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A m e l i a  K r a w c z y k - B o c i a n

PRZEBIEG  PROCESÓW  TRAJEKTORYJNYCH  
FRITZA  SCHüTZEGO  I  JEGO  ZASTOSOWANIE  

W  BADANIACH  EMPIRYCZNYCH

   Czego nam trzeba, to czci dla przeszłości. To nie od przyszłości,
  ale od przeszłości nie można uciec, gdyż przyszłość, nasza przyszłość zależy 
   w niemałej mierze od naszej decyzji i od naszej odpowiedzialności.
 W tym, co powyżej nazwaliśmy czcią dla przeszłości, mieści się zarówno 
   obawa, jak i pociecha. Obawiamy się tego, co ukryte w przyszłości, 
   ale znajdujemy pociechę w tym, co zawiera się w przeszłości

 
   Viktor Frankl Homo Patiens.  

Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, 1998, s. 272. 
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Streszczenie: Tekst ukazuje możliwości wykorzystania koncepcji przebiegu proce-
sów trajektoryjnych autorstwa F. Schützego w badaniach empirycznych. Autorka, 
bazując na własnych doświadczeniach badawczych, ukazuje sposób pracy z wywia-
dem narracyjnym oraz próby interpretacji sensów i znaczeń w oparciu o prezento-
waną w tekście koncepcję.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie przebiegu procesów trajektoryjnych w ży-
ciu człowieka. Obiektem moich badań były Dorosłe Dzieci Alkoholików 
(DDA), które na płaszczyźnie życia rodzinnego doświadczyły bólu i cierpienia. 
W moich poczynaniach badawczych interesowało mnie w szczególności to, 
w jaki sposób DDA opisują i wyjaśniają zdarzenia krytyczne, kryzysy na bazie 
swoich doświadczeń biograficznych oraz w jaki sposób przebiegał proces ich 
przezwyciężania. Wykorzystanie koncepcji autorstwa F. Schützego w badaniach 
empirycznych stworzyło mi okazję do śledzenia zmian w obrębie ich biografii. 
W tym celu posłużyłam się wywiadem narracyjnym.

Wykorzystanie wywiadu narracyjnego upatrywałam w chęci wydobycia do-
świadczenia zdobytego przez człowieka w trakcie życia. Dzięki wywiadowi nar-
racyjnemu osoba opowiadająca swoją historię miała szansę na nowo konfronto-
wać się z tym, co się jej wcześniej przydarzyło. 
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W wywiadzie narracyjnym F. Schützego wyodrębnia się fazę głównej nar-
racji i fazę pytań uzupełniających. Przystępując do wysłuchania historii życia 
uczestników moich badań, informowałam ich, że interesują mnie przeżyte przez 
nich krytyczne zdarzenia, momenty przełomowe, kryzysy, które wyznaczyły bieg 
dalszego życia. Zaprosiłam ich na wstępie do wysłuchania fragmentu wypowie-
dzi Dorosłego Dziecka Alkoholika. Jego celem było wprowadzenie badanych 
w problematykę badań, jak również stymulowanie do podjęcia dalszej rozmowy. 
Wybór wypowiedzi był przeze mnie starannie dobrany i przemyślany. Zależało 
mi przede wszystkim na tym, aby nie sugerować badanym odpowiedzi na nurtują-
ce mnie pytania, a wręcz przeciwnie – zachęcić do samodzielnego poszukiwania 
i analizowania własnych doświadczeń. Posłużyłam się w tym celu interesującą 
wypowiedzią 26-letniej Karoliny – Dorosłego Dziecka Alkoholika (zob. http://
dda.w.interia.pl/dda_o_sobie.htm), która w następujący sposób opisała swój „po-
wrót” do nowego, szczęśliwego życia:

Całe życie (mam obecnie 26 lat) czułam się wyobcowana i inna od rówieśni-
ków. Nie umiałam normalnie istnieć razem z nimi. Zazwyczaj mocno zaznaczałam 
swoją indywidualność. Nie muszę się chyba rozpisywać, jak czułam się nieszczę-
śliwa, nieakceptowana, zagrożona. Najczęstszym moim stanem był strach. Na po-
czątku studiów przeżyłam świadome nawrócenie na wiarę – Boga (w Kościele 
katolickim). Był to początek mojego zdrowienia, także emocjonalnego i psychicz-
nego. Doświadczyłam wtedy miłości – po prostu. Przeczytałam wtedy (...) kilka 
książek. Pierwszą była: „Demoniczne obrazy Boga”. Odkryłam, że moja subiek-
tywna inność jest spowodowana zranieniami z dzieciństwa. Ile łez wylałam! Ze 
szczęścia.

Po odczytaniu powyższego tekstu zadałam badanym następujące pytanie: 
„Czy w twoim życiu znalazłabyś/znalazłbyś takie zdarzenia, które odmieniły two-
je życie bądź skierowały Cię ku lepszej przyszłości? Opowiedz mi o nich.

Na tym etapie prowadzenia wywiadu narracyjnego (faza narracji) stałam się 
aktywnym słuchaczem, albowiem, jak twierdzi Konecki (2000, s. 180), opowia-
dający jest najlepiej zorientowany w wiedzy o swojej biografii, dlatego też należy 
mu zostawić pełną swobodę w opowiadaniu swojej historii życia. 

Po zakończonej narracji przystąpiłam do zadawania pytań w oparciu o kwe-
stionariusz wywiadu biograficznego. Odwołałam się w tym miejscu do fazy pytań 
wewnętrznych (immanentnych), które dotyczyły kwestii poruszanych wcześniej 
przez badanego oraz fazy pytań zewnętrznych (eksmanentnych), które okazały się 
istotne z punktu widzenia przyjętych pytań badawczych, a które nie zostały przez 
badanego poruszone. Niektórzy autorzy wymieniają jeszcze fazę bilansowania, 
obejmującą komentarze badanego na temat prowadzonego wywiadu. 

Wywiady narracyjne przeprowadzałam w Ośrodku Profilaktyki Środowisko-
wej, w którym pracowałam, oraz w mieszkaniach badanych osób. Czas ich trwa-
nia wahał się przeciętnie od 1 do 1,5 godziny. 
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Przebieg całego spotkania nagrywałam na taśmę magnetofonową, po czym 
dokładnie spisywałam. Uzyskany w ten sposób materiał empiryczny poddałam 
analizie, wykorzystując opracowane przez F. Schützego kolejne kroki analizy wy-
wiadu narracyjnego, na które składają się (Urbaniak-Zając 1999; Prawda 1989): 
1)  formalna analiza tekstu – w której dokonałam podziału opowiadania na dające 

się wyodrębnić części, sekwencje;
2)  opis strukturalny – w którym poszukiwałam pojedynczych sytuacji, punk-

tów zwrotnych, kulminacyjnych w biografii badanej osoby. Na tym eta-
pie analizy dokonałam również wydzielenia „struktur procesowych”, czyli 
faz wpisujących się w schemat instytucjonalny, faz cechujących się utratą 
kontroli i „niesterownością”, dalej – faz intencjonalnego działania oraz 
takich, których rysem dominującym jest przemiana tożsamości (Prawda 
1989, s. 93). W schematach instytucjonalnych zwróciłam uwagę na reali-
zację przez jednostkę oczekiwań społecznych związanych z kształceniem, 
pracą zawodową czy życiem rodzinnym. W biograficznym planie działania 

skierowałam swoją uwagę na podejmowane przez badanego działania, któ-
rych celem była zmiana aktualnej sytuacji życiowej a zarazem chęć spró-
bowania czegoś od nowa (Prawda 1989, s. 86). W trajektorii, trzeciej wy-
różnionej przez F. Schützego strukturze procesowej, podjęłam się wyzwania 
dotyczącego wydobycia na „światło dzienne” krytycznych momentów z życia 
badanych osób oraz sposobów walki z nimi. Ostatni element dotyczy nato-
miast „przemian”, jakie zaszły w jednostce. Przemian, które pomogły jej na 
nowo odnaleźć siebie w zamęcie i chaosie dotychczasowego życia; 

3)  analityczna abstrakcja – w której przedstawiłam historię badanej osoby w jej 
biograficznej całości z uwzględnieniem powiązanych ze sobą struktur proce-
sowych;

4)  analiza wiedzy – w której zajęłam się pozostałymi elementami uzyskanego 
tekstu. Dotyczyły one wyjaśnień i interpretacji badanego na temat własnej hi-
storii życia. Zastosowałam tu również kontrastowe zestawienie różnych frag-
mentów tekstu, które były przez narratora „spychane”, „wypierane” na drugi 
plan;

5)  kontrastowe porównywanie – w którym dokonałam porównania badanego 
przypadku z przypadkiem podobnym (tzw. strategia minimalnego porówna-
nia), a następnie odwołałam się do przypadku odmiennego w celu uzyskania 
bogatego i różnorodnego materiału badawczego („strategia maksymalnego 
porównania”);

6)  budowanie modelu teoretycznego – w którym dokonałam syntezy zebranego 
materiału. 
Opracowany na podstawie powyższych wytycznych materiał empiryczny 

przedstawiam w niniejszym artykule. Ukazana narracja Katarzyny ukazuje zatem 
zmagania z trajektorią cierpienia. 
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Koncepcja trajektorii cierpienia została opracowana przez Anselma Straussa 
w jego pracach badawczych nad chorymi, cierpiącymi pacjentami. Fritz Schütze 
odwołuje się do koncepcji A. Straussa, jednak dostrzega trajektorię jako zjawisko 
biograficzne, odnoszące się do doświadczenia człowieka. Praca nad trajektorią 
cierpienia wymaga czasu, zaufania do siebie i innych ludzi, podejmowania prób 
interpretacji, rozumienia własnego życia. Doświadczenie trajektorii zmienia ob-
raz człowieka, jego sposób oceny tego, co się właściwie wydarzyło. Przejście 
przez poszczególne etapy trajektorii budzi u człowieka lęk, zniechęcenie, wyco-
fanie. Daje również szansę na pokonanie trudnych doświadczeń życiowych. Wy-
znacza nowe cele i zadania. Poniżej omawiam przebieg procesów trajektoryjnych 
F. Schützego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych.

Przebieg procesów trajektoryjnych

Zdaniem F. Schützego o trajektorii należy mówić w sensie biograficznym. 
W tym rozumieniu patrzymy na cierpienie człowieka jako na pewien „fenomen” 
biograficzny, ponieważ zdecydowanie zmienia on bieg życia człowieka, jego re-
lacje ze sobą, najbliższym otoczeniem i znaczącymi innymi w jego biografii in-
dywidualnej. 

Autor twierdzi, iż trajektoryjne procesy cierpienia wnoszą w życie przeży-
wających je jednostek poczucie obecności nieubłaganego losu; zmuszają je do 
postrzegania siebie jako istot kontrolowanych przez obce zewnętrzne siły, na któ-
re w zasadzie nie ma się wpływu (Schütze 1992, s. 93). Zetknięcie człowieka 
z problemem uświadamia mu jego słabości, niepewność jutra, zmiany w obrę-
bie własnej tożsamości. Jednostka nie rozumie siebie, obraz jej tożsamości ulega 
przemianie. Wysiłek jednostki koncentruje się na „integracji osobowości”. Cho-
dzi przede wszystkim o umiejętną interpretację przeszłości w powiązaniu z teraź-
niejszością i antycypowaną przyszłością.

Podstawowe cechy trajektorii biograficznej F. Schütze ujmuje następująco: 
1.  Jednostka dostrzega zdarzenie, które dostarcza kłopotów, problemów dnia co-

dziennego. 
2.  Jednostka spostrzega siebie jako ofiarę zdarzenia. Codzienne życie ulega dez-

organizacji. Emocje i uczucia koncentrują się wokół niepewności, strachu 
i lęku.

 3.  Jednostka nie potrafi wykorzystać dostępnych jej strategii zaradczych. Uczu-
cie niepewności wzrasta. 

4.  Jednostka staje się obca samej sobie. Dominuje uczucie wyobcowania, pozo-
stawienia samemu sobie. 

5.  Dochodzi do osłabienia zdolności nawiązywania i utrzymywania kontak-
tów społecznych z innymi. Pojawia się niebezpieczeństwo izolacji, obcości,  
zamknięcia w sobie (Schütze 1992, s. 98).



Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schützego ... 133

Powyższe ujęcie trajektorii biograficznej ukazuje drogę, po której dąży czło-
wiek obarczony problemem. Praca nad trajektorią jest niezwykle trudna. Przynosi 
wzloty i upadki dnia codziennego. Człowiek uświadamia sobie, jak wiele musi 
zrobić, aby problem pokonać. Odbywa się to we współpracy ze znaczącymi inny-
mi, którzy dostarczają wytycznych do pracy nad własnym życiem.

Stąd też F. Schütze przedstawia swoje rozumienie przebiegu procesów tra-
jektoryjnych, rozpoczynając od etapu nawarstwiania się potencjału trajektoryj-
nego. Na tym etapie jednostka doświadcza trudności i zagrożenia, które przy-
niosło jej życie. Co prawda dostrzegała nawarstwianie się problemów, jednakże 
nie odbierała ich jako symptomów zagrażających jej życiu. Na dalszym etapie 
dochodzi do tzw. przekroczenia granicy potencjału trajektoryjnego. Odczuwa 
się dezorganizację codziennego życia. Towarzyszy temu uczucie strachu i lęku. 
Jednostka nie podejmuje prób zmiany sytuacji życiowej. Samotna, opuszczona 
zamyka się w sobie. Po etapie wyobcowania osoba odnajduje w sobie pokłady 
„walki” o swoje życie. Pojawia się u niej poczucie chwiejnej równowagi. Na tym 
etapie uruchamiane są różne dostępne strategie radzenia sobie z problemami ży-
cia codziennego. Zadaje sobie pytania: cóż takiego mam w sobie, co pozwoli mi 
zmienić aktualną sytuację życiową? Do kogo mogę udać się po pomoc i wspar-
cie? Jednostka zdobywa wewnętrzną siłę, która jest jednak chwilowa, nietrwała. 
Taki stan psychiczny prowadzi do etapu nazwanego przez autora destabilizacją 
chwiejnej równowagi. Powoduje, iż w rezultacie szokowych doświadczeń prze-
kroczenia granic trajektorii i wysiłków radzenia sobie z chwiejną równowagą 
osoba dotknięta problemem staje się sobie samej obca: nie rozumie siebie samej, 
ponieważ nie jest w stanie działać tak, jak wcześniej było to możliwe (Schütze 
1997, s. 25). Jednostka skoncentrowana na rozwiązaniu problemu nie dostrzega 
innych ważnych aspektów swojego życia. Następuje załamanie się organizacji 
życia codziennego i orientacji wobec samego siebie, a w konsekwencji traci się 
zaufanie do siebie i otaczających ludzi (znaczących innych w jej biografii). Czuje 
się niewydolna społecznie, odchodzi „w cień” relacji interpersonalnych. Dostrze-
ga siebie z perspektywy beznadziejności, podejrzliwości i odrzucenia.

Te smutne wydarzenia i uczucia mu towarzyszące prowadzą człowieka do 
etapu „teoretycznego przepracowania” własnego życia i siebie samego. Może się 
to odbywać przy profesjonalnej pomocy i znaczących innych. Na nowo definiuje 
się zatem swoją sytuację życiową i jej ocenę moralną. Dokonuje się prób anali-
zy i interpretacji oddziaływania trajektorii cierpienia na teraźniejszy i przyszły 
sposób życia. W konsekwencji owych działań następuje podjęcie wyzwania ma-
jącego na celu opracowanie trajektorii i uzyskania nad nią kontroli lub/oraz prób 
uwolnienia się z jej więzów (Schütze 1997, s. 25–27).

W literaturze przedmiotu odnalazłam zastosowanie powyższej koncepcji 
w badaniach empirycznych. Mam tu na myśli chociażby prace M. Nowak-Dzie-
mianowicz Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń 
(2002) czy prace E. Zakrzewskiej-Manterys Down i zespół wątpliwości. Studium 
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z socjologii cierpienia (1995). Zainteresowana powyższymi pracami również 
wykorzystałam koncepcję F. Schützego do prowadzenia własnych badań. W ten 
sposób powstała praca doktorska nt. Zdarzenia krytyczne w narracjach Dorosłych 
Dzieci Alkoholików. Studium przeżyć i doświadczeń, której przykład wykorzysta-
nia omawianej koncepcji prezentuję w dalszej części tekstu.

Propozycję F. Schützego uzupełniam analizą przebiegu reakcji kryzysowej 
Lisy Sugerman (za: Adamczak 1992), która w moim przekonaniu koresponduje 
z poszczególnymi etapami trajektorii cierpienia. Autorka opisała siedem etapów 
przebiegu kryzysu, który ujmuje następująco:
1.  Brak mobilizacji (faza ta nazywana jest również okresem szoku). Pojawia 

się na skutek wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, które powoduje 
swoiste „zamrożenie” jednostki, jej brak mobilizacji w sferze poznawczej, 
emocjonalnej oraz zachowaniu.

2.  Reakcja. Po okresie braku mobilizacji następują gwałtowne zmiany 
nastrojów, które w dużej mierze zależą od okoliczności zdarzenia. Wyróżnia 
się tutaj: a) podniecenie lub rozpacz. W zależności od tego czy zdarzenie 
było pozytywne czy negatywne nastrój człowieka może oscylować między 
przyjemnością a nawet rozpaczą; b) pomniejszanie. W wyniku przeżytego 
zdarzenia jednostka dąży do pomniejszenia jego znaczenia, głębokości, 
trwałości i wpływu na dalsze życie. Dotyczy to zarówno zdarzeń ocenianych 
przez jednostkę pozytywnie, jak i negatywnie, co w konsekwencji prowadzi 
do postrzegania zdarzeń jako mniej przykrych czy też mniej zagrażających, 
niż się wydawało. 

3.  Zwątpienie w siebie. Na skutek pomniejszania pozytywnych i negatywnych 
aspektów zdarzeń może dojść do zwątpienia jednostki w siebie, która przejawiać 
się może depresją, niepokojem, przygnębieniem czy gniewem. W fazie tej 
nastrój jednostki zmienia się w zależności od jej indywidualnego nastawienia.

4.  Ujawnienie emocji. Faza ta nazywana jest również „wypuszczaniem”, 
„wynurzaniem się”. Punktem kulminacyjnym staje się zatem podjęcie przez 
jednostkę próby pozostawienia za sobą przeszłości i wyjście naprzeciw nowej, 
nieznanej przyszłości.

5.  Badanie. Dzięki pozostawieniu za sobą przeszłości jednostka staje się zdolna 
do podejmowania nowych decyzji, wyborów, które otwierają przed nią nowe 
możliwości działania, zachowania, eksperymentowania z własnym życiem.

6.  Poszukiwanie znaczenia (sensu). W tej fazie człowiek uruchamia własną 
aktywność poznawczą, dzięki której ma możliwość zrozumienia co 
się właściwie wydarzyło?, co się zmieniło w moim życiu. Refleksja nad 
własnym życiem stwarza człowiekowi szansę odcięcia się od przeszłości 
i skoncentrowania swojej uwagi na tym co nowe, co jest tu i teraz. 

7.  Integracja. Zdaniem Lisy Sugerman cykl zmian, przez które człowiek 
przeszedł, zaczyna integrować się z doświadczeniem i strukturą osobowości 
oraz wzmacnia gotowość do radzenia sobie z dalszymi trudnościami i do 
przezwyciężania ich (za: Adamczak 1992, s. 53).
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Ukazany przebieg reakcji kryzysowej zwraca uwagę, moim zdaniem, na dwie 
bardzo istotne sprawy. Po pierwsze na to, że nierozwiązane kryzysy mogą (ale nie 
muszą) prowadzić człowieka do bierności, apatii, niechęci istnienia. Po drugie, że 
umiejętność przechodzenia przez poszczególne fazy kryzysu zależy w dużej mie-
rze od osobowości człowieka, jego charakteru, a także od najbliższych osób, na 
których można polegać. Przedstawiona powyżej koncepcja L. Sugerman posłuży 
mi również do interpretacji zebranego materiału empirycznego w artykule.

Narracja Katarzyny 

Kasia, 28-letnia studentka pedagogiki, położna, przywołuje w swojej narracji 
zdarzenie, które stało się punktem wyjścia do lepszego rozumienia siebie, swo-
jego życia i problemów, z którymi się zmagała. Jej narracja podkreśla głębokie 
przemyślenia nad zdarzeniem, które wyzwoliło w niej chęć działania i nadania jej 
życiu nowego, pozytywnego wymiaru.

Kasia nie pamięta dzieciństwa, w którym dominował problem alkoholowy 
w rodzinie. Ojca z tamtych czasów kojarzy bardzo pozytywnie. W jej pamięci 
pozostał jako troskliwy, opiekuńczy tata:

z tego co pamiętam ojciec nie pił jak byłam mała. Bawił się z nami, był opie-
kuńczy, troskliwy. Pamiętam, że grywał z nami w piłkę, czy jakieś zabawy urządza-
liśmy sobie. Ja byłam najmłodsza, więc się mną najwięcej zajmował. Troskliwy 
był dla mnie. Zresztą dla sióstr tak samo, ale mnie jakoś tam wywyższał.

W swojej narracji Kasia wspomina o tym, że jej ojciec pochodził z rodziny, 
w której dominował problem alkoholowy. Jego ojciec był alkoholikiem, a brat 
zginął w wypadku samochodowym spowodowanym również przez alkohol. Al-
koholizm ojca utwierdził ją zatem w przekonaniu, iż jest to problem całej rodziny.

Problem alkoholowy ojca Kasi pogłębia się w okresie jej lat szkolnych. 
Wspomnienia przywołują czas studniówki i przygotowania do matury, kiedy to 
narratorka czuła się najbardziej zagubiona i osamotniona:

po studniówce był taki okres, gdzie mój ojciec pił, poszedł na emeryturę, więc 
miał czas wolny, miał pieniądze, więc kolegów przy okazji. Był tylko płacz, ucze-
nie się po nocach, zajmowanie się domem. Nie wychodziłam nigdzie, byłam taka 
odosobniona, jakby sama ze sobą w świecie. Niby miałam przyjaciółki, kolegów 
i znajomych, ale myślałam, że jestem inna. Traktowałam siebie jako inną. No i tak 
to moje życie wyglądało. To najbardziej zapamiętałam ten okres.

Nietrudno się domyślić, iż powyższa sytuacja doprowadziła do niezdania 
przez Kasię egzaminu maturalnego. Mając świadomość, że jej własny ojciec do-
prowadził do takiego stanu rzeczy, narratorka obwiniała go za jej niepowodzenie 
i zmarnowane życie:

obwiniałam go po prostu. Powiedziałam, że to dzięki tobie, bo się nie uczy-
łam, denerwowałam i tak dalej, myślałam o czymś innym, o tobie, moje myśli były 
gdzieś indziej niż przy tych naukach.



Amelia Krawczyk-Bocian136

Niezdana matura wyzwoliła w narratorce wiele negatywnych uczuć. Poja-
wiły się również myśli samobójcze, które Kasia traktowała jako lekarstwo na sy-
tuację, w której się znalazła. Rok przerwy i przygotowania do drugiej matury to 
czas, w którym narratorka zrozumiała, że musi zmienić swoje życie, że musi coś 
osiągnąć:

Zaczęłam się bardziej angażować w naukę. Mówię sobie: muszę coś osią-
gnąć.

To wydarzenie zmusiło tym samym ojca Kasi do zaprzestania picia alkoholu 
i stworzenia córce warunków do nauki:

No i po tym wydarzeniu ojciec pił, ale nie tak często. Pił coraz mniej. I w tym 
okresie, gdy zbliżała się druga matura, on chyba od stycznia w ogóle nie pił. 
W ogóle. Nawet nie było go widać u kolegów. Zajął się domem i tak to jakoś na-
stępowało wszystko po sobie. Zdałam maturę, nawet mi pomagał. Byłam bardzo 
zadowolona.

Kasia nie ukrywa w swojej narracji, iż problem alkoholowy ojca powrócił. 
Świadoma tego, co przeżyła i z czym się zmagała, postanowiła zadbać o siebie 
i swoje życie:

Potem znowu zmiana. Ojciec zaczął pić. I powiedziałam o nie, nie tamto 
było i już wystarczy. Matury nie zdałam, zbuntowałam się, wygadałam się mu 
i stwierdziłam, że trzeba zmienić swoje życie, trzeba uczyć się, mieć pracę, a może 
w przyszłości założyć rodzinę i na pewno żadnego alkoholika. Jeżeli by tak było 
akurat na pewno nastąpiłby etap rozwodu, rozejścia się, bo to jest męczenie dziec-
ka. Dziecko jest wtedy rozdarte, rozdarte, zagubione, nie wie co ze sobą zrobić.

Decyzja o opuszczeniu rodzinnego domu wydawała się Kasi najlepszym roz-
wiązaniem. Rozpoczęła naukę na studium położniczym, zamieszkała w internacie 
z dala od problemów i awantur rodzinnych. Rozpoczęła nowe życie:

Poszłam na położnictwo, mieszkałam w internacie i nie widziałam tego, co 
dzieje się w domu, nie było telefonów, przyzwyczaiłam się bez problemu do no-
wej sytuacji. Położnictwo skończyłam no i zaczęłam szukać pracy. Miałam pracę 
w Poznaniu, później stwierdziłam, że może pouczę się dalej.

Kasia podkreśla, że w okresie jej zmagań z problemami i troskami codzienne-
go życia pomocną dłoń wyciągnęła matka i jej najbliższe przyjaciółki. To właśnie 
one starały się wytłumaczyć, że życie nie kończy się na nieudanej maturze i roz-
myślaniu o tym, co dzieje się w domu:

Mama mi dużo pomogła, tłumaczyła, że nie jestem jedyną osobą, która nie 
zdała (...) myślę, że dużo zadziało się dzięki mojej koleżance. To był okres matu-
ry i ona pomogła mi przez nią przejść. Później się ode mnie trochę wycofała ze 
względu na to, że wyjechała i nie miałam już takiego piedestału. Ona mi pomogła 
przejść przez to wszystko no i nie miała może takich problemów jak ja. Rozmowa 
z nią bardzo mi pomagała. Teraz w moim życiu jest druga Justyna, która też miała 
ojca alkoholika i ona zna te problemy, choć jej ojciec teraz nie żyje, ale przeszła 
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to, co ja i doskonale wie, co czuję. To są właśnie te dwie osoby, które mi dużo po-
mogły. Dzięki nim zrozumiałam, że nie warto się martwić, że trzeba iść do przodu, 
walczyć ze sobą, robić to, co się lubi, czyli uczyć się, pracować, coś osiągnąć 
w życiu. Tak myślę. A co będzie dalej, to się zobaczy.

Dziś 28-letnia Kasia podsumowuje to, co miało miejsce w jej życiu. Wy-
chodząc naprzeciw trudnościom stworzyła dla siebie nowe życie, z którego jest 
zadowolona, życie, w którym się realizuje i spełnia:

To zdarzenie zmieniło mój stosunek po części do ojca, bo tak się bałam, by-
łam przerażona tym, co będzie. Stwierdziłam, że to jest moje życie, mam te swoje 
osiemnaście lat, jak będzie trzeba, to pomogę mamie, jemu też pomogę, nie po-
wiem, że nie, bo w jakimś stopniu go kocham, ale muszę żyć swoim życiem. Zajmo-
wać się nimi, owszem, mogę, ale trzeba iść dalej. Trzeba ułożyć sobie nowe życie, 
a tamto zapomnieć. Trzeba żyć codziennością, własnymi problemami. Ta matura 
to była taka zmiana mojej tożsamości. Zmieniłam siebie samą, swoje myślenie, 
zrozumiałam, co się z moim życiem dzieje. (...) Już nie jestem sama, tylko jestem 
z innymi. Nie jestem samotna w swoim świecie, są inni ludzie.

Z perspektywy czasu narratorka przypisuje znaczenie przeżytym przez siebie 
zdarzeniom. Ich waga może świadczyć o pokonaniu niepewności i zamętu daw-
nego życia:

To znaczenie bardzo ważne dla mnie. To taki krok w przód, nie w tył, nie 
uwstecznianie się. To pójście do przodu. To nie cofanie się, tylko dążenie do tego, 
co chce się osiągnąć. Nie jest to myślenie o tym, co było, to już jest inny świat. To 
coś innego, nawet kosmicznego, coś w tym stylu.

Dążąc do obranego przez siebie celu, którym jest ukończenie studiów, Kasia 
realizuje własne marzenia i plany. Dorosłym Dzieciom Alkoholików, które wy-
brały drogę podobną do rodziców daje przesłanie następującej treści:

Zmieńcie swoje życie, warto jest. Warto jest się zmienić, warto coś osiągnąć. 
Nie warto patrzeć na to, co dzieje się w domu i myśleć o tym. Trzeba się zmienić. 
Trzeba siebie samego zmienić. Jeśli od siebie zaczniemy, to pomożemy młodszym, 
rodzeństwu. Wyślemy ich na lepszą drogę. Zacznijmy od siebie, warto by było.

Kasi się udało. Czy zatem DDA posłuchają jej przesłania i wybiorą inną drogę?
 
Zdaniem F. Schützego poszczególne fazy trajektorii cierpienia nie muszą 

przebiegać zgodnie z przyjętą przez niego kolejnością. Biorąc pod uwagę powyż-
sze stwierdzenie, interpretację oparłam na:
1. Gromadzeniu się potencjału trajektoryjnego.
2. Przekroczeniu granicy potencjału trajektoryjnego.
3. Załamaniu się organizacji życia codziennego i orientacji wobec samego siebie.
4. Praktycznym przepracowaniu trajektorii.
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Sądzę, iż zaprezentowane w artykule dwa podejścia do interpretacji studium 
Kasi autorstwa F. Schützego i Lisy Sugerman ukażą bogactwo jej przeżyć i do-
świadczeń, z którymi się zmagała. 

Gromadzenie się potencjału trajektoryjnego widzimy w okresie przygotowań 
Kasi do egzaminu maturalnego. Pogłębiający się alkoholizm ojca, stan wiecznego 
napięcia i niepokoju wpędził narratorkę w „przepaść”, z której długo nie mogła 
się wydostać. Z narracji dowiadujemy się również, że pojawia się w tym okresie 
poczucie zagubienia i bezsensowności dalszego życia (ja przestałam, że tak po-
wiem, uczyć się (yyy...) nie starałam się. To był taki okres, po co mi to, co będzie 
dalej). 

Przekroczenie granicy potencjału trajektoryjnego daje o sobie znać po nie-
zdanej maturze narratorki. F. Schütze uważa (1997, s. 25), iż w takiej sytuacji 
osoba dotknięta problemem nie jest już w stanie kształtować swego życia codzien-
nego poprzez aktywne schematy działania. L. Sugerman z kolei ten etap nazywa 
brakiem mobilizacji (za: Adamczak 1992, s. 53), który pojawiając się wskutek 
nieoczekiwanego zdarzenia, powoduje „zamrożenie” jednostki w jej warstwie po-
znawczej, emocjonalnej oraz w jej zachowaniu:

 (Byłam zła, zdesperowana, chciałam nawet odebrać sobie życie, chciałam 
być sama ze sobą, nie wychodziłam nigdzie, byłam taka odosobniona, jakby sama 
ze sobą w świecie).

F. Schütze i L. Sugerman uważają, że na tym etapie dominuje uczucie szoku 
i dezorientacji. Wczytując się w narrację Kasi, mamy możliwość poznania uczuć, 
które towarzyszyły jej po niezdanej maturze. Nietrudno się domyślić, iż były to 
uczucia przepełnione smutkiem a zarazem i gniewem na ojca alkoholika (No i ten 
okres wakacji był taki smutny, wszyscy mówili że zdali, a ja byłam załamana, 
obwiniałam go po prostu, zaczęłam wyrzucać mojemu ojcu, że to właśnie przez 
niego nie zdałam matury). 

Powracając po maturze do rodzinnego domu nastąpił w życiu Kasi etap zamk-
nięcia się w sobie. Żyjąc problemami rodziny, nie miała najmniejszych szans na 
realizację własnych marzeń i pragnień. Jak sama podkreśla jej relacje z rówieśni-
kami również nie były najlepsze (Niby miałam przyjaciółki, kolegów i znajomych, 
ale myślałam, że jestem inna. Traktowałam siebie jako inną). F. Schütze nazywa 
ten etap załamaniem się organizacji życia codziennego i orientacji wobec same-
go siebie. Jego zdaniem kompetencje jednostki do organizacji życia codziennego 
ulegają zatraceniu (Schütze 1997, s. 25). Sądzę, iż narracja Kasi dostarcza nam 
informacji na powyższy temat. Pobyt narratorki w rodzinnym domu kojarzy się 
jej z płaczem, uczeniem się po nocach i zajmowaniem się domem. Temu etapowi 
przypisuję w myśl koncepcji L. Sugerman etap zwątpienia w siebie. Autorka jest 
zdania, że zwątpienie jednostki w siebie może przejawiać się depresją, niepoko-
jem, przygnębieniem czy też gniewem. Myślę, iż wszystkie te emocje i uczucia 
łatwo odczytać z narracji Kasi, która przedstawiła je bardzo wyraźnie.

Swoją uwagę koncentruję w tym miejscu na pierwszych próbach przepra-
cowania przez narratorkę trajektorii cierpienia. Temu etapowi poświęciła Kasia 
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wiele uwagi. Widoczne w powyższej narracji przemyślenia i refleksje na temat 
krytycznego zdarzenia świadczą moim zdaniem o dostatecznym przepracowaniu 
przez narratorkę własnego życia i problemów, z którymi się zmagała. Wiodącą 
rolę w tym procesie odegrali znaczący inni, dzięki którym Kasia miała szansę 
zrozumieć to, co właściwie się z nią działo. A działo się wiele niedobrego. Wska-
zać można chociażby samobójcze myśli, które traktowane były przez Kasię jako 
„lekarstwo” na kłopoty i trudności jej życia. 

L. Sugerman mówi o etapie „wypuszczania, wynurzania się”, który można 
potraktować jako pierwsze próby pozostawienia za sobą przeszłości i tym samym 
wyjścia naprzeciw nowej, nieznanej przyszłości. Założenia tej fazy odnajdujemy 
w decyzji Kasi o opuszczeniu rodzinnego domu, podjęciu nauki w studium położ-
niczym czy też pracy w Poznaniu. Z dala od rodzinnego domu narratorka stała się 
zdolna do podejmowania nowych decyzji, wyborów, zachowań i działań (miesz-
kałam w internacie i nie widziałam tego, co dzieje się w domu, nie było telefonów, 
przyzwyczaiłam się bez problemu do nowej sytuacji). 

Uwolnienie się z więzów trajektorii cierpienia staje się punktem wyjścia do 
rozpoczęcia nowego życia. L. Sugerman mówi o „poszukiwaniu znaczenia (sen-
su)” tego, co się wydarzyło (Adamczak 1992, s. 53). Jest to refleksja nad własnym 
życiem, która stwarza szansę odcięcia się od przeszłości i skoncentrowania swojej 
uwagi na tym „co nowe, co jest tu i teraz”. Dla narratorki ten etap życia to krok 
w przód, nie w tył, nie uwstecznianie się. To pójście do przodu. To nie cofanie się 
tylko dążenie do tego, co chce się osiągnąć. Narratorka podkreśla tym samym 
zmianę swojej tożsamości. Niezdana matura, kłopoty w domu, poszukiwanie 
swojego miejsca wpłynęło na to, że narratorka „zmieniła siebie, swoje myślenie, 
zrozumiała co się z jej życiem działo”.

Sądzę, iż Kasia przeszła w swoim życiu swoistą metamorfozę. Ze szczęśliwe-
go dziecka przeobraziła się w zagubioną, samotną, zrozpaczoną nastolatkę. Z tej 
nastolatki stała się dojrzałą, samodzielną osobą. Taki stan rzeczy L. Sugerman 
nazywa „integracją”, twierdząc, że cykl zmian, przez które człowiek przeszedł za-
czyna integrować się z doświadczeniem i strukturą osobowości oraz wzmacnia 
gotowość do radzenia sobie z dalszymi trudnościami i do przezwyciężania ich 
(tamże, s. 53). Potwierdzeniem tych słów jest narracja Kasi, która twierdzi, że (...) 
nie jest już sama, tylko z innymi, (...) nie jest samotna w swoim świecie, są inni lu-
dzie. Myślę, iż poczucie, że obok niej są inni ludzie, na których zawsze może po-
legać, daje jej wiarę, nadzieję i miłość. Daje jej szczęście. Mówi jej, że warto żyć. 

Wykorzystując do opisu i interpretacji studium Kasi koncepcję trajektorii 
cierpienia F. Schützego oraz fazy przebiegu reakcji kryzysowej autorstwa L. Su-
german, starałam się zwrócić uwagę na proces pokonywania trudnych, uciążli-
wych wydarzeń życiowych. Mam jednak świadomość tego, iż zaprezentowana 
przeze mnie interpretacja nie wyczerpuje bogactwa innych teorii, którymi można 
byłoby się w tym miejscu posłużyć. Niemniej podkreślam, że wybór powyższych 
koncepcji uzasadniam własnym rozumieniem i własną refleksją nad opowiedzia-
ną mi historią życia.
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Przebieg procesów     Fazy przebiegu
trajektoryjnych      reakcji kryzysowej
według F. Schützego     według L. Sugerman

Gromadzenie się potencjału
trajektoryjnego.

Przekroczenie granicy potencjału    Brak mobilizacji (faza szoku).
trajektoryjnego.      „zamrożenie jednostki”, brak 
       mobilizacji w sferze poznawczej,
        emocjonalnej oraz zachowaniu.

Załamanie się organizacji     Reakcja. Gwałtowne zmiany nastrojów,
życia codziennego.      które zależą od okoliczności zdarzenia.

Załamanie się orientacji wobec    Zwątpienie w siebie (depresja, gniew,
samego siebie.     niepokój, przygnębienie).

Próby przepracowania     Ujawnienie emocji (faza „wypuszcza-
trajektorii cierpienia.     nia”, „wynurzania się”).

Ucieczka od trajektorii.    Badanie.
       Poszukiwanie znaczenia (sensu). 
      Refleksja nad życiem, tym co było,  
       co się wydarzyło. 
       
      Integracja.

Źródło: Opracowanie własne za: F. Schütze, G. Riemann 1992, s. 89–109; M. Adamczak 1992, 
51–53.

Wykorzystanie koncepcji trajektorii cierpienia F. Schützego stwarza okazję 
do bogatej interpretacji sensów i znaczeń, jakie ludzie nadają swoim doświad-
czeniom w biografii indywidualnej. Koncentracja na ludzkich emocjach, próbach 
uwalniania się z uciążliwego „bagażu” ludzkich doznań, problemów dnia co-
dziennego wzbogaca wiedzę nie tylko badacza, ale każdego, kto choć raz spotkał 
się z cierpieniem, smutkiem, trudnymi do pokonania problemami.

Zainspirowana interpretacją ludzkich losów zachęcam do korzystania z kon-
cepcji wywiadu narracyjnego F. Schützego w indywidualnych poczynaniach ba-
dawczych.
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Trajectory processes of Fritze Schütze and their application  
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Summary: The text presents, how to apply F. Schütze’s conception of trajectory 
process in empirical research. The author bases on her own research experience and 
presents her way of working with a narrative interview and attempts to interpret 
meanings based on the conception presented in the text.
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