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wg Lennertza (1970) w  grupie zażywającej haszysz była chwiejność 
em ocjonalna, tolerancyjność w  stosunku do niepalących, towarzyskość, 
obniżony krytycyzm  w  stosunku do siebie. Do podobnych w yników  
doszedł H alpern  w  stosunku do konsum entów  m arihuany.

Według S m arta  i Jonesa (1970) konsum enci LSD, w stopniu w ięk
szym niż w  grupie norm alnej, u jaw niali społeczną izolację, mniej in te 
resow ali się w łasną osobą, m ieli większe tendencje do ucieczki od rze
czywistości, u jaw niali więcej objawów zaburzeń psychicznych takich  
jak  schizoidia, histeria, psychopatia, hypom aniakalne zaburzenie oso
bowości.

Innym  w ażnym  problem em  zasygnalizowanym  w pracy to m edycz- 
no-psychologiczny problem  zależności od narkotyku. Chodzi tu  o za
leżność zarówno psychiczną jak  i organiczną. P ow staje ona wówczas, 
gdy na sku tek  dłuższego przyjm ow ania jakiegoś środka następuje przy
zwyczajenie się do przyjm owanego narkotyku . Związek między konsu
m entem  a przyjm ow anym  środkiem  jest ta k  silny, że nagłe odstaw ienie 
go pow oduje w ystąpienie całego zespołu przykrych  objawów psycho
fizjologicznych (pocenie się, bóle, drgaw ki, wym ioty, urojenia).

Ze względu na bardzo ak tualny  a nierozw iązany dziś problem  narko
m anii wśród młodzieży opublikow ana pozycja stanow i cenny w kład do 
lite ra tu ry  św iatow ej. Dla czytelnika polskiego, zwłaszcza d la  psycho
logów, socjologów, lekarzy, p raca zaw iera w ażkie źródła dla studium  
tego problem u i ew entualnie bardziej skutecznej działalności p ro fila
ktycznej.

Cz. Cekiera

Sidney M. Jourard, Disclosing Man to H im self, P ricetcn, New Jersey
1968, s. 245

W psychologii współczesnej przew ażają w  różnych odcieniach dwa 
podstaw owe nu rty  — psychoanalityczny i behawiorystyczny. Różnią się 
one w  w ielu punktach, ale głównie ze względu na charak ter założeń 
metodologicznych i metody w eryfikacji swcich hipotez.

W ostatnich dziesięciu la tach zarysował się coraz w yraźniej, zwłasz
cza w  psychologii am erykańskiej nowy nu rt, zwany psychologią hum a
nistyczną, albo Trzecią Siłą w  psychologii.

W śród jej zwolenników, skupionych głównie wokół wydawanego od 
1961 roku czasopisma „Journal of H um anistic Psychology”, należy w y
mienić tak ie  nazw iska jak: A. Maslow, C. M oustakas, N. H akayaw a, 
C. Rogers, H. Otto, J . B utler, J. Mann.



Główne tw ierdzenia psychologii hum anistycznej można by streścić 
następująco:

1. Zam iast zajm ować się patologią, trzeba przede wszystkim  zająć 
się badaniem  w arunków  zapew niających optym alny rozwój człowieka.

2. Zam iast opisywać jak człowiek reaguje, szukać trzeba odpowie
dzi na py tan ie — kim  jest i kim  może się stać.

3. Zam iast w yjaśniać m otywację człowieka w oparciu o mechanizm  
redukcji, napięcia właściwy zwierzętom, należy zbadać pozytywne dy- 
nam izm y rozwojowe tkw iące w  jednostce i sposoby ich aktualizo
wania.

Psychologowie hum anistyczni p rzy jm ują za K. Goldsteinem, A. M a
slowem, C. Rogersem istnienie u każdego człowieka tzw. tendencji do 
sam oaktualizacji. Tendencja do sam oaktualizacji funkcjonuje na dwu 
poziomach: na poziomie biologicznym (actualizing tendency), oraz na 
poziomie psychicznym  (self actualizing tendency). „Self actualizing te n 
dency” obejm uje dążność do realizow ania potencjalnych możliwości 
jednostki, a zwłaszcza jej subiektyw nego obrazu siebie (self concept). 
Na obraz siebie składa się zespól w szystkich pojęć, ocen i sądów zorga
nizowanych wokół „ ja”, „m nie”.

Psychologów hum anistycznych in teresuje nie ty lko form alna s tru k 
tu ra  obrazu siebie, ale przede wszystkim  jego s tru k tu ra  treściow a tzn. 
rodzaj w artości znajdujący się w e w spom nianym  obrazie siebie. Chodzi 
tu  szczególnie o to, jakie w artości jednostka uznaje i przeżywa oraz 
jak ie cele sobie staw ia. Poznać drugiego człowieka można ty lko po
przez jego subiektyw ny obraz siebie, czyli z tzw. wewnętrznego punktu  
odniesienia. „Poznać drugiego człowieka, jak  pisał C. Rogers — można 
nie w tedy, gdy m yśli się o nim  lub za niego, ale w tedy, gdy m yśli się 
razem  z n im ”, tzn. poprzez jego obraz siebie, k tó ry  stanowi pryzm at 
nadający indyw idualny, jednostkowy „kształt” wszelkim  bodźcom śro 
dowiska wew nętrznego i zewnętrznego. W ten sposób psychologia hu 
m anistyczna sta ra  się dotrzeć do tych sfer ludzkiej psychiki, k tóre 
w  subiektyw nym  świecie jednostki za jm ują istotne miejsce, a przez 
psychologów m yślących kategoriam i neopozytywistycznym i zostały 
uznane za znajdujące się poza m arginesem  nauki.

Jednym  z w ybitnych przedstaw icieli psychologii hum anistycznej jest 
prof. uniw . na Florydzie, Sidney M. Jourard , k tó ry  już we wsześniej- 
szych swoich pracach (Personal A djustem ent: A n Approach Through  
S tu d y  o f H ealthy Personality; Transparent Sel f )  dał znać o sobie nie 
ty lko jako dobry znawca problem atyki psychologii hum anistycznej, ale 
i jako gorący jej zwolennik.

A utor postaw ił sobie za cel, o czym inform uje już sam  ty tu ł książki,



pomóc człowiekowi do odkrycia w  sobie potencjalnych możliwości 
rozwojowych i pełnej ich realizacji. A dresatam i książki są psychotera
peuci, lekarze, nauczyciele, księża; i ci wszyscy, którzy odpowiedzialni 
są za kształtow anie stosunków  m iędzyludzkich.

Książka składa się z czterech rozdziałów, z k tórych  pierwszy pod 
znam iennym  tytułem : „Rewolucja hum anistyczna w  psychologii” za
w iera sugestyw ny w ykład głównych tez autora. Wychodzi on od stw ier
dzenia, że procedury badawcze w  psychologii uzależnione są od p rzy 
jętych uprzednio założeń metodologicznych i filozoficznych. Wśród 
tych ostatnich najw ażniejsza jest przyjm ow ana koncepcja człowieka. 
W badaniach tra k tu je  się człowieka bardzo różnie; raz  jako  maszynę, 
to  znowu jako  organizm  podobny do szczura czy m ałpy, lub jako  układ 
sam oregulujący itp. W oparciu o tego rodzaju  założenie próbuje się w y
jaśniać funkcjonow anie człowieka oraz podejm uje się m etody psycho
terapeutyczne. Tym czasem  — jak  mówi au tor — najlepszym  „m ode
lem  dla człowieka jest sam  człowiek. T rzeba więc z pow rotem  docenić 
ludzkie bezpośrednie doświadczenie. W prawdzie tc  bezpośrednie, su
biektyw ne doświadczenie jest dyskredytow ane przez neopozytywistycz- 
ne rygory spraw dzalności, ale czy można — py ta autor — staw iać psy 
chologii tak ie  sam e wym agania metodologiczne jak  np. fizyce, czy in 
nym  przedm iotom  nauk  ścisłych? Odpowiada n a  to  pytanie przecząco, 
w skazując n a  różnice przedm iotu psychologii i nauk  ścisłych. Zastoso
w anie bardzo ostrych rygorów  metodologicznych do w szystkich zagad
nień psychologicznych prow adzi do w yrzucenia w ielu bardzo ważnych 
d la człowieka zagadnień poza granice naukow ego poznania. P rzestrze
gając przed tak ą  ew entualnością autor w skazuje na prawomocność na 
teren ie psychologii problem atyki w ysuw anej przez psychologię hum a
nistyczną. W prawdzie nie zdołała cna jeszcze dopracować się w łasnej 
solidnej metodologii, nie stanow i rów nież jakiegoś zwartego systemu, 
niem niej jednak  jej postu laty  — jak  sądzi autor — w najbliższych la 
tach m uszą znaleźć n a  teren ie psychologii sw oje należne miejsce.

D ruga część pracy poświęcona jest omówieniu psychoterapii u jętej 
w  kontekście pozytywnego rozwoju osoby. A utor nie zastanaw ia się 
bliżej nad przyczynam i, czy form am i patologii powodującej „wołanie 
o pomoc”, czyli potrzebę psychoterapii; ale ty lko od strony pozytyw 
nej określa na czym polega zdrowie psychiczne i przez jakie form y od
działyw ania psychoterapeutycznego można je osiągnąć. Zdrowa oso
bowość jest to  „osobowość, k tó ra  rośnie”, rozw ija się. W zdrowej oso
bowości podkreśla autor tak ie cechy jak  um iejętność możliwie pełnego 
uczestniczenia w  podejm ow anej pracy i ferm ie życia, zdolność do p rze
kraczania napięć pomiędzy sferą św iadom ą i podświadomą, zdolność 
„doświadczania” i realnej oceny siebie, o tw arty  stosunek do nowych,



napotykanych w artości oraz zdolność do u trzym yw ania bliskich kon
tak tów  miłości i przyjaźni.

W analizie samego procesu terapeutycznego autor naw iązuje do ujęć 
psychologii egzystencjalnej trak tu jącej proces psychoterapii jako do- 
pomożenie pacjentow i do „wyboru w łasnej drogi życia w świecie”. Od 
strony te rapeu ty  ten typ psychoterapii daleki jest od podstawy dyrek
tyw nej, ale raczej stanow i rodzaj „zaproszenia” skierowanego w  stronę 
pacjen ta do w yboru w artości (psychotherapy as invitation). Cel ten 
można osiągnąć nie ty le przez stosowanie różnych technik, ile raczej 
przez postaw ę psychoterapeuty. E lem entam i te j postaw y winno być 
między innym i zaufanie do możliwości rozwojowych pacjenta, zdol
ność do możliwie pełnego „wejścia” w  św iat jego przeżyć, oraz zdol
ność do ukazania m u w łasnej autentyczności i um iejętności dialogu.

Trzecia część książki nosi wiele mówiący ty tu ł — „Przeżycie — za
niedbana dziedzina w  psychologii”. A utor podejm uje próbę analizy 
różnych przeżyć ludzkich, począwszy od przeżyć związanych z proce
sem uczenia, poprzez twórczość, przeżycia artystyczne i kontem plację, 
a skończywszy na przeżyciach w yjątkow ych, zwanych za A. Maslowem 
przeżyciam i „szczytowymi” (peak experiences). P rzykładem  tak ich  p rze
żyć są przeżycia ekstazy religijnej czy artystycznej. Zdaniem  au tora 
jest to  w ielką zasługą psychologii hum anistycznej, że zwróciła uwagę 
na znaczenie strony przeżyć dla opisu i w yjaśnienia funkcjonow ania 
osobowości ludzi twórczych. A utor wysuwa postulat, aby psychologowie 
mimo trudności badawczych pokusili się o spenetrow anie przy pomo
cy różnych nowszych metod badawczych tej trudno  dostępnej sfery 
psychiki ludzkiej.

W osta tn ie j części pracy podaje autor ogólne w nioski i postulaty 
praktyczne, zm ierzające do zastosowania zasad i zdobyczy psychologii 
hum anistycznej do różnych zagadnień życia, a zwłaszcza do nauczania 
i wychowania.

W zakończeniu proponuje au tor podjęcie w szechstronnych badań 
nad tym i w szystkim i form am i zachowań ludzkich, w  których jednost
ka przekracza determ inanty  biologiczne czy społeczne (tzw. transcendent 
behavior). Należą tu  między innym i zagadnienia twórczości, o ryginal
ności, osiągnięć, w arunków  pełnego funkcjonow ania jednostki.

O m aw iana książka nie rości sobie pretensji do wyczerpującego przed
staw ienia całości problem atyki podejm ow anej przez psychologię hu 
m anistyczną. Z analizy książki wynika, że psychologowie hum anistyczni 
przyjęli w  sposób świadomy postaw ę poniekąd eklektyczną, w ybierając 
z poprzednich system ów to, co odnosi się do szeroko rozum ianych w a
runków  pozytywnego rozwoju człowieka.



Pod względem metodologicznym praca Jo u ra rd a  jest niejednolita. 
Obok rozdziałów  opartych na w ynikach konkretnych badań zaw iera 
również rozdziały, w których au to r językiem  m ało precyzyjnym  w y
raża pewne swoje postulaty. Je st to  jednak  o ty le  zrozumiałe, że nie 
stanow i ona przecież jakiegoś podsum ow ania stanu  wiedzy, a le  raczej 
p ionierską w izję k ierunku, w  jakim  w  przyszłości psychologia pow inna 
się rozwijać. Oczywiście au to r zdaje sobie spraw ę, że bardzo prężnie 
rozw ijać się będzie psychologia m atem atyczna, niem niej uważa, że 
równocześnie w zrastać będzie coraz to  bardziej znaczenie praktyczne 
problem atyki podejm ow anej przez psychologię hum anistyczną.

Mimo zasygnalizowanych braków  om aw iana pozycja może stanowić 
nie tylko w stępne źródło inform acji o psychologii hum anistycznej, 
ale również dobry punk t w yjścia do refleksji d la  w szystkich tych, k tó 
rzy staw iają  sobie za cel pomóc człowiekowi do pełnego rozwoju jego 
potencjalnych możliwości, a tym  sam ym  osiągnięcia dojrzałej, opty
m alnie funkcjonującej osobowości.

W. Szew czyk


