefleszowe mogły się znaleźć takie przypadki, co za-
owocowało obniŜeniem średnich wyników w skalach. Po drugie, zastosowana 
metoda wymagała od badanych dwukrotnego odpowiadania na te same pyta-
nia, dotyczące jednak róŜnych wspomnień. Mogło to doprowadzić do znuŜenia 
w drugiej części badania i niezastanawiania się nad udzielanymi odpowie-
dziami. Nie moŜna teŜ wykluczyć, Ŝe badani doszli do wniosku, iŜ badanie ma 
na celu pokazanie róŜnic między pierwszym szacowaniem a drugim, i odpo-
wiadali adekwatnie do tego, co sądzili o oczekiwaniach eksperymentatora. 
Dlatego uwaŜam, Ŝe warto byłoby przeprowadzić kolejne badania poświęcone 
tej samej problematyce, jednak zaplanowane w taki sposób, Ŝeby wykluczyć 
zaobserwowane tutaj niedostatki metodologiczne. 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe przedstawione badania moŜna trak-
tować jako kolejną próbę weryfikacji teorii zaproponowanej przez autorów 
koncepcji pamięci fleszowej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań 
(Neisser, 1982; Rubin, Kozin, 1984), wyniki pokazały, Ŝe zaskoczenie i konse-
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kwencje nie są koniecznymi warunkami wystąpienia efektu lampy błyskowej. 
Ponadto, wbrew teorii Neissera (1982), który podkreślał rolę waŜnych publicz-
nych wydarzeń w pamięci fleszowej, analizowane w artykule wspomnienia 
w minimalnym stopniu dotyczyły tego typu wspomnień. Wspomnienia fleszo-
we zebrane tutaj, w badaniach Rubina i Kozina (1984) oraz Browna i Kulika 
(1977) zawierały wyróŜnione kategorie kanoniczne. Czy jest to jednak wy-
starczający dowód, aby uznać wspomnienia fleszowe za szczególny, niezaleŜny 
rodzaj pamięci? UwaŜam, Ŝe opis wspomnienia, który zawiera miejsce wy-
darzenia, osoby towarzyszące, odczuwane emocje czy skutki zdarzenia, nie jest 
niczym nadzwyczajnym. Trudno sobie wyobrazić opowiadanie pozbawione tego 
typu informacji.  

NajwaŜniejszym wynikiem uzyskanym w tych badaniach jest wskazanie, 
Ŝe intensywność badanych cech wspomnień róŜnicuje nie tylko wspomnienia 
fleszowe i zwykłe wspomnienia autobiograficzne, ale równieŜ same wspo-
mnienia fleszowe odznaczają się zróŜnicowanym stopniem nasilenia badanych 
właściwości. MoŜna zatem wnioskować, Ŝe pamięć fleszowa nie jest odrębnym, 
jednorodnym rodzajem pamięci autobiograficznej, poniewaŜ w świetle prze-
prowadzonych badań nie moŜna ustalić Ŝadnych cech, które określałyby 
wszystkie wspomnienia fleszowe i odróŜniały je od zwykłych wspomnień auto-
biograficznych. Jednak udzielenie dalszych, dokładniejszych odpowiedzi na 
pytania dotyczące relacji między pamięcią autobiograficzną i fleszową wyma-
ga kolejnych badań.  

BIBLIOGRAFIA 

Brewer, W. F. (1992). The theoretical and empirical status of the flashbulb memory 
hypothesis. [W:] E. Winograd, U. Neisser (red.), Affect and accuracy in recall. 
Studies of “flashbulb” memories (s. 274-305). New York: Cambridge University 
Press. 

Brown, R., Kulik, J. (1977). Flashbulb memories. Cognition, 5, 73- 99. 

Colegrove, F. W. (1899). Individual memories. American Journal of Psychology, 10, 
228-255.  

Neisser, U. (1982). Snapshots or benchmarks? [W:] U. Neisser (red.), Memory observed: 
Remembering in natural contexts (s. 43-48). San Francisco: W. H. Freeman. 

Neisser, U., Harsch, N. (1992). Phantom flashbulbs: False recollection of hearing the 
news about Challanger. [W:] E. Winograd, U. Neisser (red.), Affect and accuracy in 
recall. Studies of “flashbulb” memories (s. 9-31). New York: Cambridge University 
Press.  

Niedźwieńska, A. (2003). Gender differences in vivid memories. Sex Roles, 49, 321-331. 

Pillemer, D. B. (1984). Flashbulb memories of the assassination attempt on President 
Reagan. Cognition, 16, 63-80. 

Pillemer, D. B. (1992). Remembering personal circumstances: A functional analysis. 
[W:] E. Winograd, U. Neisser (red.), Affect and accuracy in recall: Studies of 
“flashbulb” memories (s. 236-264). New York: Cambridge University Press. 



WSPOMNIENIA FLESZOWE 

 

173 

173 

Robinson, J. A. (1992). First experience memories: Contexts and functions in personal 
memories. [W:] M. A. Conway, D. C. Rubin, H. Springler, W. A. Wagenaar (red.), 
Theoretical perspectives on autobiographical memory (s. 223-239). Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 

Rubin, D. C. (1992). Constraints on memory. [W:] E. Winograd, U. Neisser (red.), Affect 
and accuracy in recall: Studies of “flashbulb” memories (s. 265-273). New York: 
Cambridge University Press. 

Rubin, D. C., Kozin, M. (1984). Vivid memories. Cognition, 16, 81-95. 

Sheen, M., Kemp, S., Rubin, D. C. (2001). Twins dispute memory ownership: A new 
false memory phenomenon. Memory and Cognition, 29, 779-788. 

Strongman, K. T., Kemp, S. (1991). Autobiographical memory for emotion. Bulletin of 
the Psychological Society, 29, 195-198.  

Talarico, J. M., Rubin, D. C. (2003). Confidence, not consistency, characterizes 
flashbulb memories. Psychological Science, 14, 455-461. 

Winograd, E., Killinger, W. A. (1983). Relating age at encoding in early childhood to 
adult recall: Development of flashbulb memories. Journal of Experimental 
Psychology: General, 112, 413-422. 


