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Summary: In the article there are described some difficulties which a psychologist usuaIly

encounters while analysing biographical material. These difficulties are connected:

l. with the person whom the biographical material concerns;

2. with the insufficienty oC the psychologist's interpretative acquiremenls.

Wprowadzenie

Od kilku lat autorka artykulu podejmuje próby konstruowania psychologicznych

portretów glównie (choc nie tylko) uczonych (Rzepa, 1991, 1992a, 1994a, 1994b,
1994c, 1995, 1997, 1999). Dokonuje tego na podstawie jakosciowej analizy róznorod-

nych materialów biograficznych: listów, pamietników, dzienników, okolicznosciowych

wypowiedzi, wywiadów, biografii i autobiografii. Kazdorazowo (w przypadku uczonych)
stara sie wniknac w klimat naukowej twórczosci wybranej osoby, zapoznajac sie -

w miare moznosci - ze wszystkimi jej naukowymi wytworami. Równiez za kazdym

razem stara sie uchwycic mozliwie calosciowo i wiernie wlasne mysli, sady i oceny

dotyczace portretowanej osoby. Jednoczesnie, uswiadamiajac sobie slabe punkty wlas-

nych - wszak jednostkowych - sadów, usiluje patrzec na ludzi i zdarzenia, oceniac

i wartosciowac przez pryzmat hierarchii wartosci i zbioru postaw wobec swiata, przyj-

mowanych przez wybrana osobe. Ponadto, autorka zdaje sobie sprawe z tego, ze kazda

ze stosowanych metod analizy i interpretacji materialów biograficznych posiada jakas

teorie sensu, nie wolna od subiektywnych zalozen badacza. Stara sie zatem postepowac

w mysl podstawowych zasad badania hermeneutycznego, nakreslonych przez Paula Ri-

coeura (Ricoeur, 1985).

Mimo tych zabiegów, wlaczajacych do procesu portretowania psychologicznego

zarówno racjonalna wiedze naukowa i metodologiczna, jak i irracjonalna intuicje, kaz-

dorazowo odczuwa niepokój co do trafnosci sporzadzonego portretu psychologicznego.

Kazdy bowiem portret czy tez kazda inna forma psychologicznej prezentacji drugiej

osoby (studium przypadku, psychobiografia lub chocby orzeczenie czy opinia psycho-

logiczna) jest tylko jedna z wielu mozliwosci. Wszak wieloaspektowosc osobowosci
czlowieka, zróznicowanie motywów podejmowanych przezen dzialan, zmiennosc hie-
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rarchii wartosci i zwiazanych z nia potrzeb, pragnien i dazen, tendencje do elastycznosci

postaw zajmowanych wobec innych i wobec róznych dziedzin zycia etc., czynia uczo-

nego (i dowolna portretowana osobe) tworem nieuchwytnym - w sensie: nie dajacym

sie "przykroic" do ram jednego portretu psychologicznego, chocby byl najstaranniej

i najbardziej rzetelnie wykonany. To tak, jakby uznac, ze wybrana przez badacza fo-

tografia ukazujaca dana osobe w jakims okresie zycia, w danej sytuacji, w otoczeniu

okreslonych osób, wlasnie z takim wyrazem twarzy, tak a tak ubrana, byla jej naj-

wierniejszym wizerunkiem. Oczywiscie, formulowanie podobnych zalozen jest z gruntu

falszywe. Nie uwzglednia bowiem osobowej zmiennosci, zwiazanej chociazby z up-

lywajacym czasem, z odmiennoscia kontekstów historyczno-politycznych, plastyczno-

scia sytuacji zyciowych, ze zróznicowaniem nastrojów powstajacych na podlozu od-

noszonych sukcesów lub porazek, albo - po prostu - na bazie aktualnego stanu zdrowia

i samopoczucia.

Wobec powyzszego, na watpliwosci odnoszace sie do gotowego wytworu psy-

chologicznych analiz natury jakosciowej - nie tylko do portretu psychologicznego, lecz

i do studium przypadku, czy psychobiografii - mozna przepisac nie pozbawiona racji

"recepte". Polega ona na przyjeciu wspomnianego zalozenia o otwartym charakterze

tego typu wytworów. Znaczy to, ze rezultat psychologicznych interpretacji jest tylko

jednym z mozliwych sposobów ogladu wybranej osoby, nie roszczacym sobie prawa

do ostatecznych rozstrzygniec (Rzepa, 1992b).

Jak wynika z dotychczasowych rozwazan, trudnosci zwiazane z analiza materialów

biograficznych, nie dotycza jedynie samego wytworu tych analiz, ale równiez:

l) przedmiotu badania wybranej osoby lub/i wszelkich jej wytworów wlasnych

oraz materialów biograficznych jej dotyczacych,

2) psychologa-badacza.

Sposoby pokonywania trudnosci zwiazanych z tymi elementami procesu badaw-

czego stanowia od poczatku istnienia psychologii przedmiot dyskusji metodologicznych.

Sa one, co oczywiste, znaczacym fragmentem warsztatu badacza analizujacego materialy

biograficzne. W zwiazku z tym, w dalszej czesci artykulu autorka przedstawi wlasne

obserwacje i uwagi odnoszace sie do trudnosci zwiazanych z procesem przeprowadzania

analiz biograficznych.

Trudnosci zwiazane z przedmiotem badania

W omawianej sytuacji badawczej, przedmiot badania (inna osoba) - myslacy

i swiadomy, odwolujacy sie do zyciowych doswiadczen, zdolny do skomplikowanych

przezyc i do ich ekspresji oraz gotów do dzialania i formulowania róznorodnych ocen,

zgodnych z uznawana hierarchia wartosci - jest zródlem problemów, generalnie uza-

leznionych od faktu zycia lub smierci.
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W takiej sytuacji, gdy dana osoba zyje, badacz sporzadzajacy portret psychologi-

czny lub psychobiografie spotyka sie zwykle z nastepujacymi trudnosciami.
Po pierwsze, z odrzuceniem (podyktowanym rozmaitymi motywami) propozycji

"bycia" osoba badana, zatem z zakonczeniem procesu gromadzenia materialów niejako

"na wejsciu". W takim przypadku badacz wycofuje sie, respektujac prawo wybranej

postaci do odmowy. Moze on ponowic propozycje uczestnictwa w badaniu dopiero

po uplywie pewnego czasu.

Po drugie, nawet gdy wybrana osoba zgadza sie na przystapienie do wspólnej

realizacji propozycji badawczej, to wówczas - mniej lub bardziej swiadomie - kieruje

sie intencja kamuflujaca, tj. wykazuje sklonnosci do przedstawiania sie w zafalaszo-

wanym swiecie. W tym przypadku moze sie ona maskowac, kreujac swój obraz o za-

barwieniu wybitnie dodatnim (autoprezentacja pozytywna), albo tez - celowo podkresla,

wrecz "obnaza" ujemne strony swej osobowosci, tworzac wizerunek - pod róznymi

wzgledami - gorszy od rzeczywistego (autoprezentacja negatywna). Moze to czynic

z wielu powodów, chocby ze wzgledu na zamiar wzbudzenia szczególnego zaintere-

sowania ze strony badacza, czy tez - potwierdzenia jego (lub wyobrazanych czytel-

ników) oczekiwan itp.

W takich (wcale nierzadkich) sytuacjach badawczych, psycholog moze spróbowac

wyzwolic a nawet sprowokowac okreslone zachowania portretowanej osoby, które

pozwolilyby mu na weryfikacje wypowiadanych przez nia sadów i opinii o sobie.

Owych "prowokacji" mozna dokonywac z wykorzystaniem stosownych metod psycholo-

gicznych, m.in. za pomoca psychodramy, skal wartosci i opinii, czy tez za pomoca

pytan sprawdzajacych spójnosc wypowiedzi. Pytania te mozna zadawac w trakcie pro-

wadzenia wywiadu psychologicznego. Rzetelnosc i prawdziwosc przekonan o sobie i

autoopisów mozna sprawdzac takze na podstawie wmontowanych do testów skal klam-

stwa, czy tez za pomoca - niosacych nieograniczone wrecz mozliwosci - testów pro-

jekcyjnych. Zweryfikowac prawdziwosc autoprezentacji moze badacz równiez na dro-

dze odwolania sie do opinii innych osób (rodzina, znajomi, wspólpracownicy, przy-

jaciele, podwladni itp.), bezposrednio zwiazanych z wybrana osoba.

Natomiast niezaleznie od tego, czy wybrana osoba zyje czy nie, przedmiotem

analiz psychologa staja sie materialy biograficzne. Nie sposób wyliczyc wszystkich trud-

nosci zwiazanych z ich analiza. Spróbujmy przyjrzec sie przynajmniej najwazniejszym.

Po pierwsze, chodzi o dostrzezone i zarejestrowane przez badacza sprzecznosci

istniejace pomiedzy informacjami zamieszczonymi w kilku zródlach (sprzecznosc

zewnetrzna). Sprzecznosci te dotycza najczesciej faktów biograficznych (np. dat urodzin,

waznych wydarzen zyciowych, smierci) lub tez ich oceny (np. odczytanie i prezentacja

dzialalnosci uczonego w ramach danej organizacji spoleczno-politycznej przez jedno

zródlo jako marksistowskiej, natomiast przez drugie - jako katolickiej).

Wyjsciem z tak klopotliwej sytuacji jest poszukiwanie innych, nowych zródel,

którym przypisuje sie walor rozstrzygalnosci. W przypadku zgromadzenia wielu zródel
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zawierajacych odmienne dane, korzysta sie ze wskaznika czestosci pojawlama sie tej

lub innej informacji. Ostatecznie jako wiarygodna przyjmuje sie te, która czesciej po-

wtarza sie w zródlach. Dlatego tak bardzo wazne jest, aby badacz grupowal materialy

w spójne i logicznie powiazane calosci, by - w zadnym razie - nie rozpatrywal ich

oddzielnie, lecz nieustannie ze soba porównywal i weryfikowal. Taka propozycje (mat-

ching method) przedlozyl przed pólwieczem najbardziej zdecydowany zwolennik sto-

sowania metod idiograficznych w badaniach psychologicznych, mianowicie - Gordon

Allport. Propozycje te zweryfikowal w 1936 roku P.E. Vemon, (1936).

Po drugie, trudnosci zwiazane z analiza materialów biograficznych dotycza

zaobserwowanych przez badacza sprzecznosci istniejacych miedzy informacjami zawar-

tymi w jednym zródle (sprzecznosc wewnetrzna). Z reguly takie zródlo odrzuca sie

jako niewiarygodne lub (np. w przypadku braku innych danych) traktuje sie je z wy-

jatkowa ostroznoscia.

Po trzecie, chodzi o wieloznacznosc informacji zródlowych, niejako "upowaznia-

jaca" do zróznicowanych (a nawet odmiennych) interpretacji. Ta trudnosc laczy sie bez-

posrednio zarówno z charakterem jezyka, uzywanego przez autora danego materialu

biograficznego, jak i z forma narracji. Im bardziej jest ona oszczedna, chlodna, po-

wsciagliwa, bazujaca na procesach intelektualnych i do nich apelujaca, tym jasniej prze-

kazuje tresci zamierzone przez nadawce przel�azu. I odwrotnie - im jest bardziej kwie-

cista, nadmiernie rozbudowana, redundantna, bazujaca na procesach emocjonalnych, tym

trudniej �chwycic sens mysli, lecz zapewne latwiej - czytelne wówczas intencje autora.

Mozna tu takze zastanawiac sie nad - niekoniecznie adekwatnymi do wymienionych

form narracji biograficznej - gatunkami literackimi pozyskanych materialów, lecz akurat

kwestie decyzji typologicznych nie sa przyczyna specjalnych trudnosci interpretacyjnych.

Natomiast kwestii jezykowych (semantycznych, syntaktycznych i kompetencyjno-

pragmatycznych) zróznicowan materialów biograficznych nie mozna uporzadkowac w

spójny i rozlaczny sposób. Wszak kazdy autor reprezentuje odmienny styl wypowiedzi,

zasób slów, nawyki syntaktyczne. Przywoluje inne mysli jako wartosciowe, odsyla do

innych cytatów, korzysta z indywidualnie preferowanych metafor itp. Jego doswiad-

czenie jezykowe (w powiazaniu z doswiadczeniem zyciowym) jest odmienne i decyduje

o okreslonym poziomie kompetencji jezykowej. Dlatego tez twierdze, ze swoista

sztuka (której opanowanie jest dla badacza niezbedne) pozostaje umiejetnosc takiego

prowadzenia selekcji materialów biograficznych, by - abstrahujac od charakteru uzy-

wanego jezyka - umiec wyszukac w nich problemy kluczowe (centralne kategorie)

oraz istotne oceny i opinie, dotrzec do tresci mówiacych o prawdziwych motywach

podejmowanych dzialan, odczytac fragmenty informujace o zródlach decyzji i doko-

nywanych wyborach zyciowych.

"Sztuka" ta nie jest tak trudna wówczas, gdy mamy do czynienia z otwartym

stylem komunikowania tresci biograficznych, wlasciwie niezaleznym od samej formy

przekazu. Chodzi tu o - rzadko spotykane - bezposrednie wyrazanie w materialach



132

biograficznych mysli, emocji, uczuc, sadów, postaw, ocen i opinii. Chodzi tu zatem

o brak kamuflazu, o autentycznosc i bezposredniosc. Natomiast wspomniana "sztuka

selekcji" jest niezmiernie utrudniona w przypadku zamknietego stylu komunikowania

tresci biograficznych, obwarowanych wówczas licznymi ,,murami" kamuflazu i tajemni-

cy, przez które trudno sie badaczowi przebic. Pomocne moga tu byc techniki, wy-

pracowane glównie przez psychobiografów, jak np. osobowosciowa analiza strukturalna

(persona1 structure analysis), zaproponowana przez A.L. Baldwina, (1942) i polegajaca

na analizie frekwencyjnosci slów dotyczacych badanej kategorii. Taka technika jest rów-

niez metoda glównych ognisk strukturalnych (major structural JOCI), opracowana przez

R.B. Perry'ego, (1936); czy tez skala zakotwiczenia (self-anchoring scale) (Kilpatrick,

Cantril, 1960). Zestawienia wszelkich technik stosowanych w celu uprawdopodobnienia

interpretacji psychobiograficznej dokonal G. Allport (Allport, 1961; Runyan, 1992).

Po czwarte, chodzi równiez o motywy sporzadzania materialów biograficznych

oraz () sygnalizowane w nich (przez autobiografa badz przez biografa) motywy po-

dejmowania zyciowych decyzji, dokonywania wyborów, preferowania takiej czy innej

formy aktywnosci zawodowej. Motywów tych, o czym warto pamietac, moze byc do-

wolnie wiele, tak w odniesieniu do uzasadniania samej potrzeby sporzadzenia danego

materialu biograficznego, akcentowania (lub pomijania) poszczególnych faktów biogra-

ficznych, jak i w odniesieniu do mniej lub bardziej aktywnego uczestnictwa w wy-

darzeniach historycznych. Niejasnosc, zlozonosc i czesta niespójnosc motywów dzia-

lania danej osoby dodatkowo zaciemnia przekazywane informacje. Ponadto, jest prze-

ciez "tajemnica poliszynela", ze motywy ujawniane sluza raczej ukryciu motywów pra-

wdziwych, anizeli ukazuja prawdziwe dazenia jednostki.

Zwykle bowiem w materialach biograficznych mozna odróznic warstwe rzeczy-

wista (prawdziwe motywy umiejscawiane w glebokiej warstwie narracji) od warstwy

zyczeniowej (motywy pozadane mieszczace sie na powierzchni narracji). Jezeli wiec

analiza biograficzna ogranicza sie wylacznie do warstwy zyczeniowej danego materialu,

wówczas z duzym prawdopodobienstwem mozna mówic o tendencjach autora do pre-

zentacji motywów "wybielajacych" (hagiograficznych, panegirycznych) lub "oczer-

niajacych" (dyskryminujacych, dyskredytujacych) decyzje, wybory, dzialania prezento-

wanych osób.

Tu zgadzam sie z dosadna aczkol wiek trafna ocena, sformulowana przez

W. Witwickiego: ,,Najbardziej nawet sekretne [dokumenty - dop. TR] sa jednak mniej

czy wiecej swiadomie przeznaczone dla zywych lub pomyslanych osób drugich, chocoy

tym drugim mial byc Bóg albo sam piszacy, po latach" (Witwicki, 1962, s. 38). Cóz

wiec dziwnego w tym, ze kierujac sie wiedza na temat oczekiwanej oceny spisywanych

tresci, glównie autobiografowie (ale i biografowie) czynia doslownie "cuda" by za-

prezentowac motywy swej aktywnosci (lub aktywnosci wybranej postaci) w róznych

dziedzinach zycia jako ze wszech miar pozadane spolecznie i uzasadnione historycznie,

a nadto - ustalone dobrowolnie i intencjonalnie. Dlatego tak wazna jest postawa kry-
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tyczna zajmowana przez badacza wobec analizowanych materialów biograficznych.

Wskazane Gedynie najwazniejsze) trudnosci zwiazane z materia samego przedmio-

tu badania, wystepujace w przypadku prowadzenia analiz biograficznych, z pewnoscia

nie wyczerpuja zbioru wszelkich mozliwych niedogodnosci empirycznych. Warto je-

szcze przynajmniej wspomniec o klopotach zwiazanych z dostepem do zródel (utaj-

nianie materialów, ich niszczenie, ukrywanie, falszowanie), czy z warunkami politycz-

nymi ,,regulujacymi" ów dostep. Czasami nie do przezwyciezenia jest równiez pokusa

abstrahowania od warunków spoleczno-historycznych, w których sporzadzono anali-

zowane zródla. Tymczasem nie wolno zapominac, iz analizowany material - przedmiot

badania - byl wytworzony w konkretnych okolicznosciach i aby móc go poprawnie

zinterpretowac, trzeba okolicznosci te uwzglednic w jak najbardziej pelny sposób.

Trudnosci zwiazane z osoba badacza

Na temat trudnosci tego typu mozna najwiecej sie dowiedziec siegajac do korzeni

- do psychologii opisowej. Jak wiadomo, w ramach psychologii opisowej zasadnicza

range przypisywano dwom metodom poznawania zycia psychicznego: introspekcji i in-

terpretacji wytworów. Analiza materialów biograficznych jest wlasciwie sztuka inter-

pretacji wytworów, sporzadzonych (na drodze jakkolwiek rozumianej introspekcji) przez

osobe bedaca przedmiotem badan psychologa lub tez wytworów przygotowanych przez

innego badacza, aczkolwiek osoby tej dotyczacych. Odwolam sie tu nie tylko do uwag

zglaszanych przez P. Ricoeura, lecz równiez do wskazan W. Witwickiego, rozproszonych

w jego pracach psychologicznych (Witwicki, 1938, 1946, 1962, 1963, 1980).

Po pierwsze, chodzi o to. by psycholog (lub przedstawiciel pokrewnej dyscypliny

nauki) interpretujacy cudze wytwory umial trafnie rozpoznac kryjace sie za nimi i be-

dace ich podstawa procesy psychiczne. Nietrafne rozpoznanie, wynikajace najczesciej

z niedostatecznej wiedzy psychologicznej i metodologicznej, rodzi bowiem zasadnicza

trudnosc, która mozna okreslic mianem "chybionej diagnozy". Jej efektem staje sie

"praca nie na temat". Zapobiec tej trudnosci mozna przede wszystkim wówczas, jesli

badacz posiada dostateczny zasób wiedzy o regulach przekladalnosci ,Jezyka" wytwo-

rów na ,Jezyk" zycia psychicznego, tzn. gdy zna zasady ekspresji (objawiania) zjawisk

psychicznych (równiez uczuciowych). Zasady te w formie ogólnych praw i szczegó-

lowych przykladów znajduja swe opracowanie na gruncie psychologii poznawczej i (od

dawna zaniedbanej) psychologii uczuc. Wszak chodzi o to, by interpretacja wytworów

polegajaca na poszukiwaniu ukrytego sensu, odwolywala sie do umiejetnosci poglebiania

poziomów rozumienia literalnych znaczen.

Ponadto, przeciwdzialac trudnosciom interpretacyjnym polegajacym na blednym

rozpoznaniu, które prowadzi do "chybionej diagnozy" mozna wówczas, gdy badacz po-
siada osobliwa zdolnosc zwana intuicja psychologiczna. Posiadanie (a wlasciwie: ua-

ktywnianie sie) tej zdolnosci jest tym bardziej mozliwe, im badacz ma bogatsze do-
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swiadczenia w pracy z ludzmi. Wtedy poslugiwanie sie intuicja zyskuje range wrecz

metody poznania psychologicznego.

Aby zminimalizowac trudnosci zwiazane z interpretacja wytworów, badacza po-

winna charakteryzowac równiez umiejetnosc abstrahowania od powszechnie (niestety)

przyjmowanej zasady nalezacej do zasobu regul zdroworozsadkowego myslenia, iz

"wszyscy inni przezywaja (odczuwaja, mysla, spostrzegaja, oceniaja, wyobrazaja sobie

etc.) tak samo jak ja". Regula ta prowadzi wprost do blednych wniosków, poniewaz

jakoby ,,zapomina", iz to wlasnie na poziomie jednostkowym (w odróznieniu od po-

ziomu grupowego czy ogólnoludzkiego) istnieja miedzy ludzmi najwieksze odmiennosci.

Po drugie, idzie o trudnosci wynikajace z osobistego stosunku badacza do przed-

miotu analiz biograficznych. Czesto bowiem badacz wybiera przedmiot zainteresowan

ze wzgledu na zywiony wobec niego okreslony (pozytywny lub negatywny) stosunek

uczuciowy. Ze wzgledu na te uczucia, intencjonalnie i tendencyjnie analizuje materialy

biograficzne, tworzac - w nieunikniony sposób - jednostronny obraz danej osoby.

Z rozmyslem dobiera wiec materialy "pasujace" do zalozonego ad hoc wizerunku. To

oczywiste, iz wybór osoby jako przedmiotu badania jest bardzo czesto podyktowany

osobistymi wzgledami, ze na szczególna uwage i wytezona, czasochlonna prace za-

sluguja osoby "dlaczegos" wybrane (podziwiane, nieprzecietne, badz tez pogardzane,

nienawidzone). Jednakze sztuka interpretacji, reguly której ( rzec mozna) kieruja po-

stepowaniem badacza, nakazuje utrzymywanie wywazonego i zharmonizowanego sto-

sunku uczuciowego wobec wybranego bohatera - tak, by emocje i afekty nie prze-

slanialy lub nie zamazywaly prawdy o nim.

Czasami, o czym warto wspomniec, owa trudnosc pojawia sie juz w trakcie gro-

madzenia materialów biograficznych (gdy wybrana osoba zyje) lub w czasie ich ana-

lizowania. Wybrany bohater zaczyna wzbudzac w badaczu - zwykle w nieoczekiwany

choc latwy do przewidzenia sposób - okreslone uczucia. Dopóki proces ten pozostaje

uswiadamiany i kontrolowany, jest mozliwy do opanowania (w sensie nie przenoszenia

nasyconych emocjonalnie tresci do wytworu koncowego), poprzez uruchomienie zdy-

stansowanego krytycyzmu. Jezeli nie - wówczas mamy do czynienia z procesem naj-

czesciej przeciez nieuswiadamianym, ale jednak polegajacym na swoistym falszowaniu

wyników analizy materialów biograficznych. Wtedy koncowy wytwór pracy badacza

(portret psychologiczny, psychobiografia, studium przypadku) staje sie wyraznie prze-

sycony emocjami. Wówczas mówimy o tym, ze badacz bezkrytycznie gloryfikuje badz

potepia przedstawianego bohatera. Sporo przykladów rozentuzjazmowanych tekstów

znajdziemy w ksiazce (wydanej w Krakowie w 1974 roku pod redakcja Andrzeja Bier-

nackiego), pl. Portrety uczonych polskich.

Po trzecie, trudnosci powstaja wtedy, gdy badacz niewlasciwie ocenia wage faktów

biograficznych, to znaczy przecenia fakty malo istotne, a nie docenia faktów bardzo

istotnych. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy badacz "przyklada" wlasna skale

wartosci w celu ich oceny, bagatelizujac system wartosci uznawany przez wybrana oso-
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be. O tym, ze jest to zabieg prawdziwie ,,niedozwolony" bo prowadzacy do daleko

idacych zafalszowan, mówi bardzo dobitnie ponizsze wyznanie Kazimierza Obuch 0-

wskiego: "Moze brak poczucia szczescia wiaze sie z tym, ze z biegiem lat stawalem

sie coraz mniej pewny wielu wartosci i tym samym coraz mniej zdolny do satysfakcji,

jaka wynika z wyboru lepszego kosztem gorszego? Moze to brak poczucia szczegól-

nosci sukcesu, lub pewnosci tego, ze moje wyrzeczenia byly uzasadnione? Teraz wiem,

ze istnieje wiele równorzednych prawd dotyczacych tego samego wydarzenia i ze wiele

dróg prowadzi do kazdej z tych prawd. Mozna bylo isc latwiej i pewniej. Chyba tez

hierarchia moich wartosci splaszcza sie, mimo ze wartosci jest wiecej. Coraz czesciej

cenie to, co dawniej lekcewazylem i widze wartosci tam, gdzie dopatrywalem sie tylko

tkanki glejowej zycia" (Obuchowski, 1992, s. 17).

Wypowiedz ta przekonuje, jak skrupulatnie i ostroznie, przez pryzmat mozliwych

zmian, powinien badacz rekonstruowac system wartosci uznawanych przez jednostke

oraz uwzgledniac go w procesie selekcji i oceny faktów biograficznych. Sfery prze-

jawiania sie wartosci sa bowiem zróznicowane i mozna o nich wnioskowac dopiero

na podstawie wnikliwej analizy: l) celów i dazen werbalizowanych przez wybrana oso-

be, 2) wymagan formulowanych wobec siebie i wobec innych oraz wynikajacych stad

ocen, 3) sytuacji wywolujacych silne uczucia, jak np. satysfakcji, buntu, krzywdy, winy

itp., 4) przekonan nalezacych do systemu filozofii zyciowej.

Sadze, ze warto w tym miejscu podkreslic znaczenie jeszcze jednej cechy, jaka

powinna wyrózniac badacza przystepujacego do analizy materialów biograficznych.

Mam tu na mysli tolerancje, pozwalajaca na akceptacje niepowtarzalnosci i naturalnej

innosci bohatera. na nieprzykladanie wlasnych miar podczas dokonywania oceny prze-

jawów aktywnosci drugiego czlowieka, gloszonych przezen pogladów, osobistych pre-

ferencji, doznawanych uczuc etc.

Po czwarte, chodzi o trudnosc polegajaca na uleganiu przez badacza jednej

z dwóch skrajnych postaw wobec analizowanych materialów i zawartych w nich faktów

biograficznych. Zatem z jednej strony idzie o nadmierna skrupulatnosc faktograficzna,

o skupianie sie na wyszukiwaniu i prezentacji szczególów, bez silenia sie na doko-

nywanie jakichkolwiek uogólnien. Takie (bledne) postepowanie prowadzi do tworzenia

"sztucznej glebi", polegajacej na zarzuceniu czytelnika masa drobiazgowych faktow,

stwarzajacych wrazenie solidnej ,,roboty". Niestety, z takiej pracy nie wynika cokolwiek

szczególnego, co poszerzaloby wiedze na temat bohatera.

Natomiast z drugiej strony chodzi o postawe, która autorka artykulu okresla mia-

nem "z pozycji falszywego orla". Jest to postawa polegajaca na wysnuwaniu da-

leko idacych wniosków o charakterze ogólnym, opartych na sladowych przeslankach

badz nie wynikajacych z jakichkolwiek przeslanek. W rezultacie mamy najczesciej do

czynienia z niezwyklymi, sprawiajacymi wrazenie genialnych, odkryciami na temat pre-

zentowanej postaci, a w gruncie rzeczy - z domyslami badacza obdarzonego wybujala

wyobraznia. Taka postawa dowodzi. ze akceptuje on powierzchownosc jako ceche swego
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warsztatu. Dowodzi ona równiez braku poczucia odpowiedzialnosci, bowiem wykreo-

wane generalizacje zwykle okazuja sie bezpodstawne.

Po piate, idzie takze o trudnosci wynikajace z przeceniania znaczenia danej zmien-

nej (czesto jest to zmienna psychologiczna, osobowosciowa) na rzecz pomniejszania

wagi - de facto - istotniejszych czynników sytuacyjnych, pozapsychologicznych (Ru-

nyan, 1992). Wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem nadinterpretacji. Klasycznym

przykladem nadinterpretacji jest teoria marzen sennych Sigmunda Freuda, trafnie wy-

kpiona przez Antoniego Slonimskiego w dwuwierszu: Snila mi sie szafa zwyczajna,

do rzeczy; a Freud mi powiada, ze organ kobiecy.

Po szóste, badacz musi pokonac równiez trudnosci natury etycznej. Jezeli uzyskuje

dostep do materialów biograficznych o osobistym charakterze (np. dzienniki intymne

czy listy), winien znac odpowiedz na pytanie, jakie szczególy z prywatnego zycia bo-

hatera moze ujawnic i dlaczego wlasnie te. W tym przypadku zwykle bardzo pomocne

okazuja sie konsultacje z wybrana osoba lub z Jej rodzina lub tez -

z zespolem kompetentnych sedziów. Nie bez znaczenia jest tu konsekwencja badacza,

znajdujaca oparcie w jasno sformulowanych motywach wyboru bohatera, w uswiada-

mianych celach jakie spelniac ma sporzadzany wytwór, w ich realizacji - zdecydowanej

i zgodnej z regulami hermeneutyki.

Po tej prezentacji mogloby sie wydawac, ze trudnosci zwiazane z analiza ma-

terialów biograficznych przewyzszaja "gatunkowo" propozycje ich przezwyciezania. Byc

moze. Jednak nie sposób porównac sily odczuwanej satysfakcji wewnetrznej po ze-

stawieniu poprawnej macierzy wariancji i obliczeniu poziomu istotnosci wyniku - z

doznawana satysfakcja na wiesc o tym, iz wytwór sporzadzony na podstawie poddanych

analizie materialów biograficznych, zostal oceniony czy to przez otoczenie wybranej

osoby, czy przez nia sama, czy tez przez czytelników, jako trafny i przynajmniej zbli-

zony do prawdy o drugim czlowieku.
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