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SOURCES OF PROGRESSIVE CHANGES IN PSYCHIC DEVELOPMENT

Summary. The author formulates his own theory of derivating the developmental changes just to

explain the problem of progressive changes sources. His theoretical attitude is based on the
assumption, that human development is created in subjective activity. The author accepts inte-
ractional model of the creative process. The efficiency of the creative process depends on two

parameters: (1) fluency of "trial structures" creating, and (2) efficiency of merging the contents.
The author also describes the empirical consequences of his model.

Artykul ten jest kontynuacja cyklu poswieconego opracowywanej przeze mnie kon-
cepcji rozwoju czlowieka przez podejmowanie i realizacje zadan.. Podejscie to zmierza do
ujmowania rozwoju w sposób calosciowy a zarazem podmiotowy, akcentujac fakt, ze ak-
tywnosc jednostki przebiega w ramach jej relacji z otoczeniem. Wskutek wzglednej stalosci
tych relacji aktywnosc podmiotu jest w pewnym stopniu powtarzalna, co wplywa ukierun-
kowujaco na proces rozwojowy. Niemniej w ukladzie podmiot - otoczenie nieustannie
powstaja zmiany, gdyz aktywny jest zarówno podmiot, jak i ludzie w jego otoczeniu.

Przez zmiane progresywna nie mozna rozumiec jakiejkolwiek zmiany, która sie
podmiotowi przydarzy. Moga byc bowiem zmiany dla rozwoju niekorzystne. Przyjmuje tu
stanowisko, ze zmiana progresywna jest innowacja nie ograniczajaca "liczby stopni swo-
body" podmiotu, przeciwnie, otwierajaca nowe mozliwosci 2 . Kryterium takie jest oczywi-
ste w odniesieniu do modelu procesu rozwojowego, który przyjmuje. Realny, prawidlowy

rozwój czlowieka moze wykazywac powiklania, których prorozwojowosc trudno oszaco-
wac. Konkretny rozwojowy rezultat moze byc osiagany róznymi drogami. Moga to byc

I Moja koncepcja wykazuje wiele zbieznosci z prezentowana w dalszej czesci artykulu koncepcja Porebskiej, gdy1:
jest pod wieloma wzgledami jej kontynuacja i uszczególowieniem. Bedzie to widoczne, gdy plynnie przejde od

referowania stanowiska Porebskiej do prezentacji wlasnych pogladów. Nie byloby zatem celowe (ani latwe) obszerniejsze przedstawienie moich pogladów na rozwój czlowieka we wstepie artykulu, gdy1: doprowadziloby
do powtórzen. Prosze zatem Czytelnika o cierpliwosc i przyjecie tego zwiezlego wprowadzenia jako wystarcza-
jacego. Obszerne omówienie poszczególnych aspektów opracowywanej przeze mnie koncepcji zawieraja moje
publikacje wymienione w bibliografii.

2 Takie pojmowanie zmiany progresywnej jest inspirowane jednym z twierdzen Ogólnej Teorii Systemów (Berta-
lanffy, 1984). Wedlug niego postepujace róznicowanie sie elementów systemu wiaze sie z ich specjalizacja
a zarazem zmniejszaniem sie liczby stopni swobody systemu. Dopiero transformacja struktury i wejscie na nowy,
wy1.szy poziom organizacji raptownie otwiera nowy repertuar stopni swobody, który jednak wraz z postepem
róznicowania i specjalizacji znowu stopniowo sie kurczy...

. Korespondencje kierowac pod adresem: Zbigniew Los, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroclawski, ul. Dawi-
da 1,50-527 Wroclaw.
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drogi ocierajace sie o rozwojowa defonnacje, a jednak. ostatecmie prowadzace do rezulta-
tów wybitnie prorozwojowych. Dosc wspomniec o niektórych efektach procesów kompen-
sacyjnych.

Nie zamierzam równiez upraszczac, ze w kazdym przypadku mozna zidentyfIkowac

jedno jedyne zródlo zmian rozwojowych. Raczej mamy do czynienia ze splotem uwarun-
kowan lezacych zarówno po stronie otoczenia, jak i podmiotu, w jego aspekcie biologicz-
nym oraz psychologicznym. Uwazam jednak., ze mozliwe jest tak precyzyjne okreslenie
funkcji poszczególnych uwarunkowan, ze stanie sie widoczna ich gradacja, az po okresle-
nie, co jest rzeczywistym generatorem zmiany, a co sprzyjajacymi, wspomagajacymi oko-
licznosciami] .

Zagadnienie zródla zmian rozwojowych

w istniejacych koncepcjach 4

Teoretyczne propozycje rozwiazania tego problemu pokaze na przykladzie kilku
bardziej i mniej znanych koncepcji s . Wymaga to dokladnego przeanalizowania, jaki udzial
w procesie rozwojowym ma otoczenie, organizm i sama psychika (lub jej wyodrebniona
czesc).

Koncepcja Piageta

Przeprowadzenie analizy koncepcji Piageta (1966, 1981) jest pozornie stosunkowo
proste. Otoczenie jest wedlug Piageta zródlem zaklócen równowagi, lecz rola jego maleje,
gdyz stopniowo coraz wiecej tych zaklócen moze powstawac wewnatrz umyslu, bez jakiej-
kolwiek interwencji otoczenia. Stany nierównowagi wewnetrznej lub powstajacej w kon-
takcie podmiotu z otoczeniem sa tylko aktywizatorem procesów wewnetrznych i niczego
nie mówia o ich przebiegu. Jest zatem otoczenie rodzajem warunku rozwoju, coraz mniej
koniecznego. Tak skromne okreslenie roli otoczenia w rozwoju moze oczywiscie budzic
kontrowersje, jednak elastyczna nawet interpretacja prac Piageta nie upowaznia do innego
stwierdzenia.

3 Tyszkowa (1996, s. 54) interesujacy mnie problem okreslila jako "geneze aktualna lub mikrogeneze" 7JJ\ian
rozwojowych.

4 W artykule konsekwentnie uzywam okreslenia koncepcja rozwoju, a nie czesto stosowanego "teoria rozwoju",
poniewaz stoje na stanowisku, ze w naukach spolecznych mamy do czynienia ze znaczaco mniejszym niz w na-
ukach przyrodniczych stopniem predyktywnosci i weryfikowalnosci twierdzen teoretycznych. Mój poglad jest
raczej odosobniony - czeste jest zamienne uzywanie okreslen teoria i koncepcja (por. Trempala, 1997).

s Do porównania wybralem cztery koncepcje wedlug wlasnej klasyfikacji, obszernie omówionej we wczesniej-

szym artykule (Los, 1995 c), a ich porównanie przeprowadzam wedlug zasad tam opisan}ch. Kazda koncepcja reprezentuje inny "paradygmat rozwojowy". Koncepcja Piageta jest przykladem paradygmatu aktywistycznego,

koncepcja Eriksona - pradygmatu naciskowego, koncepcja Dabrowskiego miesci sie w paradygmacie psychofi- zycznym, koncepcja Porebskiej zas - w paradygmacie systemowym. W ramach tego artykulu nie zmiescilaby sie dyskusja z interesujacymi klasyfikacjami innych autorów (zob. Trempala, 1995, 2000). Pragne jednak zapewnic
Czytelnika, ze mam swiadomosc ich istnienia. Gdybym mial usytuowac wlasne stanowisko w klasyfikacji Helen Bee udoskonalonej przez Trempale (2000), umiescilbym je w centrum, jako przyklad teorii typu E.
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Takze czynnikom biologicznym nie przypisywal Piaget wielkiej roli. Uw�al, :te

owszem, proces dojrzewania organizmu i ukladu nerwowego otwiera nowe mozliwosci

rozwojowe, lecz sam z siebie niczego nie inicjuje ani nie wytwarza.

Caly ciezar napedzania rozwoju spoczywa wedlug Piageta na procesach równowa-

zenia. Sa one wynikiem wrodzonego dazenia do równowagi i maja wlasna wewnetrzna

strukture, czy moze raczej dwoistosc. Z jednej strony, w równowazeniu uczestnicza proce-

sy konserwacji, polegajace na stosowaniu znanych i wypróbowanych sposobów przywra-

cania równowagi. Niewatpliwie sa analogiczne do procesów homeostatycznych. Z drugiej

strony, równowage usiluja przywracac procesy konstrukcji, wtedy gdy procesy konserwacji

zawiodly. [stota procesów konstrukcji jest wytworzenie nowego sposobu przywrócenia

równowagi, która dzieki temu bedzie bardziej stabilna niz poprzednio, bo chroniona jed-

nym narzedziem wiecej. Ta szczególna produktywnosc procesów konstrukcji jest powo-

dem, dla którego równowazenie nazwal Piaget majoryzujacym. Co ciekawe, na gruncie

teorii Piageta przywracanie równowagi w zasadzie nieuchronnie narusza ja w innym miej-

scu i gdyby innowacje konstrukcyjne nie byly coraz doskonalsze, nieustanne przywracanie

równowagi byloby wysilkiem podobnym do syzyfowego. Zapewne to wlasnie nowatorski

aspekt konkretnej konstrukcji jest wlasnie tym, co od wewnatrz zaklóca wycwiczony sys-

tem przywracania równowagi.

Samo okreslenie jakiegos procesu jako wytwarzajacego nowy sposób, nie oznacza

rzecz jasna ze rozumiemy, jak to sie dzieje. "Ulepszenie które ono (tj. równowazenie majory-

zujace) stanowi, nie jest juz po prostu wynikiem skutecznosci regulacji, ale wyplywa z samej

struktury tych regulacji" (Piaget, 1981, s. 40). "Majoryzacja równowazenia wyraza sie

dwojako w zaleznosci od tego, czy ulepszenia sa po prostu wynikiem skutecznych regulacji

kompensacyjnych, czyli doraznie uzyskiwanej równowagi, czy tez elementy nowe sa wy-

prowadzone (przez abstrakcje refleksujaca) z samego mechanizmu owych regulacji" (Pia-

get, 1981, s. 37). "...swoistosc abstrahowania odzwierciedlajacego (...) polega na tym, ze

sie wyprowadza je nie z przedmiotów, lecz z czynnosci, które mozna na tych przedmiotach

dokonac, glównie zas z (...) najogólniejszych koordynacji owych czynnosci" (Piaget,

1972, s. 46). Oznacza to, ze Piaget ulokowal wewnatrz procesów konstrukcji cos jeszcze

bardziej wyspecjalizowanego - abstrakcje refleksujaca. To wkladanie jednego procesu

w drugi przypomina rosyjska zabawke i ma sens tylko wtedy, gdy w glebi znajdziemy cos,

co rzeczywiscie moze byc generatorem nowosci. Czy abstrakcja refleksujaca moze nim byc

i czy rozumiemy czym naprawde jest? Piaget pisze, ze "ksztaltowanie regulacji regulacji,

które mozna wyrazic (...) w terminach projekcji i refleksji, charakteryzujacych abstrakcje

refleksujaca, stanowi wiec proces bardzo powszechny i pozornie paradoksalny. Polega on

na tym, ze kazdy system poznawczy opiera sie na nastepnym, z którego czerpie wskazania

i doprowadza do konca swa regulacje" (Piaget, 1981, s. 43)6.

· Niestety, talae wyjasnienia A. Szeminskiej (Piaget, 1981, s. 197) nie pozwalaja zrozumiec, dlaczego mianowicie
paradoksalnosc piagetowskiej definicji mialaby byc tylko pozorna. W pracy Donaldson abstrakcja refleksujaca
jest zdefiniowana jednoznacznie: "abstrakcja [...] nie polega jedynie na izolowaniu lub braniu pod uwage wyod-
rebnionych elementów, ale koniecznie wymaga rekonstrukcji, za pomoca elementów rzutowanych lub odbija-
nych od nitszego poziomu na wytszy" (DonaIdson, 1986, s. 191). Wadsworth (1998, s. 138) interpretuje pojecie
abstrakcji refleksujacej weziej, twierdzac ze jest ona zaledwie jednym z mechanizmów aktywnosci umyslowej, w
których ma miejsce poznawcze konstruowanie, choc nie przeczy, 1:e "powoduje reorganizacje umyslowa". Piaget
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Niestety, definicja ta rzeczywiscie wydaje sie zawierac logiczna sprzecznosc, po-
niewaz zaklada wsteczne oddzialywanie struktur jeszcze nie istniejacych. Na co odbywa

sie to rzutowanie (abstrahowanie retleksujace), skoro nastepny poziom jeszcze nie istnieje,
a dopiero w wyniku rzutowania zostanie utworzony? Odnosze wrazenie, ze jest to najslab-
sze miejsce teorii Piageta. Slabosc ta pojawila sie w wyniku przyjecia zalozenia, ze porza-
dek procesów umyslowych i rozwojowych jest utrzymywany moca zasad logicznych. Jak-
kolwiek w latach powojennych takie zalozenie moglo byc szczytem intelektualnej mody
(strukturalizm!) i uchodzic za w pelni wystarczajace, obecnie jest raczej nie do utrzymania,
zwlaszcza w swietle osiagniec tzw. nauki poznawczej. Mam tu na mysli zwlaszcza wypra-

cowanie pojecia architektury funkcjonalnej mózgu. Oznacza ono istnienie wstepnego,
czesciowego, strukturalnego zaprogramowania pracy umyslu, a posrednio takze jego roz-
woju. Wzbogacenie stanowiska Piageta o koncepcje architektury funkcjonalnej mózgu
pozwoli zrozumiec, ze nowe poziomy organizacji psychicznej sa nie tyle tworzone od zera
przez "rzutowanie", ile raczej istnieja jako puste pólki oczekujace na zapelnienie trescia.
Proponowane lekkie przesuniecie stanowiska Piageta w strone bieguna natywizmu, usunie
logiczna sprzecznosc w pojeciu abstrakcji retleksujacej.

Podsumowujac, trzeba wyraznie powiedziec, ze omawiana koncepcja nie przedsta-
wia wystarczajaco dokladnie procesu, który wytwarza innowacje rozwojowa. Trudno zro-
zumiec przebieg i uwarunkowania kreacji "nowego" sposobu przywracania równowagi.
W szczególnosci nie jest jasne, czy proces konstruowania nowego sposobu przywracania
równowagi moze czerpac inspiracje z doswiadczenia zgromadzonego w wyniku poprzed-
nich dzialan, a poprzez to posrednio z otoczenia (bo wyniki dzialan cos mówia o otocze-
niu)7.

Trudno takze okreslic, od czego zalezy skuteczne wdrozenie nowej konstrukcji.

W zakresie nierównowag miedzy podmiotem a otoczeniem niewatpliwie udzial uwarun-

kowujacy maja niektóre wlasciwosci otoczenia, przy czym otoczenie jest odbierane odpo-
wiednio do poziomu rozwoju struktur umyslowych. Na gruncie teorii Piageta zreszta, roz-
róznienie wlasciwosci rzeczywistych i odbieranych (w tym wyimaginowanych) nie jest
mozliwe. Natomiast w zakresie nierównowag wewnetrznych (miedzy schematami z tego

samego poziomu lub miedzy schematem a nadrzedna caloscia), kiedy skuteczne wdrozenie

zdaje sie wahac co do tego: "Takie wspóldzialanie Gesli nie identycznosc) regulacji i abstrakcji retleksujacej,
ewoluujacych z poziomu na poziom, wyjasnia centralny proces rozwoju poznawczego. tzn. nieograniczone
ksztaltowanie sie operacji na operacjach" (Piaget, 1981, s. 43). Swoja droga mozna odniesc wrazenie, 1:e owe
regulacje regulacji w których kazdym elemencie musza zawierac sie regulacje drobniejsze, korygujace, przypo-
minaja fraktale.

7 Konstrukcje moga "w zasadzie pochodzic ze spontanicznych inicjatyw podmiotu (inwencja itp.) lub z przypad-

kowych zetkniec z przedmiotami srodowiska (odkrycia itp.)" (Piaget, 1981, s. 45). Edukacyjne zastosowania teorii Piageta sa jakims dowodem, ze jest to mozliwe. Byc mo1:e tez proces konstrukcji czerpie inspiracje ze
swoich strukturalnych wlasciwosci (np. moze wytwarzac mutacje (serie) analogicznych rozwiazan wedlug cha-
rakterystycznej dla danego podmiotu heurystyki). Odnosze wrazenie, ze tego wlasnie dotyczy nastepujacy cytat:
,,Abstrakcja retleksujaca zawiera dwa nierozlaczne momenty: odbicie w znaczeniu projekcji na plaszczyzne wyz-
szego szczebla tego, co jest pobrane ze szczebla poprzedniego (u.) oraz refleksje w znaczeniu rekonstrukcji lub

reorganizacji poznawczej (bardziej lub mniej swiadomej) tego, co zostalo w ten sposób przeniesione. Trzeba tylko dodac, ze ta abstrakcja nie ogranicza sie do wykorzystania kolejnego wystepowania poziomów hierarchicz-
nych, w których tworzeniu nie bralaby udzialu: to ona wlasnie je obejmuje, dzieki przemiennym interakcjom
projekcji i refleksji, ale pozostaje to w tak scislym zwiazku z doskonaleniem regulacji, ze mamy do czynienia
zjednym i tym samym calosciowym mechanizmem" (Piaget, 1981, s. 41).
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polega na wykonaniu operacji wewnetrznych, jego uwarunkowania sa najprawdopodobniej
pochodne od blizej nieokreslonych parametrów struktury umyslowej. Jesli wewnetrzna
innowacja znajduje wyraz w dzialaniu zewnetrznym (co niekonieczne, ale mozliwe), moge

jedynie wyrazic przypuszczenie, ze skuteczny jest taki projekt innowacji, którego wdraza-
nie nie naruszy zbytnio równowagi struktury umyslowej (kompatybilny), gdyz koniecznosc

jej ratowania odwracalaby uwage podmiotu od efektywnego dzialania.

Koncepcja Eriksona

Analiza psychoanalitycznej koncepcji Eriksona (1971, 1997) prowadzi do równie
interesujacych wniosków. Role poszczególnych instancji sa tu równomierniej rozlozone.
Otoczenie - jak. to w psychoanalizie - jest zródlem nacisków majacych ksztaltowac aktyw-
nosc podmiotu, tak co do kierunku, jak i srodków realizacji. Lecz w ujeciu Eriksona jest
ono nie tylko zródlem konfliktogennych sil, ale takze wzorów i narzedzi rozwiazywania
konfliktów. Wyrazem tego jest okreslanie koncepcji jako psychospolecznej. Sfera glów-

nych zwiazków z otoczeniem czy znaczacych instytucji porzadku spolecznego ("etosów"),
to zródlo wplywu na ksztaltowanie sie konkretnych rozwiazan.

Organizm podmiotu pelni w omawianym ujeciu równie istotna role, czego nastep-

stwem jest z kolei okreslanie tej koncepcji jako epigenetycznej. Tennin ten wyraza poglad,
iz zarysowy plan rozwoju ma charakter biologiczny. Oznacza to jednoznaczny hannono-
gram stadiów rozwojowych, zas wchodzenie w kolejny okres wynika ze zmiany biologicz-
nejs. Polega ona na wymianie organicznych nacisków na inne, wynikajace z nowej fazy
biologicznego rozwoju organizmu. Taka wymiana jednego z "uczestników" konfliktu
oznacza oczywiscie zmiane charakteru samego konfliktu 9 .

Rozwiazanie konfliktu 10 jest procesem stricte rozwojowym, pod warunkiem oczy-
wiscie, ze jest rozwiazaniem rzeczywistym (skutecznym). Wytwarzaniem rozwiazan zaj-

muje sie Ego, inspirowane przez wzory z otoczenia (czesto rodzicielskie). Nie jest to jed-
nak mechaniczn.e podpatrywanie rozwiazan, poniewaz sytuacja podmiotu jest zawsze na

tyle specyficzna, ze wymaga wytworzenia wlasnego sposobu. Wytworzenie i zastosowanie
skutecznego sposobu, to bez watpienia jedna z naj ciekawszych funkcji Ego, choc niestety
raczej slabo poznana i opisana. Konkretne rozwiazanie moze byc skuteczne tylko wtedy,
gdy jest w pewien sposób umocowane w indywidualnej historii rozwiazan, uwzglednia jak.
one wplynely na obecny stan podmiotu. W przeciwnym razie mogloby byc tak, ze wymy-

I H.M. Trautner (1978) wprost okresla to jako Triebwandlung, czyli przemiane popedów. Jest to koncepcja, wedle
której zmiany w organizmie odbywaja sie wedlug wlasnych prawidlowosci, powodujac odpowiednie zmiany na
poziomie psychicznym.

'Nowy rodzaj organicznych nacisków "wybiera" do udzialu w konflikcie inne naciski z calego spektrum mo1:li-
wosci, jakimi dysponuje otoczenie.

10 W ortodoksyjnej psychoanalizie stalym. trzecim uczestnikiem konfliktu bylo tzw. Superego, jako wzglednie auto-

nomiczne, uwewnetrmione zakazy i nakazy kulturopochodne, dotyczace etycznosci okreslonych da1en. Ewentualny udzial Superego komplikuje konflikt, zmuszajac Ego do lawirowania miedzy tym co pozadane, tym co mozliwe
i tym co etyczne. W podejsciu Eriksona Superego odgrywa jednak niewielka role. Wydaje sie natomiast, 1:e pod
wplywem tzw. psychologii ego Hartmanna (za: Hall i Lindzey, 1990) Erikson uznaje Ego nie tylko za instancje roz-

wiazujaca konflikt, ale takze bedacajednoczesnie jego uczestnikiem, jako zródlo racjonalnych zyciowych dazen czy planów. Sytuacja Ego jest wskutek tego dosyc delikatna, zwazywszy, 1:e pelni funkcje rozjemcy w konflikcie,
w którym jest jednoczesnie stron�
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slone rozwiazanie konfliktu rujnuje poprzednie efekty. Mogloby tez stawac sie podtrzy-

mywana fikcja, prowadzac do wypaczen myslenia oraz procesów orientacyjnych, co bar-

dzo przekonujaco opisala Homey (1978). Pewien stopien kompatybilnosci wytwarzanych

rozwiazan polega na ich wzglednej jednorodnosci, co oczywiscie pociaga za soba jakis

stopien nieoptymalnosci - nie zawsze jednakowo dobrze "pasuja' do konkreblego kon-

fliktu. Idea pewnej jednorodnosci wytwarzanych przez Ego rozwiazan prowadzi do psy-

choanalitycznej koncepcji charakteru jako typowego dla podmiotu wzorca rozwiazywania
trudnosci (Johnson, 1998). Taki typowy wzorzec móglby takze wywodzic sie z zalozenia

o iSblieniu róznic indywidualnych, lecz bylby to wariant zbyt odlegly od psychoanalizy

(choc nie jest pewne, czy psychoanaliza potrafi sie bez niego obejsc - czy istotnie tylko

róznice w biografii wystarcza do wytlumaczenia róznic w aktywnosci wewnetrznej i ze-

wnetrznej).

Wobec powyzszego widac, ze w ujeciu Eriksona nie mozna mówic o jakims jednym

zjawisku czy procesie napedowym rozwoju, poniewaz zarówno organizm, otoczenie, jak

i psychika maja w nim swój udzial. Mozna natomiast okreslic na czym dokladnie ten udzial

polega. Organizm okresla plan rozwoju, otoczenie wyznacza repertuar mozliwosci realnych rozwiazanII. Ego natomiast wytwarza konkretne rozwiazanie i wdraza je l2 . Uwazam, ze
stan konfliktu nie tyle generuje zmiane rozwojowa sam z siebie, ile raczej dopinguje do jej

wytworzenia. Jest to punkt widzenia raczej nieortodoksyjny. Status konfliktu jest jednym
z trudniejszych problemów psychoanalizy. Za filozofia dialektyczna psychoanaliza sklonna
jest deklarowac napedowa role konfliktu w procesie rozwoju, w praktyce jednak z opisów
klinicznych wylania sie raczej obraz konfliktu jako problemu, który zuzywa sily psychicz-
ne (np. dlatego, ze "'ymaga stosowania mechanizmów obronnych), przez co brakuje ich dla
rozwoju. Uwaga ta dotyczy rzecz jasna konfliktów nierozwiazanych lub rozwiazanych zle,
ale sam fakt ich istnienia w takiej postaci dowodzi, ze to nie one sa zródlem rozwojowej

innowacji 13 , choc sa niewatpliwie do takiej innowacji okazja, wykorzystana lepiej lub go-
rzeJ.

Podsumowujac - wiadomo, ze generatorem rozwojowych innowacji jest Ego, nie
bardzo wiadomo jednak, jaka metoda Ego wytwarza odpowiednie rozwiazania. Zapewne
spelniaja one warunek kompatybilnosci ze struktura charakterologiczna oraz oczywiscie
warunek wykonalnosci. Niejasne jest, co mogloby warunkowac wybór przez Ego psycho-
spolecznych lub doswiadczeniowych wzorów inspirujacych konkreble rozwiazanie.

Skuteczna realizacja jest przede wszystkim rozwiazaniem konfliktu w plaszczyznie
wewnetrznej. Znajdzie to raczej niewielki lub posredni wyraz w dzialaniach zewnetrznych.
Skutecznosc zarówno "wewnetrzna", jak i dzialani owa jest najprawdopodobniej pochodna

wzglednej sily Ego w porównaniu z sila nacisków Id, Superego oraz otoczenia. Koncepcja
sily Ego, jakkolwiek skomplikowana daje sie na moje potrzeby uproscic do dwóch wat-
ków. Z jednej strony sila Ego jest jakims korelatem biologicznej wartosci organizmu, gdyz

II Realnosc mozna zdefiniowac tylko przez odniesienie podmiotu do jakiegos konkretnego otoczenia, wraz zjego
aspektem historyczno-kulturowym.

12 Przy czym niektóre z wytwarzanych rozwiazan moga byc nieperspektywiczne rozwojowo, w tym sensie, ze
prowadza w slepa uliczke, choc sa moze kompatybilne z istniejaca organizacja psychiczna.

13 Gdyby samo pojawienie sie konfliktu generowalo innowacje rozwojowa, nie byloby konfliktów nierozwiaza-
nych lub zle rozwiazanych.
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na to wskazuja badania (Barron, za: Szubert, 1978). Rozumiem to w ten sposób, ze spraw-

nosc funkcji adaptacyjnych Ego uwarunkowana jest stanem oraz biochemia ukladu nerwo-

wego, co w kategoriach psychologicznych wyraza sie jako poziom inteligencji, wydolnosc

ukladu nerwowego, precyzja czynnosci kontrolnych i samokontrolnych itp. Z drugiej stro-

ny sila Ego wedlug psychoanalizy rozwojowej jest pochodna biografii podmiotu. Czynni-

kami oslabiajacymi sa traumatyczne wydarzenia w dziecinstwie. Jest zwrotna zaleznosc

miedzy stanem rozszczepienia-integracji Ego a sprawnoscia jego funkcji syntetyzujacej.

Wywodzace sie z dziecinstwa stany rozszczepienia Ego lub selfu oslabiaja potencjal inte-

gracyjny Ego i odwrotnie: oslabienie Ego ogranicza jego zdolnosc eliminowania sprzecz-

nosci, których nagromadzenie moze wyrazic sie jako stany dysocjacyjne lub rozszczepien-

ne (Kemberg, 1995).

Koncepcja Dabrowskiego

Koncepcja Kazimierza Dabrowskiego (1979, 1981) okresla relacje miedzy organi-

zmem, psychika i otoczeniem jednoznacznie. Czynnik pierwszy to biologia, czynnik drugi

to wplyw spoleczny, czynnik trzeci - to wlasny wybór podmiotu.

Organizm w ujeciu Dabrowskiego ma wlasne fazowe prawa rozwoju i dojrzewania,

które najwieksze znaczenie maja w pierwszym okresie rozwoju, pozniej natomiast ich rola

stopniowo maleje. Mozna powiedziec, ze biologia przestaje rozwój popychac. Najwazniej-

szym dla potencjalu rozwojowego jednostki aspektem organicznym l4 jest wedlug Dabrow-

skiego wystepowanie nadpobudliwosci psychonerwowej. Wyróznil on piec rodzajów takiej

nadpobudliwosci: emocjonalna, intelektualna, wyobrazeniowa, zmyslowa oraz psychomo-

toryczna. Ocene znaczenia tych nadpobudliwosci IS dla rozwoju czlowieka wyraza podana
kolejnosc. Najlepiej, zeby trzy pierwsze nadpobudliwosci wystapily jednoczesnie l6 . We-
dlug tej koncepcji wystepowanie róznych fonn nadpobudliwosci psychonerwowej wywo-

luje wieksza aktywnosc dynamizmów wewnetrznych, a to pociaga za soba wzmozone

przepracowanie psychiczne biezacych doswiadczen. Co wiecej, Dabrowski sadzil, ze nad-

pobudliwosci nerwowe utrudniaja krzepniecie struktury psychicznej. Zauwazalne jest to

juz w dziecinstwie, lecz szczególnie cenne staje sie w doroslosci, kiedy rozwój psychiczny

dosc czesto ulega wyhamowaniu. Struktura psychiczna osób nadpobudliwych jest podat-

niejsza na procesy dezintegracyjne, potencjalnie pozytywne, co niewatpliwie moze byc

warunkiem wstepnym jakiejs transfonnacji struktury. Organizm zatem wykazuje parametry

14 Dabrowski uwzglednia takze istnienie typów konstytucjonalnych, które stwarzaja aktywnosci jednostki rózniace
sie ograniczenia i warunki skutecznosci dzialania. Zaleca zreszta, aby ograniczenia zwiazane z typem biolo-

gicznym przekraczac, co ma sens w przypadku, gdy chodzi o doskonalenie slabych stron okreslonego typu.

I' Dabrowski przedstawil kryteria diagnostyczne. Nadpobudliwosc nerwowa wystepuje wtedy, gdy reakcja
ukladu nerwowego na bodziec jest (1) przedluzona oraz (2) specyficzna, czyli na dowolna kategorie bodzca

uklad nerwowy reaguje w tym zakresie, w którym jest nadpobudliwy. Przykladowo ktos nadpobudliwy inte-

lektualnie reaguje rozwazaniem zarówno na teorie, jak i milosc czy pogrzeb. Istnieje nawet odpowiedni kwe-

stionariusz diagnostyczny autorstwa Dabrowskiego, o którego wlasciwosciach psychometrycznych niestety nic
mi nie wiadomo.

16 Ewentualnie takze z czwarta - zmyslowa (ale tylko wtedy, gdy dolacza ona do innych; samodzielnie ma ona
raczej negatywny wplyw na rozwój podmiotu, powodujac nastawienie hedonistyczne). Piata - psychotoryczna

nadpobudliwosc wedlg Dabrowskiego powoduje koncentracje podmiotu na aktywnosci zewnetrznej, kosztem

refleksji, a wiec czynnika trzeciego.
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neurodynamiczne, które stanowia wstepny stymulator lub hamulec procesów rozwojowych
w doroslosci.

Role otoczenia w rozwoju okreslil Dabrowski jako polegajaca na dostarczaniu tresci

kulturopochodnych do srodowiska wewnetrznego (czyli psychiki). Otoczenie moze wywie-

rac pobudzajacy wplyw na rozwój, dostarczajac mniej lub wiecej tych tresci, lub dostar-

czajac tresci dla rozwoju szczególnie istotnych, np. poprzez procesy edukacyjne. W proce-

sie rozwoju bezposredni wplyw otoczenia stopniowo maleje. Prawidlowosciajest przecho-

dzenie od reagowania podmiotu na bodzce zewnetrzne do aktywnosci podmiotu pobudza-

nej przez zdarzenia w "srodowisku wewnetrznym" (psychice), majace zwiazek ze sfera

wartosci. Poniewaz wartosci sa dorobkiem kultury zaczerpnietym przez podmiot z otocze-

nia, mozna je traktowac jako swoistych agentów otoczenia zapewniajacych mu wplyw

posredni na aktywnosc i rozwój jednostki. Oczywiscie, w procesie rozwoju podmiot buduje

wlasna hierarchie wartosci, lecz korzysta przy tym z dostepnego materialu. Takze wtedy,

gdy podmiot precyzuje swoja "esencje indywidualna i spoleczna', inspiruje sie kultura i do

niej wytworzona esencje odnosi. Czlowiek wysoko rozwiniety, to w ujeciu Dabrowskiego

"kulturtraeger", a dzwiganie kultury czy jej doskonalenie wymaga rzeczoznawstwa - nie

moze odbywac sie "na oslep", bez znajomosci istniejacego stanu. Nie mozna zatem powie-

dziec, ze w ujeciu Dabrowskiego otoczenie rozwój napedza, dostarcza jednak. dla rozwoju

surowca i kontekstu, czyli nadaje mu sens spoleczny.

Przyczyna rozwoju jest wedlug Dabrowskiego potencjal rozwojowy, skladajacy sie

z omówionych juz nadpobudliwosci nerwowych oraz z dynamizmów. Te wlasnie dynami-

zmy, to sily wywolujace zmiane rozwojowa. Zdaniem Dabrowskiego, posiadaja one pewna

wlasna energie, czym przypominaja popedy, jednak nimi nie sa. Majac energie sa aktywne

w srodowisku wewnetrznym i tym samym powoduja w nim pewne zmiany. Dabrowski

okreslil, ze kazdy poziom rozwoju ma wlasne dynamizmy, które go charakteryzuja - jest

dzieki temu rozpoznawalny. Najmniej jasna jest geneza dynamizmów 17 .Nie bardzo wia-
domo, czy sa one rodzajem sprzecznosci miedzy elementami srodowiska wewnetrznego

(na podobienstwo napiec w teorii dysonansu poznawczego), choc z kontekstu w jakim

Dabrowski je omawia wynika, ze ich obecnosc ma cos wspólnego ze zlozonoscia srodowi-

ska wewnetrznego. Ta zas wydaje sie byc w znacznym stopniu pochodna kulturalizacji

jednostki. Sklonny jestem do daleko idacej interpretacji, ze dynamizmami sa zinterioryzo-

wane czynnosci interpersonalne. Wiadomo, re postepowanie dziecka podlega krytyce ze

strony rodziców, np. niektóre zachowania dziecka moga wywolywac zdziwienie lub ko-

mentarze typu: "ono nie jest dzisiaj soba'. Kiedy podmiot zinterioryzuje tego typu czynnosc

oceniajaca, moze ona stac sie dynamizmem typu ,,zdziwienie soba' czy "przedmiot-podmiot

w sobie" ("to nie bylem ja, to cos we mnie"). Jestem przekonany, ze hipoteza o pochodzeniu

dynamizmów od czynnosci interpersonalnych jest heurystycznie nosna, a ponadto trudno

byloby zaproponowac konkurencyjna.

Intensywnosc dzialania dynamizmów zalezy od nasilenia nadpobudliwosci nerwo-
wych (stad zdaja sie czerpac energie), ale trzeba pamietac, ze w mysl koncepcji Dabrow-

skiego dynamizmy sa takze wyrazem czynnika trzeciego, czyli podmiotowej woli. Innymi

J1 Choc Dabrowski zaopatrywal swoje prace w slowniczki terminologiczne, akurat pojecia dynamizm nie zdefi-
niowal.



132

slowy, ich ukierunkowana aktywnosc jest w pewnym stopniu podmiotowa, dzieki czemu

rozwój opisywany przez Dabrowskiego jest rodzajem autokreacji. Podmiotowy aspekt

dzialania dynamizmów polega wedlug Dabrowskiego na dokonywaniu wyboru, zgodnie

z ksztaltujaca sie równolegle hierarchia wartosci i coraz wyrazniej rysujaca sie esencja

indywidualna i spoleczna. Nie moze to byc wybór miedzy dwiema banalnymi mozliwo-

sciami, wielokrotnie wczesniej powtarzany. Jest to wybór miedzy Lepszym a Gorszym. To

"lepsze" jest czyms nowym - czym? Uwazam, ze chodzi o pomyslowa sublimacj e 18. O ile
rozumiem Dabrowskiego, nie chodzilo Mu o to, by zle sklonnosci podmiot w sobie "wyko-

rzenial" (gdyz jest to niewykonalne i moze prowadzic do zaburzenia rozwoju, np. w kie-

runku obsesyjno-kompulsywnym), lecz by to co nizsze lub gorsze wyrazal }V sposób bar-

dziej zgodny z hierarchia wartosci i esencjami indywidualna i spol eczna '9. a przy okazji
niejako takze w sposób bardziej akceptowany spolecznie.

W sumie, wydaje sie ze generowanie innowacji rozwojowych polega na wytwarza-

niu pomyslów sublimacyjnych. Na czym konkretnie mialoby to polegac, tego sie z dziel

Dabrowskiego nie dowiadujemy, choc niewatpliwe jest, ze bogactwo "srodowiska we-

wnetrznego" jest tu czynnikiem wielce sprzyjajacym. Zawartosc srodowiska wewnetrznego
jest bez watpienia pochodna bogatego kulturowo otoczenia. Otoczenie mozna zatem okre-

slic jako posrednie zródlo inspiracji.

Wdrozenie projektu rozwojowej innowacji ma charakter przede wszystkim we-

wnetrzny. Wyrazenie jej w dzialaniu zewnetrznym jest mozliwe, ale niekonieczne, ponie-

waz kluczowe jest przewartosciowanie i przebudowa srodowiska wewnetrznego. Otoczenie

nie ma tu nic konstruktywnego do zrobienia, przeciwnie, nierzadko karze podmiot za eks-

presje dokonanych przewartosciowan (uwazajac je za kontradaptacyjne). Efektywnosc tak

pojmowanego wdrozenia zalezy od potencjalu rozwojowego, czyli rozmiarów nadpobu-

dliwosci psychonerwowej oraz aktywnosci (i zapewne repertuaru) dynamizmów operuja-
cych w srodowisku wewnetrznym.

Koncepcja Porebskiej

Koncepcja opracowana przez Marie Porebska (1988, 1993, 1995), nazywana dalej

koncepcja rozwoju indywidualnego (KRI) jest propozycja calosciowego ujmowania roz-

woju czlowieka, to znaczy wraz z jego otoczeniem. Rozwój nalezy rozpatrywac dwu-

aspektowo: jako rozwój zwiazków z otoczeniem i jako rozwój organizacji wewnetrznej

jednostki. Jednakze nie zaklada sie, ze rozwój organizacji wewnetrznej postepuje za roz-

wojem przedmiotowych zwiazków ze swiatem. W ramach zwiazków z otoczeniem rozwija

sie organizacja wewnetrzna jednostki (poprzez wlaczanie doswiadczen z funkcjonowania),

II Wprowadzona przez Dabrowskiego idea wielopoziomowosci zjawisk, w tym zjawisk psychicznych ma bardzo
daleko idace konsekwencje. Kazde, nawet uchodzace za negatywne zjawisko psychiczne moze byc wyrazane na

poziomie wytszym lub nitszym. Np. agresja na najnitszym poziomie jest robieniem komus fizycznej krzywdy,

poziom wy1:ej moze to byc napastliwosc slowna lub agresja przemieszczona na jakis przedmiot, jeszcze wyzej

moze to byc konstruktywna krytyka lub walka ze zlem.

19 Jeden z klasycznych podreczników podawal kapitalny przyklad: pewien chlopiec wykazywal sklonnosc do
lapania zwierzatek i krojenia ich, co w odczuciu otoczenia zapowiadalo rozwój w kierunku destrukcji czy sady-

zmu. Ktos madry podsunal rodzicom, ze trzeba chlopca wykierowac na chirurga. Tak zrobiono, ze znakomitym

ponoc skutkiem.
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ale jednostka poprzednio ze swej strony te zwiazki ksztahowala. Termin ..kontakt z otocze-

niem" nie sugeruje przewagi otoczenia lub jednostki w przyczynowym aspekcie rozwoju-

tylko laczne ich ujmowanie pozwala proces rozwoju wyjasnic. Na gruncie omawianej kon-
cepcji nie ma wiec wiekszego sensu traktowanie poszczególnych uwarunkowan rozwoju

jako funkcjonujacych odrebnie. Porebska sadzi, ze dowolna kategoria zjawisk wplywa na

rozwój psychiczny czlowieka glównie w ten sposób, ze stanowi uwarunkowanie biezacej

aktywnosci. Czynniki biologiczne wplywaja zatem na przebieg rozwoju indywidualnego
nie w abstrakcji czy w ogóle, lecz w ten sposób, ze konkretne biologicznie uwarunkowane

wlasciwosci dzialajacego podmiotu (takie jak sila fizyczna, odpornosc organizmu, inteli-

gencja, uroda itp.) wplywaja na przebieg realizacji zadan. Mniej lub bardziej udana realiza-

cja zadan jest zródlem doswiadczen wlaczanych do istniejacej ich struktury, co moze mo-

dyfikowac rozwój psychiczny lub nawet jego kierunek. Czynniki srodowiskowe podobnie
- stanowia okolicznosci sprzyjajace lub nie sprzyjajace realizacji konkretnych zadan

i w ten sposób wplywaja na doswiadczenia jakie podmiot wynosi z dzialania. Blizsze sro-

dowisko, zwane w koncepcji Porebskiej otoczeniem, sklada sie przede wszystkim z innych

osób. Ich osobowa niepowtarzalnosc jest jednym z glównych uwarunkowan aktywnosci

podmiotu, tak w zakresie jej kierunku jak i efektywnosci. Poniewaz zawsze chodzi o kon-
kretny podmiot z jego indywidualnymi wlasciwosciami znajdujacy sie w sytuacji odmien-
nej od tego co przytrafia sie innym, nie ma mozliwosci sprecyzowania wplywu czynników
biologicznych czy srodowiskowych w postaci ogólnych, silnych prawidlowosci.

Podmiot wedlug KRIjest intencjonalny, co znajduje wyraz w jego ustosunkowywa-

niu sie do wlasnych sytuacji. Teoretycznie przynajmniej, rozpoznajac wlasna sytuacje

i formulujac zadanie do wykonania zachowuje znaczna swodode w tym zakresie. Jest jed-
nak mocno uwarunkowany - co potwierdzily badania (Los, 1993) - wczesniejszymi do-
swiadczeniami, które ukierunkowuja zarówno percepcje biezacych sytuacji, jak i formulo-
wanie celu zadania i dobór srodków jego realizacji. W rezultacie zatem podmiot nieswia-

domie obraca sie w dosc ciasnym kregu powtarzajacych sie rozpoznan sytuacji i adekwat-

nych do tego dzialan. Doswiadczenia wynoszone z tak uwarunkowanej aktywnosci umac-
niaja istniejacy sposób zorganizowania doswiadczen, co w przypadku deformacji rozwo-
jowej przypomina zaklety krag, z którego podmiot nie potrafi sie wyrwac. Jak pokazalem
we wczesniejszej pracy (Los, 1995a) wyrwanie sie z takiej koleiny rozwojowej jest malo
prawdopodobne, o ile nie wystapia sprzyjajace okolicznosci zewnetrzne. Czy to znaczy, ze
zródlem innowacji rozwojowej bywa otoczenie?

Nie wydaje sie, izby taka innowacja mogla byc kolejna realizacja rutynowego zada-

nia wynikajaca z typowego rozpoznania sytuacji opartego na systemie doswiadczen. Po- winno to byc zadanie "uwolnione" spod presji dominujacego ukladu odniesienia, jakim jest
organizacja doswiadczen. Co mialoby byc przyczyna tego uwolnienia? Wolna wewnetrzna
inicjatywa, czy przymus sytuacyjny? Moja odpowiedz (Los, 1995 a) jest taka, ze uwalnia-
jaco wplywa sytuacyjna okazja, która musi byc przez podmiot wlasciwie wykorzystana.
Typowa ..okazja" jest sytuacja ekstremalna, która pozbawia organizacje doswiadczen funk-
cji ukladu odniesienia dla oceny biezacych wydarzen. W takiej sytuacji podmiot z koniecz-
nosci musi oprzec sie na ..teorii", czyli sferze wartosci, które wyznawal, ale niekoniecznie
praktykowal. Równie dobrze moze tu skorzystac z gotowego wzorca (wtedy zródlem in-
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nowacji staje sie otoczenie) lub wymyslec sposób postepowania odpowiedni do nadzwy-

czajnej sytuacji (wtedy zródlem innowacji jest wlasna kreatywnosc podmiotu). Zaistnienie

okazji i powstanie innowacyjnego projektu dzialania to bynajmniej nie pelny akt czy krok

rozwojowy. Koniecme jest wdrozenie, co wymaga równiez sprzyjajacych okolicznosci

zjednej strony, a skutecznego wysilku z drugiej.

Szczególna kategoria sytuacji ekstremalnych moga byc te, które odnosza sie do

sprzecznosci w zwiazkach miedzyludzkich. Uznaje obiektywne istnienie takich sprzeczno-

sci, w tym sensie, ze podmiot moze sobie wrecz ich nie zyczyc, one jednak pojawia sie

badz ze wzgledu na wlasciwosci samego podmiotu, badz u wzgledu na wlasciwosci in-

nych ludzi. Takze obiektywne sprzecznosci powodowane przez bieg zdarzen (tzw. Logika

Sprawy) maja swój udzial w stwarzaniu pola do rozwojowych innowacji. Za kazdym razem

jednak to podmiot swoja sytuacje rozpoznaje i formuluje wynikajace z tego rozpoznania

zadanie do realizacji. On wiec jest autorem projektu innowacyjnego. Wyjatkiem jest sytu-

acja, kiedy podpatruje u kogos gotowy wzór, nowy dla siebie. Choc sam takiego wzoru nie

wytworzyl, jesli go wprowadzi, moze wykonac krok rozwojowy. Mozliwe jest wykorzy-

stanie tylko takiego wzoru, do którego uzycia podmiot jest rozwojowo przygotowany (któ-

ry znajduje sie w jego strefie najblizszego rozwoju - chcialoby sie powiedziec). Demon-

strujac podmiotowi wzory odpowiednie do poziomu jego rozwoju, mozna zatem ten rozwój

do pewnego stopnia stymulowac. Powstaje pytanie, co dzieje sie, jesli rozwój podmiotu

jest wypaczony, np. wykazuje jedno z mozliwych niekorzystnych uwarunkowan. Otóz

mozna wtedy oczekiwac pewnego rodzaju wybiórczej "slepoty" podmiotu na te wzory,

które niezgodne sa z konkretna struktura jego organizacji funkcjonowania. W takim wy-

padku mozliwe jest, ze ograniczenie odbioru moze obejmowac akurat lub równiez takie

wzory, które uwazamy za wychowawczo pozadane 2o . Wtedy problem stymulowania kon-
struktywnego rozwoju podmiotu komplikuje sie.

Podsumowujac, w koncepcji Porebskiej zalozony jest proces generowania innowacji

rozwojowych w formie bardzo otwartej. Projekt innowacji powstaje jako zadanie sformu-

lowane w odpowiedzi na sytuacje, w której podmiot sie znalazl. Nie wiadomo natomiast,

na czym dokladnie polega formulowanie zadania i to wlasnie próbuje sprecyzowac. Inspi-

racja do jego sformulowania sa osobiste doswiadczenia podmiotu wyniesione z poprzed-

nich dzialan, wzorce obecne w otoczeniu podmiotu, a w wielu wypadkach zadania wprost

zlecone podmiotowi przez osoby starsu (w ramach wychowania). Jesli zadanie takie
w okresleniu celów lub srodków zawiera cos nowego, moze byc uwazane za rozwojowa

innowacje. W odróznieniu od pozostalych koncepcji autorem innowacji moze tu byc takze
otoczenie, zwlaszcza otoczenie zorganizowane "wychowawczo".

20 Nie musi to oznaczac wychowawczej bezsilnosci. Skoro nieskuteczne byloby eksponowanie pozadanych wzo-

rów wprost, nalezy eksponowac wzorce wzbudzajace zainteresowanie podmiotu (czyli zgodne z ukierunkowa- niem jego struktury funkcjonowania), nawet jesli byloby to wychowawczo kontrowersyjne. Stwarza to bowiem
okazje do stopniowego modyfikowania wzorców w strone bardziej pozadanych spolecznie. Jesli mowa uzyc
przykladu, chlopcu ukierunkowanemu na dominacje i sklonnemu do stosowania przemocy fizycznej nie nalezy
demonstrowac wzorów calkowicie mu obcych, np. prospolecznej dobroci, bo ich nie przyjmie. Mozna natomiast

zaproponowac mu treningi w zakresie wschodnich sztuk walki (typu judo), które polegaja na obezwladnianiu przeciwnika bez robienia mu krzywdy. Poniewa1: takim treningom psychomotorycznej sprawnosci towarzyszy
wdrazanie do przestrzegania pewnych zasad etycznych (np. nie napadac, nie krzywdzic, nie chelpic sie itp.),
których przestrzeganie traktowane jest jako dowód sily wewnetrznej, istnieja znaczne szanse sukcesu socjaliza-
cyjnego przy strukturze funkcjonowania, która stwarzala ryzyko rozwoju w kierunku aspolecznym.
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Mozliwe jest takze wskazanie uwarunkowan zewnetrznych i wewnetrznych efek-

tywnej realizacji innowacji rozwojowej - pod tym wzgledem terminologia. która stosuje za

przykladem Porebskiej pozwala na wyjatkowo klarowny opis. Skutecznosc wdrozenia
zalezy od kompatybilnosci zadania ze struktura fimkcjonowania i mozliwosciami podmiotu
oraz od wystapienia w otoczeniu korzystnej koniunktury (okazji). Bardziej konkretnie, po

stronie jednostki decydujace sa takie wlasciwosci indywidualne, jak kompetencja i wydol-

nosc prakseologiczna oraz sprawnosc czynnosci kontrolnych i samokontrolnych. Korzystna
koniunktura w otoczeniu to nie tylko sprzyjajace okolicznosci materialne, ale takze brak

oporu mnych ludzi lub nawet pomoc z ich strony (por. Los, 1997).

Podsumowanie analizy

Do analizy wybralem cztery koncepcje o wyraznie odmiennych zalozeniach. Uwa-

zam, ze prócz istotnych róznic wykazuja one szereg interesujacych zbieznosci. Powstaje
pytanie, czy zidentyfikowane zbieznosci sa na tyle powazne, ze realna jest mozliwosc
uogólnienia. Uwazam ze tak i dalej spróbuje to przedstawic.

Wszystkie te koncepcje pozwalaja na rozróznienie dwóch zagadnien: generowania
innowacji rozwojowej oraz skutecznej realizacji tego projektu. Nie ma watpliwosci, ze sa
to zagadnienia odrebne, choc tylko w powiazaniu przynoszace realny skutek rozwojowy.
Kazde z nich ma zapewne wlasne uwarunkowania nietozsame z uwarunkowaniami drugie-
go.

Jednoczesnie dokonany przeglad ujawnia, ze klasyczne teorie rozwoju unikaja pre-

cyzyjnego wyjasnienia, na czym polega wygenerowanie innowacji rozwojowej. Pozwalaja
przyjac, ze odbywa sie to w sferze procesów umyslowych, ale niczego nie mówia o proce-

sie produkowania takiej progresywnej zmiany. Wyrazaja stanowisko, ze otoczenie moze byc znikomym lub istotnym, posrednim lub bezposrednim uwarunkowaniem, a nawet in-
spiratorem w tej sprawie.

Jesli chodzi o uwarunkowania skutecznosci wdrozenia rozwojowej innowacji, roz-

patrywane teorie pewne rzeczy precyzuja, innych pozwalaja sie domyslac. Generalnie
jednak, z wyjatkiem koncepcji Porebskiej, wdrozenie innowacji rozwojowej jest traktowa-

ne jako zjawisko glównie wewnetrzne. Wskutek tego bardzo odczuwa sie brak aparatury pojeciowej, która pozwalalaby analizowac przebieg dzialania, pozostajacy przeciez w bez- posrednim zwiazku z osiaganiem wymiernego efektu koncowego (czyli skutecznoscia).
Uwazam, ze konieczne jest doprecyzowanie tych zagadnien (zwlaszcza generowa-

nia innowacji). Próbuje to robic od dluzszego czasu na gruncie teorii rozwoju przez podej-
mowanie zadan, wykorzystujac aparature pojeciowa koncepcji Tomaszewskiego (1984)
i Porebskiej (1988, 1993, 1995).

Innowacje rozwojowe w ramach procesu
formulowania zadan przez podmiot

Proces formulowania rozwiazan zadania uwazam za potencjalnie twórczy. Oznacza

to, ze nie mozna innowacji rozwojowych wyjasniac, nie rozumiejac na czym polegaja pro-



136

cesy twórcze. Niestety, nie ma jasnosci, na czym one polegaja. Jak pisze Necka "synte-

tyczna teorie procesu twórczego trzeba dopiero stworzyc" (Necka, 1995, s. 29). Propono-

wany przez tego autora "interakcyjny" model procesu twórczego niewatpliwie stanowi

krok naprzód. Wedlug niego miedzy niezbyt jasno sprecyzowanym celem procesu

twórczego a próbnymi strukturami wytworu generowanymi przez umysl zachodzi wzajem-

ny wplyw korygujacy, wskutek czego ostateczny produkt jest nieprzewidywalny. Ze swej

strony dalem wyraz przekonaniu, ze proces fonnulowania zadania jest potencjalnie twórczy

i moze polegac na szeregu "przymiarek" zanim zadanie zostanie sprecyzowane (Los, 1995 b).

Uwazam, ze przedmiot zainteresowan psychologii twórczosci jest szczególnym przypadkiem

tego, czym zajmuje sie psychologia rozwoju przez dzialanie, dlatego istnieje miedzy nimi

wyrazna analogia.

Przyjecie takiego modelu procesu twórczego pozwala na uscislenie jego uwarunko-

wan. Otóz jesli dojscie do zadowalajacego wytworu ma polegac na generowaniu serii

"struktur próbnych", to dosc topornie szacowana wydajnosc takiego przymierzania bedzie

niewatpliwie zalezna do plynnosci tych procesów. Chodzi o to. by powstanie jakiejkolwiek

próbnej struktury nie bylo powodem zahamowania dalszych prób - podmiot zatem nie
moze przywiazywac sie do pierwszego lepszego wytworu. Innymi slowy. proces przymia-

rek powinien byc pozbawiony sztywnosci. Powodem takiej sztywnosci moglyby byc nie-

które wlasciwosci ukladu nerwowego. np. jego mala pobudliwosc lub wiskotycznosc

(w sensie typologii Kretschmera - por. Strelau. 1998). Wydaje sie. ze taka wlasciwosc

umyslu ujmuje dymensja "umysl otwarty - umysl zamkniety". traktowana zreszta jako
stala wlasciwosc osobowosci (John. 1990). Uwazam, ze dotyczy ona zarówno pracy umy-

slu. jak i dzialania (osobowosci). Niewykluczone takze. ze chodzi tu o ceche okreslana

dawniej jako elastycznosc - sztywnosc nastawien (Norakidze, 1986). Takze takie wlasci-

wosci, jak ruchliwosc CUN czy temperamentalna impulsywnosc (Strelau. 1998) moga byc

uwazane za sprzyjajace plynnosci pracy umyslowej.

Drugim parametrem warunkujacym sprawnosc próbnego kreowania struktur jest

moim zdaniem zdolnosc ,,zamykania postaci" na bazie dowolnego materialu. Jest ona nie-

zbedna do szybkiego fonnowania materialu czy to percepcyjnego. czy pamieciowego

w próbna strukture. Jesliby proces takiego "postaciowania" byl niezbyt sprawny. musialo-
by to odbic sie na tempie kreowania struktur próbnych i zapewne takze jakosci produktu
koncowego. Necka (1995) traktuje omawiana zdolnosc jako przejaw stosowania okreslo-

nych strategii twórczego myslenia. Sadze jednak, ze chodzi o parametr znacznie bardziej
ogólny. Podobnie jak poprzednio sklonny jestem uwazac. ze chodzi o bardzo podstawowa
ceche przejawiajaca sie nie tylko w aktywnosci umyslowej. ale takze w dzialaniu. Przema-

wia za tym kilka argumentów. Na przyklad omawiana zdolnosc postaciowania postulowal
Pascual-Leone (za: Przetacznik-Gierowska, 1988) jako bardzo ogólny operator umyslowy.

W klasycznej psychologii róznic indywidualnych funkcjonowala dymensja "zbornosc-
niezbornosc zachowania" (w kwestionariuszu Sterna, za: Siek, 1983). Co wiecej, dostrze-

gam analogie miedzy zdolnoscia postaciowania a tzw. syntetyzujaca funkcja Ego wedlug
podejscia psychoanalitycznego. Przeciwienstwem postaciowania jest natomiast w psycho-
analizie tendencja do dysocjacji lub rozszczepienia (Moore. Fine. 1996). Takze postulowa-

na przez Frankla wola sensu (FrankI. 1971) wydaje sie byc zjawiskiem podobnego rodzaju.
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Jesli dobrze Frankla rozumiem, odkrywanie sensu zycia polega na takim ustrukturowaniu

strumienia wydarzen zyciowych, ze znika wrazenie ich przypadkowosci i widoczne staja

sie ich wzajemne powiazanie oraz celowosc. Chodzi tu, jak sadze, o zjawisko podstawowe,

przejawiajace sie na poziomie percepcji np. plam jako psa dalmatynczyka, a na poziomie

percepcji zdarzen jako dostrzeganie ich glebszego sensu 21 . Interesujace moze byc docieka-
nie, jakie wlasciwosci ukladu nerwowego mialyby warunkowac róznice w zakresie posta-

ciowania. Moze naprowadzic na to analiza zjawiska w jego najprostszej postaci - percep-

cyjnej. Organizowanie wrazen w spostrzezenia wydaje sie polegac na ewokowaniu
z pamieci schematów ujmujacych trafuie bodzcowa konfiguracje. Jesli tak, to sprawnosc
tego procesu polega na szybkosci i rozleglosci poszukiwania adekwatnego schematu.

Przewage w tym zakresie moze miec uklad nerwowy pobudliwy, z tendencja do przedluzo-

nego utrzymywania sie nastepczego pobudzenia. Czy nie przypomina to charakterystyki
nadpobudliwosci nerwowej Dabrowskiego? Trafny moze byc takze opis tej wlasciwosci
w tenninologii Heymansa i Wiersmy, jako sekundamosci ukladu nerwowego (zob. Nuttin,

1968). Niewykluczone, ze takze styl percepcyjny globalny versus analityczny jest kon-

struktem, który moze byc pomocny w dociekaniu uwiklan zdolnosci postaciowania - na razie jednak wydaje sie, ze wynikloby z tego wiecej problemów niz pozytku22.
Jak widac zdolnosc postaciowania rzeczywiscie jest czyms w psychologii podsta-

wowym, co w rózny sposób pojawia sie w wielu jej galeziach. "Domykanie" struktury
(obojetne czy próbnej, czy nie) jest w oczywisty sposób przeciwienstwem fragmentarycz-
nosci (tj. pozostawienia bodzców jako niezorganizowanych lub zorganizowanych czastko-
wo).

Sprawnosc tworzenia struktur próbnych w moim ujeciu uwarunkowana jest zatem
zarówno elastycznoscia, jak i przeciwstawna do niej staloscia. Takie balansowanie miedzy
sztywnoscia a zmiennoscia wydaje sie nalezec do istoty procesów twórczych. Zimbardo zas
uwaza problem stalosci - zmiennosci za kluczowy w teorii osobowosci (Zimbardo, Ruch,
1988). Teza jego jest niezmiernie wazna, poniewaz widac analogie zasady w sferze zjawisk
intelektualnych oraz osobowosciowych.

Powstaje oczywiscie kwestia wzajemnej relacji postaciowania i plynnosci wytwa-
rzania struktur. Nie jest wcale oczywiste, ze chodzi o dwa bieguny jednego wymiaru, choc
z wczesniejszych uwag o przyczynach braku elastycznosci mozna by tak wnioskowac.

Ostrozniejsze i bardziej wartosciowe heurystycznie bedzie przyjecie, ze chodzi o dwa wy- miary: plynnosc-brak plynnosci oraz postaciowanie-fragmentarycznosc. Prawdopodobnie
sa one skorelowane ujemnie, lecz jesli zachowuja odrebnosc, byloby bledem je utozsamiac. Oczywiscie, konstelacja w której dwie zmienne ujemnie skorelowane maja ponadprzeciet-
21 U Frankla oczywiscie celowosc i sensownosc strumienia zdarzen w ludzkim zyciu mozliwa jest dzieki odniesie-

niu ich do nadrzednego kontekstu wartosci. W dziedzinie psychologii procesów twórczych analogiczne stano-
wisko najpelniej wyrazil Csikszentmihalyi (za: Necka, 1995), formulujac systemowa teorie twórczosci, w kt6rej
wa1:na role odgrywa system kodów i symboli kultury oraz kulturowe reguly i kryteria twórczego dzialania.
Niewatpliwie mozna je traktowac jako nadrzedny kontekst dziela.

n Glównie z tego powodu, 1:e w pismiennictwie psychologicznym dominuje tendencja do przedstawiania stylu

analitycznego jako majacego wieksze walory poznawcze, korelujacego z lepszym funkcjonowaniem poznaw- czym (por. np. Matczak, 1982). Styl globalny bywa przedstawiany jako podrzedny. Tymczasem wiadomo, ze po
17 r.t. analitycznosc stylu obniza sie stopniowo (Matczak, 1982). W kontekscie teorii i badan nad mysleniem
post-formalnym owa narastajaca ,,zaleznosc od pola" nie musi oznaczac deterioracji!
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ne natezenie nalezy do mniej prawdopodobnych, dlatego zdarzy sie u wyraznej mniejszosci

ludzi. Pozostala wiekszosc bedzie popadac we fragmentarycmosc lub uporczywe obstawa-

nie przy istniejacych formach.

Operacjonalizacja przedstawionych wymiarów sprawnosci generowania innowacji

rozwojowych powinna uwzgledniac oba ich aspekty: intelektualny oraz osobowosciowy.

Plynnosc wytwarzania w aspekcie intelektualnym jest w moim przekonaniu bardzo
bliska temu, co Guilford (1978) nazywal plynnoscia wytwarzania dywergencyjnego - re-

spektujac zastrzezenia, jakie dychotomia konwergencyjnosc-dywergencyjnosc oraz do-
mniemana odrebnosc jakosciowa umyslowych operacji dywergencyjnych wzbudza (por.

Necka, 1995). Sklonny jestem uwazac, iz innowacyjnosc rozwojowa to wytwarzanie dywe-

rgencyjne, ale nie na kazdym materiale, lecz na materiale behawioralnym23. Zdolnosc gene-
rowania wariantów i pomyslów dzialania jest czyms innym niz generowanie metafor czy

pomyslowych rysunków. Nie jest wiec wazne, ze pomiary plynnosci wytwarzania nie wy-

kazuja miedzytresciowej stalosci. Nastepstwem dywergencyjnosci behawioralnej moze byc

trafne zarzadzanie wlasnym zyciem ("inteligencja emocjonalna''?). Oczywiscie warto miec

takze wysoka dywergencyjnosc na innym materiale, ale dla wlasnego rozwoju nie jest to
koniecme (choc moze sie przydawac do odniesienia sukcesu w skali spolecznej). Konkre-

tyzujac, sadze ze odpowiednia bedzie metoda diagnostycma analogicma do guilfordow-

skich nietypowych zastosowan lub nietypowych konsekwencji. Zgodme z powyzszymi

uwagami nie moze to byc jednak wymyslanie zastosowan spinacza biurowego czy przewi-

dywanie konsekwencji znikniecia zegarów. Materialem dla takiej metody powinno byc to,
co zwykle stanowi tresc fazy formulowania zadania, tj konkretyzacja celu i srodków jego

realizacji. Zagadnienie konkretyzacji celu przedstawilem szerzej w jednej z poprzednich

prac (Los, 1995 b). W skrócie, polega ono na konfrontacji rozpomania sytuacji przez pod-
miot z tendencja kierunkowa, wynikajaca z istniejacego u podmiotu ukierunkowania ak-

tywnosci. Pod wplywem przyjetego celu konkretyzowane sa srodkI jego realizacji, z od-
wolaniem sie do posiadanego ich repertuaru. Wynika z tego, ze material testowy powinien

prezentowac pewne sytuacje, w których móglby znalezc sie badany, a jego zadaniem be-
dzie okreslenie, jakie widzi warianty celów i srodków. Oczywiscie, wykluczone jest uzycie

materialu wyliczajacego szereg mozliwosci - badany sam powinien wyliczyc ich jak naj-

wiecej i w tym wlasnie wykaze poziom swojej plynnosci wytwarzania.

Trudniejsze jest okreslenie, na czym moglaby polegac plynnosc wytwarzania

w aspekcie osobowosciowym (dzialaniowym). Odwolujac sie do modelu "struktur prób-
nych" mozna przyjac, ze w plaszczyznie dzialaniowej chodzi o pewnego rodzaju próbnosc
kontaktów miedzyludzkich. Wyrazalaby sie ona w powstrzymywaniu sie od pospiesznego

utrwalania miedzyludzkiego status quo, sklonnosci do eksperymentowania, preferowania
zmian, unikania wylacznosci zwiazków, elastycznego traktowania norm i zasad. Przeci-
wienstwem bylaby interpersonalna sztywnosc, hierarchicznosc, zamykanie sie w ograni-
czajacych relacjach, zasadniczosc. Zaryzykuje teze, ze chodzi o pewien rodzaj interperso-
nalnej ekstrawersji, co omacza oczywista operacjonalizacje (towarzyskosc, otwartosc,

23 Na materiale behawioralnym, a nie np. symbolicznym, poniewat w moim przekonaniu uzewnetrznione dzialanIe
jest zródlem doswiadczen osobistych o dum wiekszym emocjonalnym ladunku i znaczeniu, nit "doswiadcze-
nie" wyniesione z 1:onglowania w wyobrazni metaforami czy wizjami nieprzekladalnymi na ionkretne dzialanie.
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tolerancja, impulsywnosc). Niewykluczone, ze chodzi o jeden lub dwa czynniki teorii Big

Five (albo oba - otwartosci wraz z ekstrawersja). Mozna takze rozwazac, czy nie chodzi

ojungowski wymiar percepcjonizm-racjonalizm (Hirsch, Kummerow, 1994), rozumiany

jako kierowanie sie przede wszystkim stanem sytuacji versus kierowanie sie przede

wszystkim stanami wewnetrznymi (plany, zasady). Byc moze nalezy rozpatrzec jakies

rozumienie popularnego wymiaru zewnatrzsterownosc-wewnatrzsterownosc (Rotter,
1966)24.

Zdolnosc postaciowania w aspekcie intelektualnym bylaby najlatwiejsza do zopera-

cjonalizowania na materiale figuralnym (takim jak ukladanki Wechslera). Lecz wedlug
wczesniej przedstawionego rozumowania uwazam, ze powinien to byc material behawio-

Talny, który badany organizowalby w jakies sensowne calosci. Wprawdzie miedzy organi-
zowaniem prostych percepcyjnych calosci a organizowaniem w calosc sekwencji zdarzen

powinna byc korelacja Gako ze podejrzewam wspólne podloze tych sprawnosci), trafniej-
szy bedzie material prezentujacy sekwencje zdarzen. Takie testy juz istnieja: np. historyjki
Wechslera lub historyjki testu APIS 2s . Mozna spróbowac, lecz uwazam, ze ich material
graficzny stwarza trudnosci percepcyjne. Lepsze bylyby historyjki werbalne - swego ro-
dzaju nowele, które badany powinien zorganizowac w calosciowy sposób. Bylaby to meto-
da narracyjno-fabularna.

Zdolnosc postaciowania w aspekcie dzialani owym (osobowosciowym) wyraza sie -

(wedle wczesniejszych ustalen) jako zbornosc aktywnosci - jej planowosc, systematycz-

nosc, wytrwalosc. Na gruncie teorii Big Five jest to prawdopodobnie czynnik sumiennosci, zas w teorii Cattella (1957) odpowiadaja mu czynniki stalosci charakteru (G i Q3)26. Traf-
nosc takiej operacjonalizacji potwierdza jej zgodnosc z wczesniejszymi uwagami na temat
zwiazku postaciowania z taki cechami UN, jak perseweratywnosc czy tendencja do utrzy-
mywania sie pobudzen (intensywnego przepracowania wewnetrznego). Godna uwagi jest
takze propozycja Arona Antonowsky'ego (1995). Jego teoria "poczucia koherencji" wyka-
zuje interesujace analogie z omawianym tutaj wymiarem postaciowania, zas proponowany
kwestionariusz do badania "orientacji zyciowej" wydaje sie trafnie badac zdolnosc do-

strzegania sensu i organizacji w strumieniu zdarzen wlasnego zycia.

Podsumowanie

Problem parametrów procesu generujacego zmiany progresywne mozna w moim

przekonaniu zoperacjonalizowac, przygotowujac test generowania wariantów dzialania, test organizowania fabul oraz korzystajac z istniejacych skal osobowosci.
Przedstawione w tym artykule stanowisko teoretyczne wskazuje dwa ogólne para-

metry warunkujace efektywnosc generowania zmian progresywnych w przebiegu indywi-
dualnego rozwoju czlowieka. Jest to próba sprecyzowania zagadnienia, które jest w kla-

24 Lecz w tym przypadku jest utrwalona tendencja do traktowania zewnatrzsterownosci jako ,,gorszej" od wewnatrzste-
rownosci. Nie mam danych empirycznych, aby sie temu przeciwstawic.

25 Ciechanowskiej, Jaworowskiej, Matczak i Szustrowej.
26 Wlasne badania wskazuja, 1:e czynniki te stanowia istotne predyktory efektywnosci kadry kierowniczej (Los,

1997 b). Poniewa1: kierowanie polega m.in na organizowaniu i aran1:owaniu planowanych zdarzen, zwiazek
wymienionych czynników ze skutecznoscia postaciowania jest dosc oczywisty.
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sycznych teoriach rozwoju traktowane zbyt ogólnie. Jaka jest wartosc heurystyczna mojej

propozycji, pokaza badania empiryczne 27 .
Osobnym problemem jest operacjonalizacja uwarunkowan skutecznego wdrozenia

innowacji rozwojowych. Teoretycznym podstawom rozwiazania tego zagadnienia poswie-

cone byly wczesniejsze prace (Los, 1997 a, 1997 b). Sa zatem opisane uwarunkowania

zarówno generowania, jak i wdrazania innowacji rozwojowych. Mozliwe jest obecnie

przeprowadzenie kompleksowych badan empirycznych parametrów warunkujacych po-

myslnosc indywidualnego rozwoju psychicznego czlowieka.
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