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PERSONAL DEVELOPMENT. AN A TTEMPT

TO TAKE THE PROBLEM IN THE LIFE-SPAN VIEW

Summary: The article is a proposal to recognize the criteria of personal development of

an individual. Personal development is thought to be changing of point of reference an

individual adopts towards the main spheres of life. With respect to this assumption as the

criterion of personal development the type of point of reference can be used. There are

singled out three stages of personal development: the first one, socialization, with the ex-

ternal, social point of view dominating; the second one - individualization, with the internal.

subjective point of view, and the third, specific one, with the transpersonal perspective. At

the first stage the meaning of lives is imposed on the individual, at the second it is con-

stituated by the individual himself, and at the third stage the meaning of life is discovered

by the individual in the whole context of his experiences. Personal development is thought

to be grounded in post-formal thinking operations.

Wprowadzenie

Problematyka przemiany osobowej, jako zjawiska zwiazanego istotowo ze swia-

domym zyciem czlowieka, podejmowana jest w pracach psychologicznych zasadniczo

w odniesieniu do czlowieka doroslego. Do wzrostu zainteresowania ta problematyka,

która obecna jest w psychologii co najmniej od czasów c.G. Junga, niewatpliwie przy-

czynil sie intensywny a trwajacy od konca lat szescdziesiatych rozwój psychologii

lije-span l (Baltes, 1984; Tyszkowa, 1988). Onentacja ta, dopuszczajac wieloparadygma-
tyczne podejscie w badaniach nad ludzkim rozwojem, obejmujacym - wedlug przed-

stawicieli tej orientacji - cale zycie jednostki, niejako usankcjonowala podejmowanie

· Artykul zostal przygotowany na zamówienie Redakcji. Prezentujemy go Czytelnikom w przekonaniu, ze
moze on zainicjowac szersza dyskusje, do której zapraszamy.

l Podej�cie do badan nad rozwojem okre�lane przez Autorke jako "psychologia life-span" (od ang. life-span
developmental psychology) od pewnego czasu nazywane jest w polskiej literaturze "psychologia rozwoju
czlowieka" (od Redakcji).
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na gruncie psychologii akademickiej problemów uznawanych niegdys za nie naukowe

- bo nie dajace sie badac przy pomocy "twardych", obiektywnych metod, lub co naj-

mniej malo wazne - bo nie zwiazane z szeroko pojeta praxis. Naleza do nich problemy

osobowego istnienia czlowieka.

Kategoria osoby, oraz rozwoju osobowego, bedac scisle zwiazana z subiektyw-

noscia, z doswiadczeniem wewnetrznym jednostki, z fenomenologicznym swiatem jej

przezyc, jest kategoria nieinstrumentalna, nieadaptacyjna, nie nalezaca do dziedziny pro-

blemów funkcjonowania czy zachowania sie czlowieka w sytuacji, i jako kategoria su-

biektywna kwalifikuje sie do badania raczej metodami "miekkimi", jakosciowymi (Stras-
Romanowska, 1997)2.

Osoba, czyli podmiotem jest czlowiek, najogólniej ujmujac, jako byt swiadomy,

przezywajacy swoje istnienie, ustosunkowujacy sie do swiata oraz do siebie w swiecie
(Husserl, 1989; Luijpen, 1972)3. To wlasnie za sprawa przezywania, trwania niejako
w strumieniu swiadomosci, które jest dynamicznym procesem konstytuujacym osobe,

okresla sie ja mianem, który istnieje, "staje sie" (human being), a nie - który "jest"

(Maslow, 1986; Plessner, 1988).

Ze wzgledu na zakres czy przedmiot ustosunkowan, wyszczególnic mozna kilka

aspektów osobowego istnienia (personal being). W naj szerszym znaczeniu przejawia

sie ono we wszelkiego rodzaju doswiadczeniach wewnetrznych, przezyciach obejmu-

jacych takze "gre" swiadomosci i nieswiadomosci. Ten aspekt sytuuje problematyke oso-

by, oraz osobowego rozwoju, w rozleglym nurcie, okreslanym tradycyjnie w pismien-

nictwie psychologicznym ogólnym mianem psychologii podmiotu lub psychologii ego,

której przedstawicielami sa tacy klasycy, jak: A. Adler, G. Allport, eG. Jung, E. Eri-

kson. W wezszym znaczeniu, istnienie osobowe rozumiane jest jako transcendowanie,

czyli wykraczanie przez podmiot w doswiadczeniu wewnetrznym poza rzeczywistosc

empiryczna, modelowa w kierunku swiata metafizycznego, powiazane z poczuciem przy-

naleznosci do tego swiata oraz lacznosci z jego silami, uznawanymi w sposób oczywisty

za sily wyzsze, jakkolwiek badz nazywane - Bogiem, Transcendencja, Najwyzsza Swia-
domoscia, Kosmiczna Jaznia itp. Ten punkt widzenia problematyki osobowego istnienia

charakterystyczny jest dla psychologii transpersonalnej, czerpiacej inspiracje z kultury

\Vschodu. Jej reprezentantami sa: CN. Alexander, S. Grof, A. Lowen, K. Wilber; po-

glady zblizone do transpersonalizmu mozna czesciowo odnalezc równiez w pra-
cach A. Maslowa. Wreszcie w znaczeniu waskim, specyficznym, za kryterialna ceche

2 Kategona osoby w zasadzie jest kategoria filozoficzna. Na gruncie psychologii jej znaczenie jest w oczy-
wisty posób uproszczone, choc nawiazuje do istotnego atrybutu osoby wskazywanego przez filozofów (zob.
Galdowa, 1999).

3 Warto zauwazyc. ze pojecie podmiotowosci definiowane jest w pismiennictwie psychologii akademickiej
na ogól badi zgodnie z zalozeniami psychologii mechanizmów regulacyjnych - jako calosc procesów
uczestniczacych w regulacji stosunków jednostki z otoczeniem (Tomaszewski, 1985), bad:t zgodnie z kon-

wencja psychologii poznawczej - jako przekonanie o "autorstwie" i "aktorstwie" wlasnych dzialan. Jako takiemu nadaje sie pojeciu podmiotowo�ci status kategoni empirycznej (zob. np. Gliszczynska red., 1983).
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osoby uznaje sie istnienie w wymiarze moralnym. Badacze podzielajacy te idee, znana

na gruncie psychologii pod nazwa personalizmu - J. Atchley, K. Dabrowski, A. Gal-

dowa, R. Harre, J. Fowler, V.E. Franki, A. Kepinski - uznaja. ze tym co okresla oso-

bowe istnienie czlowieka jest jego zdolnosc do autotranscendencji, do przekraczania

wlasnych ograniczen ze wzgledu na wartosci - moralne oraz religijne. Idea persona-

lizmu obecna jest od wieków w kulturze Zachodu, zwiazanej z tradycja judeo-chrze-

scijanska, a wspólczesnie w sposób szczególny z antropologia filozoficzna przelomu

XIX i XX w. oraz filozofia dialogu - dziedzinami reprezentowanymi przez takich my-

slicieli, jak: L. Binswanger, M. Buber, M. Krapiec, E. Levinas, K. Jaspers, H. Plessner,

F. Rosenzweig, M. Scheler.

W ramach orientacji personalistycznej uznaje sie, ze istota osobowego istnienia

jest swiadome, rozumne, refleksyjne ustosunkowywanie sie czlowieka do rzeczywistosci

oraz intencjonalne poszukiwanie sensu zdarzen na róznych, nie tylko racjonalnych i

materialnych, plaszczyznach. Istnienie osobowe - "bycie-w-swiecie", istnienie "ex-cen-

tryczne", ku swiatu, ku wartosciom - jest egzystowaniem, nazywanym tez przez psy-

chologów, którzy nawiazuja do idei personalizmu, istnieniem podmiotowym (Galdowa,

1992), neotycznym (Franki, 1978; Popiel ski, 1993) lub duchowym (Atchley, 1997; Bee,

1996). Egzystowanie, jako istnienie osobowe, wynika ze szczególnej "kondycji" czlo-

wieka (Plessner, op. cit.). Owa osobliwosc polega na tym, ze czlowiek jest istota: po

pierwsze - rozumna, zdolna do myslenia abstrakcyjnego, do refleksji i autorefleksji

- otwarta poznawczo i poszukujaca sensu; po drugie - autonomiczna, posiadajaca wole

dzieki temu zdolna do uniezalezniania sie od presji otoczenia oraz mechanizmów wlas-

nej psychiki (potrzeb, nawyków, namietnosci) - predysponowana do autodeterminacji;

po trzecie - etyczna, wrazliwa na wartosci, doswiadczajaca uczuc wyzszych, milosci,

powinnosci, odpowiedzialnosci oraz poczucia winy itp. - kierujaca sie w postepowaniu
. . 4

sumienIem .

Trzy wskazane atrybuty osoby: rozum, wola oraz sumienie lacznie stanowia kry-

terium odróznienia wymiaru osobowego, jako nieinstrumentalnego - od wymiaru regu-

lacyjnego, bedacego wymiarem instrumentalnym, sluzacym adaptacji; równoczesnie atry-

buty te stanowia podstawe przeciwstawienia fenomenu egzystencji - regulacyjnym me-

chanizmom funkcjonowania psychicznego (Harre, 1986). Wymiarem regulacyjnym, ad-

aptacyjnym rzadzi zasada determinizmu (stad wyplywa uzasadnienie dla mocno ugrun-

towanego w psychologii akademickiej okreslenia procesów uczestniczacych w ksztal-

towaniu relacji: ,ja - swiat" mianem mechanizmów regulacyjnych, a psychologii mia-

nem nauki o tychze mechanizmach), natomiast wymiar osobowy podlega prawu sensu,

tj. poszukiwania odkrywania przez czlowieka znaczen w faktach rzeczywi-

4 Wymienione atrybuty osobowego istnienia zawarte sa równiez implicite w transpersonalnej wizji czlowieka
Jedna z istotnych, choc nie jedyna róznica jest jednak to, ze o ile w nurcie personalistycznym duchowosc
traktowana jest jako "funkcja" umyslu i wiary, o tyle w psychologii transpersonalnej jest ona pojmowana
jako zjawisko raczej uczuciowe, zwiazane z cielesno�cia (zob. Lowen. 1991).
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stosci, poprzez ich interpretacje i rozunueme w kontekscie caloksztaltu doswiadczenia

oraz twórcza synteze (Bouveresse, Parret, 1981).

Prawo sensu urzeczywistnia sie - jak mozna sadzic - dzieki swoistym wlasci-

wosciom procesów umyslowych czlowieka doroslego, nazywanych postformalnymi, któ-

re uzdalniaja go do relatywizowania róznorodnych perspektyw ogladu swiata (my-

slenie relatywistyczne), godzenia przeciwienstw i rozumienia paradoksów (myslenie dia-

lektyczne) oraz strukturalizowania elementów rzeczywistosci w sensowna, choc nieko-

niecznie logiczna calosc (myslenie kontekstualne) (Arlin, 1984).

Celem niniejszego artykulu jest rozpoznanie psychologicznych kryteriów rozwoju

czlowieka w jego osobowym wymiarze. W obecnej fazie rozwazan przyjeto szeroka

plaszczyzne rozumienia kategorii osoby, uwzgledniajaca ten jej atrybut, który jest tylez

kluczowy co ogólny, a zdefiniowany jako zdolnosc czlowieka do swiadomego, inten-

cjonalnego ustosunkowywania sie wobec swiata oraz siebie samego. Artykul jest równiez

próba powiazania danych dotyczacych rozwoju podmiotowosci z wiedza na temat roz-

woju poznawczego czlowieka doroslego, pochodzaca z postpiagetowskiego nurtu badan

nad mysleniem (Arlin, op. cit.; Labouvie- Vief, 1990; 1995; Pascual-Leone, 1990).

Rozwój osobowy jako przemiana ustosunkowan czlowieka wobec

swiata

Zgodnie z definicja osoby jako istoty swiadomej, intencjonalnie ustosunkowujacej

sie do swiata, przyjac mozna, iz rozwój osobowy polega, najogólniej ujmujac, na prze-

mianie podmiotowych ustosunkowan i tym samym na przemianie sposobu bycia czlo-

wieka w swiecie.

Na tresc ustosunkowan skladaja sie sensy, znaczenia odkrywane przez podmiot

w obrazie swiata, dlatego rozwój osobowy mozna okreslic takze jako proces swoistej

emancypacji, wyzwalania sie czy porzucania starych sensów na rzecz sensów nowych,

wyrazajacych glebsze i subiektywnie bardziej trafne rozumienie porzadku swiata oraz

osnowy wlasnego zycia (zob. Galdowa, 1990).

Pojecie sensu w odniesieniu do zjawisk doswiadczenia wewnetrznego oznacza re-

zultat procesu rozumienia (Bouveresse, Parret, 1981). Jako taki jest ów sens kategoria

fenomenologiczna, a nie logiczna, która to zostaje wyinferowana w toku rozumowania;

o prawdziwosci sensu fenomenologicznego decyduje subiektywne poczucie oczywistosci,

nie zas intersubiektywne kryterium prawdy-falszu (Bochenski, 1992). W procesie od-

krywania sensu, który jest trescia doswiadczenia wewnetrznego, wiedza i kompetencje

(w znaczeniu ilosci posiadanych informacji oraz sprawnosci ich przetwarzania) nie od-

grywaja tak znaczacej roli, jak w procesie dochodzenia do sensu obiektywnego, be-

dacego wynikiem rozumowania. W rozumieniu role decydujaca odgrywaja skojarzenia,

intuicja, wglad, zdolnosci wielowymiarowego i calosciowego, syntetycznego ujmowania
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rzeczywistosci. Mozna uznac, ze gestaltowskie prawo relacji: "czesc-calosc" dominuje

w tym wypadku nad przyczynowo-skutkowym prawem logiki. Specyficzne dla rozu-

mienia cechy procesów umyslowych to cechy poznania postformalnego, uznanego przez

badaczy problematyki rozwoju poznawczego za typowe dla osób w okresie doroslosci

i póznej doroslosci (Arlin, op. cit.). Badania pokazuja jednak, ze cechy te wspólwy-

stepuja równiez w procesie rozwoju ego (Labouvie-Vief, 1989; L995), który to proces

wydaje sie byc wzglednie niezaleznym od wieku (Sinnott, 1994l Byc moze to nie
wiek, ani zwiazane z nim doswiadczenia, jak to sie na ogól przyjmuje w psychologii

rozwoju poznawczego, ale uwolnienie czy zaangazowanie sil rozwojowych jednostki

decyduje o uruchomieniu zdolnosci, które dotad tkwily nie wykorzystane w jej umysle,

zas zwiazane z wiekiem kryzysy, destabilizujace dotychczasowy porzadek zycia, od-

grywaja w tym procesie jedynie niespecyficzna, choc wazna role czynników spusto-

wych.

Podstawowe kryteria i glówne etapy rozwoju osobowego

Zgodnie z definicja rozwoju osobowego, jako przemiany ustosunkowan jednostki

wobec glównych obszarów rzeczywistosci, za podstawowe kryterium tego rozwoju przy-

jeto punkt odniesienia lub perspektywe, w jakiej jednostka ustosunkowuje sie do rze-

czywistosci, interpretuje ja i odczytuje sensy zachodzacych w niej zdarzen. Ze wzgledu

na powyzsze kryterium, wyodrebnic mozna trzy zasadnicze etapy na drodze przemiany

osobowej: Etap pierwszy, przedwstepny lub rudymentarny, to etap dominacji perspekty-

wy zewnetrznej, spolecznej; etap drugi, wstepny jest etapem przelomowym, gdyz na

nim dochodzi do zmiany perspektywy zewnetrznej - na wewnetrzna, podmiotowa; etap

trzeci, radykalnie rózny od poprzednich, uznano za etap wlasciwego rozwoju osobowe-

go, gdyz charakteryzuje go dominacja perspektywy transcendentnej, transpersonalnej

(ponadpodmiotowej), która jest wolna od jakichkolwiek emocjonalnych zaangazowan.

Przemiane osobowa, przebiegajaca na trzech wyodrebnionych etapach, nalezy roz-

patrywac w odniesieniu do trzech glównych obszarów ustosunkowan czlowieka. W an-

tropologii filozoficznej uwaza sie, ze obszarami tymi sa: L) wlasna osoba,

2) swiat przyrodniczy i spoleczny, a w nim szczególnie bliskie osoby, oraz 3) swiat

wartosci, Sacrum oraz sytuacje graniczne - smierc i cierpienie (Binswanger, 1963; Bu-

ber, 1993; FrankI, 1984).

Etap I, przedwstepny, obejmuje ten okres rozwoju osobowego, który charakteryzuje

sie silna niezaleznoscia podmiotu od otoczenia, ukierunkowujaca jego aktywnosc na

swiat zewnetrzny i sprzyjajaca przyswajaniu spolecznych norm zachowania, jezyka kon-

wencjonalnych znaczen, spolecznych regul interpretacji zdarzen i takich samych stand-

s W badaniach J. Sinnotta cechy myslenia postformalnego wykazywali równiez ludzie mlodzi, glównie stu-
denci.
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ardów oceniania. Zródlem owej zalezno�ci jest specyficzny, podstawowy cel podmiotu,

wynikajacy z potrzeby bezpieczenstwa psychologicznego i ukierunkowujacy jego da-

zenia na przystosowanie do srodowiska, przynalezno�c do grupy, bycie akceptowanym.

Orientacja w swiecie oraz kompetencje spoleczne sprzyjaja osiaganiu bezpieczenstwa,

a takze wzrostowi poczucia mocy, waznosci.

Ze wzgledu na dominujacy na tym etapie rozwoju osobowego rodzaj ksztalto-

wanych wla�ciwosci osobowosci (kompetencje spoleczne), sposób ich nabywania (me-

chanizmy spolecznego uczenia sie), cel jakiemu sluza (adaptacja) oraz reguly wyko-

rzystywane w codziennym zyciu ("gry spoleczne"), omawiany etap mozna okreslic mia-

nem etapu socjalizacji. Metafora, która trafnie - jak sie wydaje - odzwierciedla istote

rozwoju czlowieka na etapie socjalizacji jest metafora "budowania" (kompetencji, po-

zycji spolecznej czy statusu w hierarchii kolektywu).

Wazna konsekwencja zalezno�ci podmiotu od otoczenia jest - z punktu widzenia

problematyki rozwoju osobowego - to, ze ustosunkowuje sie on do siebie samego,

do formy wlasnego zycia i jego jakosci przez pryzmat zadan i oczekiwan spolecznych,

a w rozumieniu zdarzen, w jakich uczestniczy, posluguje sie sensami kolektywnymi

(por. Reykowski, 1995) takimi samymi regulami interpretacji. Ksztaltujaca sie

w tym okresie rozwoju samowiedza i samoocena (pod wplywem potrzeby znalezienia

odpowiedzi na pytanie jaki jestem - z punktu widzenia standardów spolecznych) w

prosty, niemal lustrzany sposób odzwierciedla wiedze i ocene na temat jednostki po-

chodzaca od innych osób (Bem, 1967; Epstein, 1980).

Tak wiec, w poczatkowej, rudymentarnej fazie rozwoju osobowego podmiot

w zasadzie spostrzega siebie oczyma innych, jego punkt widzenia wlasnej osoby jest

punktem widzenia osób, które sa dla niego znaczace, od których jest zalezny, którym

ufa jako autorytetom, lub których sie leka. Mozna zatem przyjac, ze na tym etapie

rozwoju ustosunkowanie podmiotu do wlasnej osoby urzeczywistnia sie w prze-

konaniu: ,Jestem zdefiniowany przez innych".

Perspektywa zewnetrzna, spoleczna obecna jest równiez w ustosunkowaniu jed-

nostki wobec otoczenia, wobec innych ludzi. Z jednej strony zaleznosc, z drugiej zas

potrzeba wyzwolenia sie z niej sprawiaja, ze podmiot spostrzega relacje miedzyludzkie

jako niesymetryczne, heteronomiczne, w których obowiazuje zasada hierarchii, podpo-

rzadkowania, nierównowagi sil spolecznych oraz walki o szeroko pojeta wladze. Jezyk

psychologii spolecznej w metaforyczny a trafny sposób odzwierciedla istote regul rza-

dzacych zyciem spolecznym (np. reguly transakcyjne, "wymiany spolecznej", "gier spo-

lecznych"), których jednostka musi sie uczyc, one zas rzutuja na jej sposób ustosunko-

wywania sie do ludzi. Ustosunkowania te mozna okreslic ogólnie mianem instrumen-

talnych.

Podobnie dzieje sie w obszarze odniesien do swiata wartosci - moralnych oraz

religijnych. Poczatkowo stosunek podmiotu do tych wartosci w zasadzie jest nabyty,

zaposredniczony normami obyczajowymi oraz wiedza na ich temat; moralnosc jednostki
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ma charakter moralnosci kolektywnej, a Jej sumienie jest sumieniem spolecznym (por.
Kohlberg, 1969). Religia zas pelni w zyciu jednostki przede wszystkim funkcje po-
rzadkujaca, ulatwiajaca orientacje w swiecie wartosci oraz pomagajaca w dokonywaniu

wyborów zyciowych. Sposób interpretacji rzeczywistosci, poslugiwanie sie wyuczonymi
znaczeniami i logicznymi, obiektywnymi regulami rozumowania sprawiaja, ze sens zda-

rzen oraz sens dzialan wlasnych podmiotu na przedwstepnym etapie jego rozwoju jest
w zasadzie sensem narzuconym (przez innych).

Punktem zwrotnym, decydujacym o osobowym charakterze ustosunkowan jednostki

na pierwszym etapie jej osobowego rozwoju, zdominowanego przez spoleczne deter-

minizmy, jest pojawienie sie refleksji, dystansu wobec dotychczasowego obrazu swiata
i siebie; nastepuje proces uprzedmiotawiania siebie, rodzi sie samoswiadomosc. Wraz

z tym procesem pojawia sie krytycyzm, niezgoda na rzeczywistosc taka jaka jest, oraz

bunt wobec autorytetów. Refleksja i autorefleksja zapoczatkowuja wyzwalanie sie jed-

nostki spod dotychczasowych wplywów, prowadzac do zmiany orientacji zewnetrznej
na wewnetrzna.

Na role swiadomosci i refleksji w rozwoju sfery religijnej czlowieka zwrócil uwage

J. Fowler, okreslajac pierwsze stadium rozwoju religijnosci mianem wiary refleksyjnej
(individual-rejlective faith) (Fowler, 1981).

Etap II, wstepny, to etap dominacji perspektywy wewnetrznej, podmiotowej, która

przyjmowana jest przez jednostke we wszystkich obszarach ustosunkowan. U pod-

staw zmiany perspektywy ustosunkowan z zewnetrznej na wewnetrzna tkwi specyficzna

dla czlowieka potrzeba - autonomii i samostanowienia. Jej realizacja mozliwa jest dzie-

ki samopoznaniu, samoidentyfikacji, czyli osiagnieciu przez podmiot tozsamosci wlasnej,

wewnetrznej (znalezieniu odpowiedzi na pytanie kim jestem). Proces samoidentyfikacji

polega na rozpoznawaniu swoich autentycznych, pierwotnych wlasciwosci, tego, co sta-

nowi podstawowe "wyposazenie" psychologicznej jednostki, jej wrodzona tendencje

aktualizacyjna czy behavioralna (Maslow, 1986; McCrae, za: Bryant, Colman, 1997).

Procesowi temu sprzyja doswiadczanie przez podmiot spójnosci i ciaglosci w sferze

mysli, uczuc i zachowan, zas jego nastepstwem jest samourzeczywistnianie (Maslow,
op. cit.).

Realizacja potrzeby autonomii i samostanowienia, równoznaczna z przyjeciem per-

spektywy wewnetrznej, przejawia sie w tym. ze podmiot odwoluje sie we wszelkich

ustosunkowaniach do kryteriów tkwiacych w nim samym, w jego psychice, umysle,

a takze ciele. Jego osobiste doznania, uczucia, sposób myslenia, stanowia zasadnicza

podstawe wartosciowania zdarzen, ludzi oraz wlasnej osoby; wyznaczaja tez stosunek
do wartosci i ukierunkowuja aktywnosc, okreslajac indywidualna forme zycia. Role we-

wnetrznego, autonomicznego kryterium w procesie samopoznania i ustosunkowania

do wlasnego zycia wyraza przeswiadczenie: ,Ja sam definiuje siebie". Etap ten mozna

zatem okreslic mianem indywidualizacji.
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Ze wzgledu na dominacje potrzeby samostanowienia i samourzeczywistniania, ade-

kwatna metafora obrazujaca charakter rozwoju przebiegajacego na tym etapie wydaje

sie metafora "rozkwitania" lub "wzrostu". J. Rowan (1997) mówi o ,Ja rozsze-

rzajacym sie" lub "Ja rozciagajacym sie" (ego-extending).

W ustosunkowaniu do innych osób przyjecie perspektywy indywidualnej przejawia

sie jako zdolnosc róznicowania, dostrzegania odrebnosci drugiego, oraz gotowosc to-

lerowania jej. Domagajac sie akceptacji wlasnej indywidualnosci oraz warunków dla

jej urzeczywistniania (samorealizacji), podmiot zgadza sie na indywidualnosc drugiego.

Znajduje to wyraz w relacjach miedzyludzkich, które wraz z rozwojem podmiotu, an-

gazujacym jego swiadomosc i wole, przybieraja charakter symetryczny. Ustosunkowanie

do innych na tym etapie rozwoju osobowego okreslic mozna zatem mianem partnerstwa

i tolerancji.

W odniesieniu do swiata wartosci, perspektywa wewnetrzna, indywidualna uobec-

nia sie w postawie relatywizmu i zgody na róznorodnosc ocen, takze w nieuznawaniu

autorytetów a zaufaniu do osobistych, subiektywnych racji i odczuc. Moralnosc pod-

miotu staje sie moralnoscia wlasna, autonomiczna, zas absolutyzm moralny ustepuje

miejsca relatywizmowi. Na plaszczyznie religijnej postawa relatywizmu uwidacznia sie

w akceptowaniu róznorodnych form religijnosci, selektywnym nastawieniu do nich, to-

lerowaniu odmiennych od wlasnych obyczajów i tradycji. Podmiot nie dostosowuje

sie do zasad religijnych, ale religie wykorzystuje do uzasadniania i wspierania wlasnych

przekonan. J. Fowler (1981) okresla stadium rozwoju religijnego charakteryzujace sie

relatywizmem i tolerancja mianem wiary koniunktywnej (conjunctive faith).

W fazie indywidualizacji, we wszystkich dziedzinach ustosunkowan, wyrazny jest

udzial procesów myslenia relatywistycznego. Widac je zarówno w fakcie zmiany orien-

tacji zewnetrznej, spolecznej - na wewnetrzna, podmiotowa, jak i w typowym dla tego

etapu róznicowaniu sie obrazu rzeczywistosci oraz kryteriów oceniania jej.

Indywidualistyczny sposób interpretacji swiata, oparty na wewnetrznych kryteriach

znaczeniowosci, zrelatywizowanych do osobistych odczuc i przeswiadczen sprawia, ze

sens zdarzen oraz sens dzialan jednostki jest sensem nadawanym (przez nia sama).

Etap III, bedacy etapem wlasciwego rozwoju osobowego, nastepuje po rozwiazaniu

kryzysu egzystencjalnego "srodka zycia" (midlife-crissis) i ujawnieniu sie nowych po-

trzeb oraz nowych problemów psychologicznych. Charakterystyczne dla tego etapu jest

przyjecie w postrzeganiu swiata i siebie w swiecie perspektywy ponadpodmiotowej

(transpersonalnej) oraz interpretowanie zdarzen z punktu widzenia pozamodelowych (ab-

solutnych, idealnych) i ponadczasowych (uniwersalnych) wartosci. Dlatego etap ten mo-

ze byc okreslony jako etap transcendentalizacji. Procesowi transcendentalizacji sprzyja

doswiadczanie przemijania, bezpowrotnej utraty mlodosci, kondycji i atrakcyjnosci fi-

zycznej, dewaluacji wartosci materialnych, a takze doswiadczanie bezsilnosci wobec na-

tury oraz przeciwnosci losu. Równoczesnie, zwiazane na ogól z wiekiem wycofywanie

sie jednostki z aktywnego zycia oraz prosta, uporzadkowana jego forma ulatwiaja na-
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bieranie dystansu do zjawisk rzeczywistosci, wyzbywanie sie emocjonalnego zaanga-

zowania i przez to pomagaja w poglebionym ich rozumieniu. Niektórzy badacze pod-

kreslaja, ze procesowi rozumienia sprzyja medytacja, modlitwa oraz poglebione praktyki

religijne (Atchley, 1997). Niewatpliwy w procesie rozumienia i samorozumienia wydaje

sie udzial myslenia kontekstualno-dialektycznego i transcendentalnego, który zwieksza

sie wraz z wiekiem jednostki (Pascual-Leone, 1990; Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa,

1996).

Rezultatem interpretacji zdarzen rzeczywistosci oraz wlasnego zycia w perspekty-

wie ponadpodmiotowej jest traktowanie przez jednostke osnowy wlasnego zycia (mo-

zliwosci, talentów, warunków) jako swoistego daru, jako czegos danego jej, co nalezalo

twórczo rozwijac, chronic lub wykorzystywac we wlasny, indywidualny sposób; tra-

ktowanie zas koniecznosci, trudów, ograniczen i przeciwnosci jako wyzwan czy zadan

(Franki, 1978; Sujak, 1989). Pojawia sie tendencja do takiego myslenia o sobie, które

mozna wyrazic nastepujaco: "Jestem zdefiniowany przez Innego" (nie zas ani przez

srodowisko spoleczne, ani przez samego siebie).

Samorozumienie w perspektywie transcendentnej pociaga za soba w sposób oczy-

wisty przemiane ustosunkowan wobec otaczajacego swiata. Drugi czlowiek zaczyna byc

traktowany osobowo, jako podmiot o bezwarunkowej wartosci, a relacje miedzyludzkie

nabieraja charakteru spotkania lub dialogu (Buber, Levinas, Rosenzweig i in., za: Baran,

1991). Sa one podporzadkowane woli sluzby, bezinteresownosci, ofiarnosci, porozumie-

nia, zgody. Wola ta sprawia, ze w relacji z drugim czlowiekiem wytwarza sie stan

osobliwego napiecia, które zostalo nazwane przez V. Frankla (1978) noodynami-

cznym, a które bywa tez okreslane mianem powinnosci (Galdowa, 1990). Relacja dia-

logowa wymaga od jednostki ograniczenia potrzeb ,Ja" (samoograniczenia), odwrócenia

od niego uwagi i oslabienia przekonania o jego waznosci (deegocentryzacji). J. Rowan

(1997) mówi wrecz o redukcji ,Ja" w procesie jego rozwoju (egoreduction).

Wolitywny charakter osobowych relacji - w przeciwienstwie do relacji instrumen-

talnych, uczuciowych czy partnerskich - tym sie odznacza, ze u ich zródel tkwia war-

tosci majace moc pociagania do dzialan na rzecz drugiej osoby, które pozostaja niekiedy

nawet w sprzecznosci z dorazna osobista potrzeba czy interesem jednostki. Relacje te

sa przejawem autotranscendencji (FrankI, 1978) oraz autodeterminacji (Wojtyla, 1982;
Bielicki, 1989; Wiercinski, 1990). Metafora stosowna dla tej formy rozwoju, która po-

lega na przekraczaniu czy przeksztalcaniu granic ,Ja", wydaje sie metafora rzezbienia,

pojmowanego jako "udoskonalanie dziela poprzez pozbawianie go zbednej materii"(jest

to definicja rzezby wyrazona przez Leonarda da Vinci). Kierowanie sie na co dzien

wartosciami transcendentnymi, odnoszenie sie do wszelkich zdarzen i odczytywanie sen-

su zycia w ich swietle prowadzi do tego, ze zycie podmiotu w zasadzie staje sie forma

parareligii, a jego moralnosc - moralnoscia religijna.

J. Fowler (1981) okresla ten etap rozwoju, w odniesieniu do rozwoju religijnosci,

mianem wiary uniwersalizujacej (universalizing faith), zwracajac uwage, ze ma ona

ugruntowanie w poznaniu kontekstualno-dialektycznym, w umysle zintegrowanym.
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Interpretacja zdarzen rzeczywistosci w kontekscie najszerszej calosci, obejmujacej

wymiar transcendencji sprawia, ze sens zycia jednostki jest sensem odkrywanym (przez

nia sama).

Syntetyczny opis rozwoju osobowego czlowieka w glównych obszarach ustosun-

kowan przedstawia tabela nr 1.

Tabela l. Rozwój osobowy w glównych obszarach ustosunkowan

I� I U UlObszary PnedwstepuJ WstepuJ Wlakiwy

Ja .JeslCm zdefiniowany Jestem zdefiniowany .Jestem zdefiniowany
przez iMych" przez samego siebie" przez Innego"

IM; ludzie Instrumentalny Partnerski Dialogowy
typ relacji typ relacji typ relacji

Swiat warto!ci Moralnosc Moralnosc indywidualistyczna MOOIlnosc religijna
(konwencjonalna) (aulDnomiczna) (sumienia)

Sacrum Porz:jdkujllC a Wspierajaca SensOlw6rcza
funkcja religii funkcja religii funkcja religii

Zwiazek procesów poznawczych z jednej strony z rozwojem osobowym,

a z drugiej z cechami zachowania stwarza podstawe do tego, aby uznac te ostatnie

za przejaw rozwoju osobowego. Liste takich cech sporzadzila na podstawie badan em-

pirycznych H. Labouvie- Vief (1990). Stwierdzila m.in., ze osoby o wysokim poziomie

myslenia kontekstualno-dialektycznego potrafia godzic konflikty miedzy impulsami emo-

cjonalnymi i normami spolecznymi, miedzy potrzebami wlasnymi oraz innych ludzi;

sa mniej konwencjonalne w postepowaniu i artykulowaniu swoich mysli; nie tlumia

emocji i nie posluguja sie mechanizmami wyparcia, lecz swiadomie integruja w procesie

kontroli; nie projektuja emocji, lecz biora za nie pelna odpowiedzialnosc, co przejawia

sie w symetrycznej reprezentacji: ,Ja - inni", w gotowosci przejmowania na siebie

czesci winy i odpowiedzialnosci w sytuacji konfliktu; unikaja przypisywania innym

zlych intencji; sa tolerancyjne; wykazuja duze zrozumienie problemów innych osób bez

emocjonalnego angazowania sie.

Podsumowanie

Przedstawiona charakterystyka trzech etapów rozwoju osobowego, zdefinio-

wanego jako przemiana ustosunkowan podmiotu wobec glównych dziedzin rzeczywi-

stosci, prowadzi do wniosku, ze u podstaw tego rozwoju leza specyficzne procesy psy-

chiczne. Na etapie pierwszym sa nimi procesy interpsychiczne, które decyduja o so-
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cjalizacji jednostki, ksztaltowaniu sie ,Ja" spolecznego i ostatecznie o tym, ze jednostka

postrzega swiat w perspektywie zewnetrznej, spolecznej. Procesy te zdaja sie pozostawac

w wyraznym zwiazku z poznaniem linearnym, przyczynowo-skutkowym. Etap drugi

wyznaczony jest przez procesy intrapsychiczne, które prowadza do subiektywizacji ,ja",

co jest równoznaczne z przyjeciem przez podmiot w interpretacji swiata perspektywy

wewnetrznej, osobistej. Zmiana perspektywy ustosunkowan i róznicowanie sie punktów

widzenia rzeczywistosci mozliwe staje sie prawdopodobnie dzieki poznaniu relatywi-

stycznemu. Etap trzeci z kolei, to etap dominacji procesów trans psychicznych (ponad-

podmiotowych), dzieki którym dokonuje sie transcendentna obiektywizacja

,ja", a wraz z nia uwalnianie sie podmiotu od dotychczasowych zaangazowan. przy-

puszczalnie u podstaw tego procesu tkwi poznanie kontekstualno-dialektyczne oraz

transcendentalne.

Stan calkowitej obiektywizacji ,Ja", oznaczajacej absolutna wolnosc wewnetrzna

podmiotu, wydaje sie byc punktem docelowym (choc w pelni nieosiagalnym) rozwoju

osobowego.

Ze specyfika ostatecznego celu rozwoju osobowego, wylaniajacego sie na etapie

trzecim, wiaze sie jeszcze jedna róznica miedzy nim a etapami poprzednimi. Rozwój

do etapu trzeciego przebiega stadialnie, zas po przekroczeniu zwrotnego punktu trans-

cendentalizacji staje sie rozwojem ciaglym, nieskonczonym.
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