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John Nolte 

John Nolte od ponad czterdziestu lat jest praktykiem i trenerem psychodramy. Na 

Uniwersytecie Waszyngtońskim uzyskał doktorat z psychologii klinicznej. Szkolił się u dr 

Jacoba Levy Moreno, twórcy psychodramy i innych metod akcji oraz u jego żony Zerki 

Moreno.  Uzyskał certyfikat trenera, instruktora i praktyka od Amerykańskiej Izby 

Egzaminatorów Psychodramy, Socjoterapii i Psychoterapii Grupowej. W środowisku 

społeczności psychodramy jest uznawanym autorytetem w dziedzinie metod Morena oraz 

doświadczonym trenerem. Dzięki licznym wystąpieniom na konferencjach, jak i wielu 

artykułom w czasopismach fachowych prowadził programy treningów psychodramy w 

Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie. Był głównym mówcą i prezenterem podczas 

konferencji Stowarzyszenia Psychodramy Australii i Nowej Zelandii w Christchurch w 

Nowej Zelandii, gdzie przeprowadził też warsztaty szkoleniowe. 

W trakcie swojej kariery został nominowany do stanowego Wydziału Zdrowia Psychicznego 

w Missouri i Illinois, był członkiem zespołów psychiatrów w prywatnych szpitalach oraz 

programach rehabilitacji uzależnień i bólów przewlekłych. Był członkiem założycielem 

Wydziału Sangamon State University i założycielem  Midwest Center for Psychodrama & 

Sociometry, gdzie prowadził warsztaty treningu psychodramy w licznych miastach w 

centralnej i północnej części Stanów Zjednoczonych.  Potem prowadził warsztaty także we 

wschodnich i zachodnich stanach w USA i dlatego Midwest Center został przemianowany na 

The National Psychodrama Training Center.  

Nolte zawsze interesował się także zastosowaniem psychodramatycznych i socjometrycznych 

metod w ustawieniach nielicznych. W 1994 roku został zaproszony do przeprowadzenia 

warsztatów w Trial Lawyers College. To wówczas rozpoczęła się jego nowa kariera. Teraz 

pracuje prawie wyłącznie w prawnikami. Wielu z nich uczęszcza regularnie na warsztaty w 

the National Psychodrama Training Center. 
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Raimond Battegay 

 

Raimond Battegay (urodzony 27 czerwca 1927 roku w Bernie) jest szwajcarskich psychiatrą i 

psychoanalitykiem. Od 1976 roku do emerytury w 1997 roku był profesorem psychiatrii na 

Uniwersytecie w Bazylei. Przez wiele lat był szefem psychiatrii na uniwersyteckiej 

poliklinice w Bazylei oraz pracował naukowo prowadząc badania i wydając liczne publikacje. 

Między innymi uczył w Akademii Psychoterapii w Wiesbaden. Był współzałożycielem a od 

1977 do 1980 roku prezesem International Association of Group Psychoteraphy. Prowadzi 

prywatną praktykę z psychiatrii i psychoterapii w Bazylei. 

 

Rodzice Battegaya byli biznesmenami żydowskiego pochodzenia. Jego ojciec, Karl, 

nazywany także Charlesem (1885-1935) urodził się w Biel a jego matka, Małgorzata z domu 

Goetschel, (1900-1984) pochodziła z Bazylei. 

Do roku 1935 roku Battegay uczęszczał do szkoły podstawowej w Biel. Następnie 

przeprowadził się do babki, Sary Goetschel-Schrameck (1873-1960). Naukę w szkole 

podstawowej i gimnazjum kontynuował w Bazylei. Tam też w 1946 roku zdał egzamin 

maturalny i podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Bazylei. W 1952 roku ukończył 

studia. A w 1957 roku zdał egzamin lekarski z psychiatrii i psychoterapii. 

w 1953 roku został asystentem lekarza w Uniwersyteckiej Klinice Psychiatrii w Bazylei, a w 

1958 zajął stanowisko starszego lekarza. W 1962 roku otrzymał tytuł Venia docendi i został 

ordynatorem. W 1969 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1976 roku  profesora 

zwyczajnego. W dniu 31 sierpnia 1997 przeszedł na emeryturę  i a 15 września 1997 roku 

otworzył prywatną praktykę w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii w Bazylei.  

Battegay jest autorem 709 prac naukowych, w tym 36 monografii (17 jako autora, 19 jako 

współautor lub (współ)edytora) w dziedzinie psychoterapii grupowej i psychologii, teorii 

nerwic, psychologii medycznej, badań i leczenia uzależnień, psychoterapii, depresji, lęków, 

agresji, auto-destrukcji, teorii sytuacji granicznych, a zwłaszcza w dziedzinie psychoanalizy, 

psychopatologii, psychiatrii społecznej i psycho-farmakoterapii. Stworzył także  kieszonkowy 

słownik psychiatrii. Niektóre z jego monografii i słownik zostały przetłumaczone na język 

włoski, hiszpański i angielski. 
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3. Hans Werner Gessmann, Psychologia humanistyczna i humanistyczna psychodrama, 

tłum. Katarzyna Bieleń  

4. Louis A. Perrott, Dublowanie z perspektywy egzystencjalno – fenomenologicznej, 

tłum. Anna K. Gibek, Mateusz Polak 

5. Zerka T. Moreno, Znaczenie dublowania oraz zamiany ról u człowieka kosmicznego, 
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11. Theo Giebels, Martwa natura psychodramatycznie. Doświadczenia z lekcji sztuki, 

tłum. Anna K. Gibek, Mateusz Polak 
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Markus Färber 

Wstęp do drugiego wydania 

 

Czym jest humanistyczna psychodrama? Co znaczy jako tytuł tego tomu? Czy czytelnik może 

oczekiwać odpowiedzi na powyższe pytania? 

Kto zna tomy od 1 do 3, wie, że ta seria miała za zadanie udostępnienie tekstów dotyczących 

psychodramy. Teksty składające się na serię miały ukazać szerokość i wieloaspektowość 

zagadnienia psychodramy oraz możliwości zastosowania psychodramy także w kontekście 

poza-terapeutycznym. Dlatego też nie zostały określone priorytety tematyczne. Ponadto 

poszczególne teksty źródłowe powinny inicjować dyskusję na temat psychodramatycznej 

metodyki  oraz pozwalać na rozgraniczenie humanistycznej psychodramy od innych form 

psychodram, a przede wszystkim od psychologii klinicznej.  Do tego są niezbędne 

metodystyczne i rzetelne  opracowania teoretyczne. 

Powyższe zadanie spełnia  nowa seria artykułów, która ukazała się już w formie skryptu w 

1996 roku. Jak była ukazywana humanistyczna psychodrama  w ramach ówczesnej 

publikacji? I jak była recypowana?  

Informacje umożliwiające odpowiedź na powyższe pytania znajdują się w książce Jahrbuch 

für Psychodrama, psychosoziale Praxis & Gesellschaftspolitik z 1992. W niej Ferdinand Buer 

pisze w kontekście filmów edukacyjnych produkowanych przez Hansa Wernera Gessmanna: 

„Termin  „humanistyczna psychodrama” wciąż nie został wyjaśniony. Przypuszczalnie należy 

pokazać, że w rozumieniu Psychoterapeutycznego Instytutu Bergerhausen psychologia głębi 

nie odgrywa szczególnej roli w wyjaśnieniu tego pojęcia. (…) Co prawda sugerowana jest 

bliskość humanistycznej psychodramy do humanistycznej psychologii. Pewne jest jednak 

tylko wielowymiarowe rozumienie tego terminu. Sam Moreno jednak nie zgadzał się na 

łączenie humanistycznej psychodramy z psychologią humanistyczną” (zobacz: s. 253).  

Cztery lata przed pierwszą publikacją serii artykułów, Buer spotkał się z krytycznymi 

uwagami  spowodowanymi brakiem dalszych wskazówek w literaturze odnośnie interpretacji 

tego terminu. To właśnie te braki powodują, iż pojęcie humanistycznej psychodramy wciąż 

nie zostało upowszechnione, mimo że jej początki sięgają około 1980 roku. Bądź co bądź 
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twierdzi się, że Moreno nie poparł idei łączenia humanistycznej psychodramy z 

humanistyczną psychologią ze względu na specyficzny charakter tej pierwszej.   

Największe światło na rozwój humanistycznej psychodramy, która powstała około 1980 roku, 

rzuca artykuł Hansa Wernera Gessmanna zatytułowany Humanistyczna psychologia i 

humanistyczna psychodrama zamieszczony w niniejszej publikacji.  

W artykule tym autor przedstawia główne nurty humanistycznej psychologii i podstawowe 

idee egzystencjonalizmu. W odniesieniu do tych teorii i  odróżnieniu od religijno-

kosmologicznego światopoglądu Moreno Gessmann tłumaczy rozwiniętą przez siebie 

humanistyczną psychodramę jako nową i niezależną formę psychodramy. 

Z tym artykułem stało się oczywiste, że idea psychodramy odwołuje się do psychologii 

humanistycznej. Hans Werner Gessmann wprowadza nowe ujęcie psychodramy i poprzez 

omówienie teorii i ukazanie praktycznych jej rezultatów czyni termin psychodramy 

humanistycznej bardziej przydatnym i zrozumiałym.  

Widoczna zatem staje się nowa orientacja w psychodramie, która kształtuje samoświadomość 

poprzez pracę w grupie. I to właśnie grupa odgrywa istotne znaczenie w procesie 

terapeutycznym. Nawet z perspektywy czasu odwołując się do wcześniejszych publikacji na 

temat humanistycznej psychodramy można w wielu miejscach stwierdzić tę przemianę 

funkcji grupy, na przykład również poprzez zmieniające się pojęci lub zmieniającą się rolę 

dublowania w procesie terapeutycznym. 

Gessmann próbuje uchwycić specyfikę metodyki dublowania w rozumieniu zarówno 

humanistycznym,  jak i rozwojowym. Czyni to w celu udowodnienia skuteczności tej metody 

i oddzielenia jej od innych metod dublowania i sobowtóra. Gessmann przypisuje metodzie 

dublowania znacznie większe znaczenie niż było dotychczas przypisywane. Dublowanie w 

humanistycznej psychodramie wyprowadza z instrumentalnej techniki dublowania rozwiniętej 

przez Zerkę Toeman Moreno. Gessmann nie tyle powołuje się na „Tele-Koncept” Morena, co 

koncentruje się na wymiarze socjo- i grupowej terapii w procesie dublowania. Jego 

empiryczna analiza procesów dublowania wykazała, że typy sobowtórów w swoim 

charakterze i sposobie działania są różne ze względu na protagonistów. Gessmann udowadnia, 

że w humanistycznej psychodramie proces dublowania w najlepszym wypadku stanowi 

emancypacyjno-partnerski i zarazem ukierunkowany na protagonistę proces wymiany 

zarówno na poziomie werbalnym, jak i poziomie działania pomiędzy protagonistą a 
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sobowtórem  (tak więc różni się on od behawiorystycznie zorientowanej psychodramy 

stosowanej Hilariona G. Petzolda). 

W artykule Psychodrama i teoria chaosu Roland Soltysiak próbuje zastosować teorię chaosu 

jako części teorii systemu w humanistycznej psychodramie, aby opisać dynamiczne procesy 

interakcji zachodzące podczas gry psychodramatycznej. Rozumie on grę protagonisty  w 

humanistycznej psychodramie jako dynamiczny system, w ramach którego rozwijające się 

chaotyczne procesy mają za zadanie w widoczny sposób powoływać zarówno u protagonisty, 

jak i grupy nowy porządek postrzegania dominujących oraz życiowych determinantów. 

Zastosowanie teorii chaosu pozwala na całkowite opisanie dynamicznych procesów, które 

ukierunkowane są nie tyle na aspekty statyczne i formalne, ile procesy i działania. 

W artykule Theo Giebelsa  Martwa natura psychodramatycznie przedstawia, jak można 

zaplanować i przeprowadzić w szkole średniej humanistyczno-psychodramatyczne zajęcia 

plastyczne. Punktem wyjściowym są, z jednej strony, indywidualne zainteresowania i nastrój 

uczniów, jak i ich relacje w grupie, a, z drugiej strony, bezpośrednie nastawienie uczniów do 

obiektów, nad którymi zostanie wykonana praca w trakcie trwania tego cyklu.  

 Także artykuł  Szczególne znaczenie rozgrzewki w humanistycznej - dziecięcej i młodzieżowej 

– psychodramie powiązany jest bezpośrednio z obszarem tematycznym humanistycznej 

psychodramy. Ingrid Sevecke i Stefanie Unsin dzielą się swoimi doświadczeniami użycia 

humanistycznej dziecięco-młodzieżowej psychodramy w  dziecięcej grupie terapeutycznej  i 

w  „Szkole pomocy wychowawczej“. Użycie psychodramy opiera się przede wszystkim na 

fazie rozgrzewki, która jest znacząca dla powstania grupy i zmotywowania dzieci i przez to 

może być zinterpretowana jako  skuteczna terapia.  

Wymienione do tego czasu składowe mają bezpośredni związek z rozwojem humanistycznej 

psychodramy. Jak więc ocenić i poukładać inne składowe tego tomu? W gruncie rzeczy da się 

stwierdzić, że wszystkie one są bardzo bliskie myślom podstawowym Morena i/albo 

widoczna jest w nich psychoanalityczna orientacja. 

W artykule   Wspomnienie o  J.L. Moreno mniej przedstawiona jest metodyka psychodramy, a 

bardziej różne twarze Morena z perspektywy jego ucznia Johna Nolte. (artykuł robi wrażenie 

reminiscencji). Autor bardzo emocjonalnie opisuje Morena  jako swojego nauczyciela i 

mistrza, któremu okazuje najwyższy szacunek i jako którego szanowany uczeń się 

przedstawia. Odpiera krytykę wobec Morena, że ten sam miał być nieskromny, przedstawiał 
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siebie w superlatywach i dbał o własne uznanie. Nolte przeciwstawia temu tezę, że Moreno 

chodziło o spontaniczno-kreatywny porządek społeczny i o świat pokoju. Podkreśla, że jego 

mistrza mówił i czynił z głębokiego poczucia odpowiedzialności.  

W artykule Dublowanie z perspektywy egzystencjalno – fenomenologicznej Louis Perrott w 

pierwszej linii koncentruje się na procesie naśladowania przez sobowtóra (dublera) i 

wyjaśnieniu jego skuteczności w kontekście wcześniej wymienionej perspektywy. Ponadto 

tłumaczy, jak ważne dla terapeutycznego procesu jest włączenie do niego mowy i ciała. 

Zarówno ciało, jak i mowa pomagają w lokalizacji, zbadaniu, analizie i rozwiązaniu 

problemu. Tymczasem akcja psychodramy rozumiana jest jako możliwość, która pozwala 

poszukiwać protagoniście nowych znaczeń bezpośrednio w istniejącej rzeczywistości. 

Zadaniem sobowtóra, który ma być na scenie, jest wzmocnienie tego procesu. Ma on wyrazić, 

to czego protagonistka nie jest świadom i przez nowo znalezione znaczenia z nim się 

komunikować. Tło egzystencjalno-fenomenologiczne nie jest  jasno wypracowane.  

Raymond Battegay próbuje za pomocą  psychoanalitycznej  budowy teorii i pojęć opisać 

sposób działania psychodramy w kontraście do psychoanalizy. W swoim artykule Nowe 

aspekty „acting out” uwidacznia zalety i osobliwości psychodramy Morena w porównaniu do 

psychoanalizy. W centrum znajdują się takie pojęcia, jak: “ akcja“, „nowe role“ „katharsis” i” 

zrozumienie“. Battegay wychodzi z założenia, że wspomnienia związane są z optycznym 

postrzeganiem. To zdobyte zarazem wrażenie, jak i psychiczne informacje, ale przede 

wszystkim nieświadome bodźce są ważne dla czynów. Motywy akcji w tej formie mają być 

lepiej widoczne niż przy świadomym przypominaniu sobie. Odpowiednio ocenia on czyny i 

słowa jako terapeutyczny wpływ i zmianę. „Acting“, które opisuje jako świadome 

wspominanie, rozumie jako pierwszy krok do świadomego zrozumienia wcześniejszych 

konfliktów i nieprzyjemnych doświadczeń, które mają wpływ na teraźniejsze działanie. 

Skuteczność terapeutyczna ma zostać osiągnięta przez wypróbowanie nowych ról. Role mają 

powstawać w procesie, w którym u protagonisty dochodzi do konfrontacji   „zasady chęci” z 

„zasadą rzeczywistości“. Dzięki temu dochodzi przez katharsis do  rozpoznania. 

Reasumując można powiedzieć, że tom czwarty dostarcza kolejnych elementów, które 

umożliwiają bardziej precyzyjne opisanie humanistycznej psychodramy. Wydaje się, że udało 

się  przedstawić  humanistyczną psychodramę jako samodzielną formę terapii w odróżnieniu 

od klasycznej psychodramy Moreno.  
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W oparciu o prace zespołu „Humanistycznej Psychoterapii” można udowodnić, że 

humanistyczna psychodrama wspiera samopoznanie protagonisty, identyfikację, rozwój 

osobowości i rozwój jego możliwości oraz wspierania zdolności resylencji. Humanistyczna 

psychodrama służy oddzieleniu możliwości człowieka i jego zdolności do tworzenia i 

strukturyzowania od nieuporządkowanych stanów. Oraz wspiera jego zdolności do  

samoregulacji.  

Humanistyczna psychodrama wspiera rozumienie i postrzeganie, jak i rozszerza możliwości 

wyboru człowieka oraz świadomość wynikającą z odpowiedzialności za siebie, za innych 

oraz za społeczne i ekologiczne środowisko. Służy integracji odłączonych części, które 

powodują utrzymanie cierpienia, oraz stabilizacji i harmonizacji struktury psychicznej, jak i 

zniesieniu utrwalonych blokad i zahamowań.  

Humanistyczna psychodrama chce pomóc pacjentowi, określić i zdefiniować jego tożsamości, 

granice, niezależność w jego społecznych uwarunkowaniach, chronić i rozszerzać, aby 

tworzyć spełnioną i sensowną linię życie. Terapeuta humanistycznej psychodramy wspiera 

protagonistę w wyborze sensu i wartości życia oraz w poszukiwaniu celu, który nada jego 

życiu kierunek i klarowność. 

Tłumaczenie: Kinga Anna Gajda 
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John Nolte 

Wspomnienia o J. L. Moreno
1
  

 

Choć poznałem doktora Jacoba Levy Moreno i Zerkę (Moreno) po raz pierwszy półtora roku 

wcześniej, to moja wizyta w Beacon, polegająca na dwutygodniowym kształceniu się, była 

początkiem długotrwałej, bo trwającej dwanaście lat znajomości, przyjaźni i wspólnych 

studiów. Był to też początek mojego zaangażowania i oddania się filozofii, teorii i metodzie 

ugruntowanej przez Moreno. Po tej pierwszej wizycie nie byłem już tą samą osobą – i za to 

jestem im wdzięczny. 

Oczywiście przypominam sobie wiele szczegółów dotyczących mojego pierwszego pobytu, 

ale to, co wywarło na mnie największe wrażenie to szacunek, jaki Moreno okazywał swoim 

pacjentom i pacjentkom. 

Wtedy jeszcze instytut był sanatorium, a jedna z pań średniego wieku rozpoczęła swoją 

terapię w dniu, w którym przyjechałem. Moje dwutygodniowe kształcenie obejmowało 

elementy jej leczenia. Grupa, w której odbywała ona swoje pierwsze psychodramy, składa się 

z praktykantów, w tym ze mnie. Jej problem polegał na tym, że były mąż nie chciał pozwolić 

by od niego odeszła i rozpoczęła życie z nowym mężem. Według niej, zarówno rozwód, jak i 

nowy ślub z młodym lekarzem, którego nie widziała od kilku lat, odbyły się przez „fale 

radiowe”.  

Nie była zbyt szczęśliwa z pobytu w instytucie Moreno. W rzeczywistości była bardzo 

rozgniewana i wzburzona, i zdecydowanie mało przystępna. 

Teraz jestem wykształcony i przeszkolony przez osoby, które nigdy nie były umyślnie 

nieuprzejme dla swoich pacjentów i klientów. Nigdy jednak nie widziałem żadnego z nich 

słuchającego urojeń swoich pacjentów i pacjentek z taką uwagą i współczuciem, jakie 

Moreno okazywał tej kobiecie. Zupełnie nie próbował kwestionować jej rzeczywistości. W 

najmniejszym stopniu nie był też sceptyczny wobec jej historii. Przeciwnie, interesował go 

każdy szczegół. Kiedy kobieta odkryła, że Moreno nie chce jej udowodnić braku racji, 

rozentuzjazmowała się i zaczęła opowiadać wiele szczegółów.  

                                                           
1
 Tłumaczenie dokonane z niemieckiego na podstawie przekładu Barbary Leißing. 
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Wtedy obiecał, że jej pomoże i na ile to możliwe naprawi nieszczęśliwe przypadłości. W 

ciągu kilku minut była gotowa uczynić wszystko, co jej powiedział.  

W tym czasie wdrożył ją w psychodramę i wprowadził w kilka scen, w których przedstawiała 

proste wydarzenia ze swojego codziennego życia. 

Uczyłem się, jak być uprzejmym. Moreno pokazał mi, co znaczy szacunek wobec pacjenta.  

W pierwszych latach mojego kształcenia Moreno brał aktywny udział w programie. Na Zerce 

zaś spoczywała presja odpowiedzialności za szkolenie. Moreno przychodził jeszcze na 

niektóre sesje w teatrze i prowadził tam psychodramy. Oprócz tego prowadził też sesje 

dydaktyczne. Większość wieczornych sesji prowadzona była w jego salonie. Tam studenci 

opowiadali, czego się właśnie nauczyli i jakie mieli doświadczenia. Te interakcje 

wykorzystywał jako wprowadzenie do dyskusji, która dotyczyła zarówno teoretycznych i 

metodycznych problemów, jak i składa się z osobistych anegdot.  

Bardzo cieszyłem się z tych sesji. Miałem duże uznanie dla Moreno i chętnie 

przysłuchiwałem się jego opowieściom, choć od czasu do czasu odpowiednio je koloryzował. 

Nie można było wierzyć we wszystko, co opowiadał o sobie. Dlatego też publikacja Rene 

Marineau (1989), w której uwierzytelnił on wiele opowieści i odkrył nowe, była dla mnie 

fascynująca. Naturalnie uwierzyłem w opowieść o tym, jak Moreno urodził się na pokładzie 

statku na Morzu Czarnym. Chodziło o „poetyczną prawdę”, którą jako taką zidentyfikowali 

zarówno George Bratescu (1975), jak i Marineau. 

Szczególnie jeden z kilku tygodni, które spędziłem w Beacon, pozostał mi w pamięci. 

Rozpoczął się 22 listopada 1963. Kiedy wysiadałem z autobusu z Cooperston w stanie Nowy 

Jork, krążyły już najnowsze wiadomości dotyczące morderstwa na Kennedym. To wydarzenie 

zmieniło codzienną rutynę każdego w kraju i miało też podobny wpływ na naszą grupę 

praktykantów. Być może efekt był nawet większy, jeśli weźmie się pod uwagę emocjonalny 

klimat grupy w Instytucie Moreno.  

Plan szkolenia nie był już tak rygorystycznie przestrzegany. Spędzaliśmy czas na oglądaniu 

telewizji, rozmowach i dyskusjach. Niedługo po tym, jak Lee Harvey Oswald, nietypowy 

morderca, został zatrzymany, Moreno zadecydował, że mógłby mu pomóc. Gdyby pozwolono 

mu przeprowadzić psychodramę z Oswaldem, mógłby dowiedzieć się prawdy. Zaproponował 

więc, by cały workshop przenieść w tym celu do Dallas.   



12 
 

Natychmiast zaczął nawiązywać kontakt z osobami, które mogłyby umożliwić mu 

zaproszenie do Dallas. Jednak nim jego starania wydały owoce, Oswald został zamordowany. 

To zakończyło całą sprawę. Do dziś zastanawiam się, jakie doświadczenie mnie wtedy 

ominęło.  

Nie istnieje naukowa definicja geniusza, jednak nie mam wątpliwości, że Moreno 

odpowiadałaby takiemu opisowi. Moim zdaniem, to proces postrzegania czyni geniuszem. 

Geniuszem jest ten, który patrzy i widzi, gdy inni patrzą i nie mogą zobaczyć. Newton 

twierdził, że poznał koncept grawitacji po tym, jak zobaczył jabłko spadające z drzewa na 

ziemię. Nikt inny nie mógł tego zrozumieć. Jego zdolność dostrzegania uczyniła go 

geniuszem.  

Wydaje mi się, że Moreno postrzegał rzeczy, których nikt oprócz niego nie widział. W 

Mitteldorfie widział czarne i czerwone linie, które łączyły ludzi ze sobą. Zauważył je tak, jak 

Newton dostrzegł jabłko, które spadło z drzewa. Kiedy zobaczył ludzi budujących miasto z 

niczego, zrozumiał stopniowo, jak siła przyciągania i odpychania działa w strukturze 

społeczności.  

W Wiedniu obserwował spontaniczność dzieci. Podobnie rozpoznał ją w swoich teatralnych 

sztukach improwizacji. To miało pewną namacalną, prawie widoczną jakość dla niego. Być 

może zauważał też inne rzeczy, o których nigdy nie mówił. Doświadczenie typowe dla 

geniusza polega na tym, że patrzy na swoje odkrycia jako „podsunięte z zewnątrz”. Myślę, że 

tak było w przypadku Moreno.  

Cały szereg czołowych psychiatrów, socjologów, psychologów oraz wychowawców uznało 

znaczenie jego odkryć. William Alanson White, Adolf Meyer, Margaret Mead, Theodore 

Newcomb, Gordon Allport, Gardner Murphy oraz Henry Murray, a to tylko mała część z 

nich, wspierało Moreno i jego pracę. Mimo to nie był szczególnie ceniony przez większość 

swoich współpracowników – psychiatrów od czasu, kiedy podczas jego pierwszej wizyty na 

corocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrów w 1932 ostro potępił 

psychoanalityczną krytykę Abrahama Ardena Brilla wobec Abrahama Lincolna. Został 

wówczas obwiniony o kierowanie na siebie niestosownej i nieodpowiedniej uwagi. Zakładam, 

że takie oskarżenia nie zostały wysunięte zupełnie bezpodstawnie. W latach mojej przyjaźni z 

doktorem Moreno inni psychiatrzy opowiadali mi o destrukcyjnych wystąpieniach Moreno 

podczas spotkań APA, w czasie których stanowczo krytykował mówców i ich teorie.  
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W jakim stopniu te historii odpowiadały prawdzie, tego nie wiem. Mogę sobie wyobrazić, że 

Moreno chciał wnieść nieco spontaniczności w ponure i nudne społeczeństwo. Jego koledzy, 

zamknięci w tradycyjnym myśleniu, nie mogli docenić tych wysiłków. Wręcz przeciwnie, 

patrzyli na niego jak na osobę ofensywną, skupioną na sobie, imponującą. Przez niektórych 

nawet był określany mianem megalomana.  

Książka pod tytułem Models of Group Therapy (Shaffer&Galinski, 1989) zawiera rozdział na 

temat psychodramy i Moreno. Autorzy wypowiadają się bardzo pozytywnie o psychodramie i 

zauważają, że Moreno wywarł nieznany dotąd wpływ w tej dziedzinie. Próbują wytłumaczyć, 

dlaczego psychodrama i Moreno nie są szerzej znani: 

„Być może wyjaśnienie leży w trójwarstwowej charakterystyce Moreno i jego metod. 

Najpierw ludzie są konfrontowani z jego nieskromnym uznaniem dla siebie, potem z jego 

niepowtarzalnym, przytłaczającym charakterem, a także z jego troską o  to, czy jego dzieła 

faktycznie będą mu uznane. Wszystko to zbija ludzi z tropu”. (s. 101) 

Dwa inne powody to jego styl pisania i jego myślenie, które daleko wyprzedzały swoje czasy. 

Moim zdaniem, w autoreklamie Moreno i jego staraniach o uznanie tkwiło coś jeszcze oprócz 

egoizmu i nieskromności. Myślę, że istnieją dwa czynniki, które wspierały takie zachowanie. 

Po pierwsze jego myślenie było rzeczywiście zaskakujące. Widział rzeczy w unikatowy 

sposób. Nie jest łatwo być tak kreatywnym. Rollo May (1975) poświęcił całą książkę kwestii 

courage to create. Potrzeba odwagi, by powiedzieć światu, że widzi się rzeczy, których nikt 

inny nie widzi – oraz że świat musi się o tym koniecznie dowiedzieć. Moreno miał 

bezgraniczną wiarę w siebie. Jednak jestem przekonany o tym, że mimo swojej dużej wiary 

we własną pracę, chciał też uznania i rozpaczliwie go potrzebował. Chciał potwierdzenia, że 

jego idee są rzeczywiście wartościowe.  

Drugi czynnik miał związek z jego przekonaniem, że odkrył niektóre, ekstremalnie ważnie 

dla człowieczeństwa prawdy. Oraz że prawdy te zawierały w sobie klucz do najbardziej 

pilnego problemu jakim jest samozniszczenie człowieka. Dysponował odpowiedzią – 

spontanicznie-kreatywną, społeczną instrukcją – nikt go jednak nie słuchał. Był prawdziwą 

Kassandrą.  

Myślę, że czuł dużą odpowiedzialność. Miał szansę spojrzeć na naturę ludzkiego 

społeczeństwa. Miał rozwiązanie na samozniszczenie, z którym ludzie nieustannie są 

konfrontowani. Przy próbie przekazania tego rozwiązania, przeżył  potężną frustrację. Nie jest 
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łatwo rozpocząć społeczną rewolucję, szczególnie wtedy, gdy - jak uważał Moreno - wszyscy 

powinni przy tym współpracować. 

Jego pierwsze próby włączyły  Teatr Improwizacji w Wiedniu oraz Teatr Impromptu w tym 

kraju. Jako że żaden z nich nie spełnił swojego celu, „przerzucił się z teatru improwizacji na 

teatr terapeutyczny” (J.L. Moreno, 1947). Rozwinął psychodramę łącząc przy tym zasady 

spontanicznego dramatu ze swoim tradycyjnym wykształceniem psychiatry. Oczywiście 

wywarł przy tym wystarczający wpływ i wzbudził pewną uwagę. Chociaż utrzymał swoją 

pracę przy życiu dzięki psychodramie, nie obyło się to bez poniesienia pewnych kosztów. 

Kiedy chce się wywołać światową rewolucję, tradycyjnie myślące klasy społeczne nie są 

najlepszymi kompanami. Z historycznego punktu widzenia członkowie akademickich 

zawodów skłaniają się raczej w stronę establishmentu niż ku radykalnej rewolucji. 

Zerka Moreno (1969) w rozprawie Moreanowie: Heretycy z wczoraj są ortodoksami dzisiaj 

(Moreneans, The Herectics of Yesterday are the Ortodoxy of Today)  udokumentowała, co się 

wydarzyło. Moreno rozwinął metody, koncepty i techniki, które bazowały na filozofii 

światowego porządku i miały przybliżyć społeczeństwu spontaniczno-kreatywny porządek 

społeczny. Koledzy przywłaszczyli sobie te metody, aby, wręcz przeciwnie, potwierdzić 

technologiczne, legalistyczne, konserwatywne porządki społeczne. Zerka przedstawia to w 

ten sposób, że idee i koncepty pierwotnej filozofii zostały oddzielone od długotrwałego celu, 

czyli porządku na świecie, który mógłby przynieść pokój. 

Z tej perspektywy można chyba zrozumieć, dlaczego Moreno przykładał taką wagę do kwestii 

pierwszeństwa oraz autorstwa. Skarżył się, że jego narzędzia społecznej zmiany są pożyczane 

bez jego wiedzy i używane do innych celów. Jego teoretyczne idee, podstawa, z której 

pochodzą te instrumenty, „zbierają kurz na półkach z książkami” (J. L. Moreno, 1953). 

Wydaje mi się więc, że istnieje niebezpieczeństwo, że sukces psychodramy jako formy terapii 

stanie na drodze do jej kompleksowego użycia. Cel psychodramy, czyli ustanowienie 

pewnego spontaniczno-kreatywnego porządku społecznego, zostanie przez to opóźniony. 

Psychodrama to więcej niż metoda psychoterapii. Posiada znacznie większy zakres 

obowiązywania. I kiedy dobrane do niej zostaną gry z podziałem na role, socjodramy oraz 

spontaniczny teatr, jej obszar zastosowania się w ten sposób rozszerzy.       

Moreno był być może arogancki, nawet bezczelny. Mężczyzna, który przyzwyczaił się, że 

przez dziesięć lat swojej młodej dorosłości odgrywał rolę boga – i potem o tej roli mówiono – 
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ma albo nadmiar ego albo chorobliwie niedorozwinięte ego. Moreno na pewno nie cierpiał z 

powodu tego ostatniego, jak lubili zawsze mówić jego oszczercy. 

Łatwo było źle zrozumieć to „odgrywanie boga” w wykonaniu Moreno i interpretować je jako 

dowód na jego przerośnięte ego. Zazwyczaj nie jest ono rozumiane jako poważny wysiłek, w 

którym przydzielał sobie rolę, jaką wywodził później z „urojeń”. Mówił do siebie: „Co by 

było, gdybym naprawdę był bogiem? Gdybym był stworzył ten świat i siebie w nim? Ten 

świat zdecydowanie nie jest takim jakim bym sobie go życzył. Jest niezrozumiały. Co teraz 

powinienem uczynić jako następne? Jak mógłbym go ulepszyć?”. Te myśli nie wywołują w 

człowieku poczucia egoizmu. Moreno wywołuje raczej przejmujące poczucie 

odpowiedzialności i poważnego życzenia naprawienia rzeczy tak szybko jak to możliwe. 

Taką odpowiedzialność odczuwał do końca życia. Zachęcał też innych, żeby doświadczyli 

podobnego przeżycia. A jego idee spontaniczności, kreatywności i boga pochodziły z tych 

doświadczeń.   

Był egoistyczny, ale też skromny. Usłyszałem od Zerki historię o jednej pacjentce, która stała 

się psychotyczna po tym, jak urodziła dziecko. Odzyskiwała siły pod opieką Moreno, ale 

kiedy opuszczała sanatorium, powiedział jej: „Nie powinna mieć już pani dzieci. Obawiam 

się, że mogłaby pani wtedy znów przeżyć psychotyczne zachorowanie”. Jakiś czas później 

została skierowana znów do sanatorium. Po urodzeniu dziecka miała załamanie psychotyczne. 

„Teraz, doktorze” -  powiedziała mu - „pewnie mógłby pan stwierdzić, że miał pan rację”. 

Łzy pojawiły się w jej oczach. „Moja droga” - odpowiedział jej - „ile bym dał, żeby nie mieć 

racji”.  

Kolejna historia od Zerki jest następująca: Rodzina Moreno robi jeszcze ostatnie świąteczne 

zakupy 24 grudnia. Znajdują się w sklepie Macys. Moreno ma na sobie zwykły, czarny 

garnitur z muszką. Pewna rozwścieczona kobieta podchodzi do niego i mówi: „To okropne. 

To zepsuje nam całe święta i musi pan coś zrobić. Sofa, którą nam pan dostarczył, ma 

potworne rozdarcie”. Oczywiście pomyliła Moreno z pracownikiem sklepu. „Ma pani 

rachunek przy sobie?” - zapytał. Tak, miała. Wziął go zatem. „Proszę tutaj poczekać” - 

polecił jej. - „Niech pani tutaj zostanie, a ja za chwilę wrócę”. Po krótkim czasie wrócił z 

osobą z obsługi. Przedstawił ją z ukłonem i powiedział: „Proszę, droga pani. Ten pan się 

panią zajmie”. Mogła przecież była pomyśleć, że to sam pan Macy był ją przyjął! 

Następna historia jest o Anne Quinn, pielęgniarce i zarządczyni Instytutu Moreno. 

Opiekowała się ona Moreno podczas jego ostatniej choroby. Każdego dnia schodziła do jego 
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domu w porze obiadowej, myła go i robiła wszystko, by było mu wygodnie. Mniej więcej 

tydzień przed śmiercią podczas takiej wizyty wydawał się jej dość depresyjny. „Czy to 

zachowanie przystoi wielkiemu doktorowi Moreno?” - powiedziała próbując go rozweselić. 

„Pani Quinn” - powiedział cienkim, smutnym głosem - „dziś nie polecałbym siebie nikomu”.  

Priorytety Moreno odnośnie psychodramy i socjometrii, psychoterapii grupowej, małżeńskiej 

i rodzinnej oraz jego wpływ na dzisiejsze zastosowanie psychoterapii zostały szczegółowo 

udokumentowane. Z dużym prawdopodobieństwem nie będą one kwestionowane. Z drugiej 

strony jednak, niewiele z nas wykorzystuje jego tak skuteczne metody psychodramy i 

socjometrii. Każdy, kto doświadczył wzburzenia i siły wynikających z psychodramy, zadaje 

sobie pytanie: Dlaczego psychodrama oraz inne dokonania Moreno straciły na aktualności? 

Dlaczego nie dosięgły szerszej publiki? Moreno wydał swoje dzieła pisane ciężkim stylem i w 

ten sposób zabrał im potencjał rozpowszechnienia, który mógłby zapewnić im uznany 

wydawca. Ponadto Moreno wyprzedzał swój czas, właściwie nawet nie tylko swój czas, ale i 

być może nasz. Aktualnie na całym świecie pracuje tylko około trzystu licencjonowanych 

psychodramaturgów lub specjalistów w zakresie socjometrii. Istotny powód związany jest z 

tym, że metody te są potencjalnie niebezpieczne oraz mogą wywołać okaleczenie. Pojąłem to 

przy okazji konferencji, na której Robert Blake (1989) rozważał wykorzystanie metod 

socjometrycznych przy okazji zagadnienia wprowadzania prawa zwalczającego siatki 

narkotykowe. Blake poruszył kwestię etyczną metod socjometrycznych przy rozbiciu 

organizacji narkotykowej. Nieliczni znaleźliby wymówkę przy ataku na gang narkotykowy, 

ale - jak się okazuje - wiele informacji socjometrycznych na przykład o organizacji lub jej 

interesach mogłoby być wykorzystanych w celach kreatywnych i produktywnych, jak i też 

destrukcyjnych.  

Psychodrama porusza ludzi emocjonalnie – czasem uczestników inscenizacji, czasem 

prowadzących inscenizację. Większość terapeutów w tym kraju jest niewątpliwie gotowa na 

leczenie psychoterapeutyczne bez wykorzystania wyjątkowego potencjału psychodramy. 

Niechętnie muszę przyznać, że jednym z powodów jest strach. Do tej pory teoria Moreno nie 

rozwinęła się dalej, niż punkt w którym Moreno ją zostawił. Rzeczywiście zastosowanie 

metody Moreno było tak rzadkie, że wzajemne oddziaływanie między teorią a technologią nie 

doszło do skutku. To zaś byłoby konieczne dla rozwoju obu.  

Wyjąwszy kilka wyjątków pozostałe metody Moreno są wykorzystywane w zakresie zdrowia 

psychicznego. Prawie nikt nie identyfikuje się aktywnie z celem spontaniczno-kreatywnego 
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porządku społecznego, który założył Moreno. Dlaczego? Czy jego idea spontaniczno-

kreatywnego porządku społecznego była tylko kaprysem pojedynczej osoby? Czy nie 

potrzebujemy już takiej idei? Czy może już ją mamy? Gdyby Moreno mógłby być z nami 

więcej niż tylko duchem, byłby skrajnie podekscytowany obecnym ważnym wybuchem 

spontaniczności na świecie. Odnoszę się oczywiście do polityki pieriestrojki i głasnosti. I 

pewnie powiedziałby coś w stylu: Gdyby tylko Gorbaczow miał specjalistę w zakresie 

socjometrii!  Z pewnością byłby już od dawna na telefonie i oferowałby Kremlowi swoją radę 

i pomoc. Przyznałby mi też rację, że jeszcze długa droga przed spontaniczno-kreatywnym 

porządkiem społecznym. 

Na koniec chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym tygodniu, który spędziłem w Instytucie 

Moreno. Był maj 1974 roku, dokładnie przed piętnastu laty. Znajdowałem się w pobliżu 

uniwersytetu, na którym byłem członkiem fakultetu. Moreno leżał na łożu śmierci. Kiedy pani 

Quinn zobaczyła, że wchodzę do mieszkania studenckiego, powiedziała do mnie: „Tak się 

cieszę, że Pana widzę. Potrzebuję pomocy przy kąpieli doktora”. Opowiedziała o tym, jak 

zsuwa się ciągle z łóżka i jak potrzebuje pomocy, by ponownie go ułożyć. Poprosiła jednego 

ze studentów o pomoc, jednak wiedziała, że doktor ze swoim obecnym samopoczuciem, nie 

będzie chciał widzieć nikogo, kogo nie znał. Byłoby lepiej, gdybym mógł pomóc.  

I tak Quinnie dzwoniła do mnie każdego dnia, krótko po obiedzie. I szedłem, by jej pomoc. 

Za pierwszym razem, kiedy wszedłem do jego sypialni, Quinnie powiedziała: „Doktorze, 

proszę zobaczyć, kto przyszedł”. Moreno otworzył oczy i jak tylko mnie rozpoznał, wykonał 

zaufany gest. Leżał płasko na plecach i wyciągnął rękę w moją stronę. Uśmiechnął się. 

Wtedy, w środę, Quinnie znów zadzwoniła do mnie. Zerka opalała się w ogrodzie. Była u 

niego cały poranek. Porozmawialiśmy przez chwilę. Powiedziała mi, że koniec już blisko. 

Wszedłem do środka. Moreno ledwo zareagował. Kiedy podnieśliśmy go, Quinnie przerwała i 

powiedziała: „Proszę zawołać Zerkę”. Tak uczyniłem. Za moment był już nieżywy. 

„Psychodrama jest kształtowana przez życie” – utrzymywał Moreno. I jeszcze: „Nie ma 

śmierci w psychodramie”. W ten sposób życie różniło się od psychodramy. Życie kończyło 

się kiedyś, przynajmniej dla nas jako indywiduum, a tym końcem była śmierć. Być może 

Moreno nie polecał siebie owego dnia, kiedy Quinnie z nim rozmawiała. Jednak ja go 

polecam. Polecam go każdemu.   
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Hans-Werner Gessmann 

Psychologia humanistyczna i humanistyczna psychodrama  

Streszczenie 

Moim celem było wykazanie w poniższym artykule, dlaczego humanistyczna psychodrama 

nazywa się właśnie humanistyczną. Jest ona bliska egzystencjalizmowi, który bada 

indywidualną egzystencję i wpisuje się w nurt psychologii humanistycznej. 

Po zaprezentowaniu rozwoju historycznego tego głównego nurtu psychologicznego 

przedstawię najważniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu oraz ich główne poglądy i 

nawiązując do tego, zapoznam czytelnika z psychologami, którzy prezentują podejście 

humanistyczne. 

Przy okazji odwołam się do podstawowego dzieła psychologii humanistycznej pióra Helmuta 

Quitmanna, który od ponad trzech dekad zajmuje się wspólnym ideowo - historycznym i 

filozoficznym tłem psychologii humanistycznej oraz do jej przedstawicieli. Quitmann 

przeprowadza analizę powstałej w USA psychologii humanistycznej. W swoich rozważaniach 

poprzez poparcie logicznej budowy i struktury artykułu cytatami, parafrazami i wyjaśnieniami 

świadomie pozostaję bliski tekstowi Quitmanna, który wraz z upływem czasu awansował 

wśród studentów i praktyków do rangi klasyka. Dla lepszej czytelności, z powodu dużej 

bliskości do książki Quitmanna  rezygnuję z oznaczenia cytatów. Czytelników odsyłam w 

szczególności do stron 64-250 trzeciego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki 

(Quitmann, H., Humanistische Psychologie. Psychologie, Philosophie, 

Organisationsentwicklung, 3. Aufl., Hogrefe-Verlag 1996). Książka Quitmanna poprzez 

włączenie psychodramy humanistycznej w psychologię humanistyczną już na początku lat 

osiemdziesiątych XX wieku stała się pretekstem do wygłoszenia wykładu w Instytucie 

Psychoterapeutycznym Bergerhausen w Duisburgu z okazji otwarcia nowego ośrodka 

szkoleniowego, o czym tu wspominam. 

Na zakończenie artykułu powiążę ze sobą główne myśli psychologii humanistycznej i 

humanistycznej psychodramy.  

Pod wpływem ducha reformy gospodarczej „nowego dealu” oraz pochodzących z Europy idei 

egzystencjalizmu i fenomenologii jako „trzecia siła” obok psychoanalizy i behawioryzmu w 

latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  powstała w Stanach Zjednoczonych psychologia 
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humanistyczna. Biorący udział w tym procesie psycholodzy, z których wielu w czasach 

faszyzmu musiało wyemigrować z Niemiec, przyłączyli się w 1962 roku do Amerykańskiego 

Towarzystwa Psychologii Humanistycznej (American Association of Humanistic Psychology 

- AAHP). BUGENTAL w 1961 roku  napisał w swojej rozprawie The third Force in 

Psychology o psychologii humanistycznej jako o przeciwwadze do obecnego zagrożenia 

człowieczeństwa i porównał ją w optymistyczno-pragmatyczny sposób z rewolucyjnymi 

niegdyś naukami przyrodniczymi. 

W Basic Postulates and Orientations of Humanic Psychology z 1964 roku BUGENTAL 

sformułował aksjomaty psychologii humanistycznej: 

- ludzka egzystencja wydarza się w związkach międzyludzkich, 

- człowiek żyje świadomie, 

- człowiek może wybierać i podejmować decyzje, 

- człowiek jest ukierunkowany. 

Został tu przedstawiony obraz człowieka, który rozumie ludzi z perspektywy holistycznej 

wbrew redukcjonistycznemu zamknięciu. W centrum zainteresowania znalazło się znaczenie 

innych ludzi i własnej osoby wraz z jej ograniczeniami i możliwościami. Umiejętność i 

możliwość nauki, możliwość świadomej zmiany własnego zachowania i samo-odniesienia, 

świadomego decydowania o sobie i wyboru, możliwości wolnego życia oraz wzięcia 

odpowiedzialności za siebie i innych, odnalezienie samego siebie i samorealizacja jako 

immamentna potrzeba rozwoju człowieka stały sie podstawowymi przesłaniami psychologii 

humanistycznej. 

W części zatytułowanej Orientation of Humanistic Psychology BUGENTAL opisał 

stanowisko naukowo-teoretyczne: psychologia humanistyczna stosuje podejście 

fenomenologiczne, dąży do zgłębienia bytu ludzkiego jako całości, chce uchwycić istotę 

rzeczy. Uznaje względność ludzkiego poznania  i wzywa do wykorzystania możliwości 

wyobraźni i kreatywności. W centrum psychologii humanistycznej znajduje się człowiek. 

Metody psychologiczne są podporządkowane sensowi i znaczeniu zagadnień, a ludzkie 

doświadczenie staje się  ważniejsze niż metody statystyczne i testy. 

Tło filozoficzne 
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W centrum zainteresowań egzystencjalizmu znajduje się badanie indywidualnej egzystencji 

jako typowego ludzkiego sposobu bycia. Egzystencjalizm zrywa z całą tradycją filozoficzną i 

chce zacząć od nowa. W centrum zainteresowań egzystencjalizmu znajduje się nie tyle to, co 

wspólne dla wszystkich jednostek ludzkich, lecz jednostka w swojej wyjątkowości, 

niepowtarzalności i nieporównywalności. Jednostka ta nie powinna być zwykłym 

człowiekiem, ale stać się sobą jako indywiduum. W centrum dyskursu filozoficznego znajdują 

się tematy egzystencjalne człowieka, takie jak na przykład lęk,  samotność, śmierć, ale 

również wolność, odpowiedzialność, poznanie i miłość. Przyjmująca na sile koncentracja 

zainteresowania na jednostce może być uważana za tendencję charakterystyczną dla 

wszystkich filozofów XIX wieku i najwcześniej widoczna jest u Artura 

SCHOPPENHAUERA (1788-1860), a w szczególności w jego etyce współczucia. 

Przedstawienie człowieka jako jednostki jest szczególnie wyraźne również u Ludwika 

FEURERBACHA (1804-1872), który wychodzi od pojęcia człowieka jako istoty zmysłowo-

cielesnej, od Ja i tego, jak się ono czuje. I tak jak dla FEUERBACHA myśl jest myślą 

widzącą, słyszącą i czującą, tak samo jednostka przez wzgląd na swoją cielesność i własne 

samopoczucie (Selbstgefühl). FEURBACH podkreśla także niezbędne odniesienie jednostki 

do innych jednostek. Postrzega człowieka jako jednostkę zmysłowo-cielesną, która występuje 

koniecznie w relacji do innych ludzi, innych jednostek. Można by rzecz, że FEUERBACH 

przygotował drogę dla egzystencjalizmu. Do najważniejszych przedstawicieli 

egzystencjalizmu zaliczają się: Sören KIERKEGAARD (1813-1855), Martin HEIDEGGER 

(1889-1976), Martin BUBER (1878-1965), Karl JASPERS (1883-1969) i Jean-Paul SARTRE 

(1905-1980).  

Fenomenologia jest naukową metodą egzystencjalizmu, która to została rozwinięta przez 

Edmunda HUSSERLA (1859-1938) jako kontynuacja myśli Franza BRETANO (1838-1917). 

W jej centrum znajduje się koncepcja widzenia istoty (Wesensschau) rozumiana jako 

wewnętrzny proces duchowy, na drodze którego dzięki bezpośredniemu lub pośredniemu 

poznaniu człowiek doświadcza istoty rzeczy. U HUSSERLA nie chodzi o poznanie we 

właściwym tego słowa znaczeniu, tylko o intuicję, spojrzenie duchowe. 

HUSSERL poddaje zasadniczo w wątpliwość byt (Sein) świata. Wzywa do redukcji 

ejdetycznej (eidetische Reduktion), wyłączenia wiary poza byt świata i związanych z tym 

założeń. To, co pozostaje po „wyrzuceniu poza nawias”, jest "zjawiskiem", umiarkowaną 

supozycją. Fenomenologia HUSSERLA jest tym samym „psychologią opisową”, powrotem 
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„do rzeczy samych”. I tak człowiek staje się ponownie częścią świata, występuje z nadanej 

mu przez naukowców roli przyczynowo określonego obiektu. 

Znaczenie HUSSERLA dla psychologii leży w przezwyciężeniu dualizmu pomiędzy  

podmiotem a obiektem, człowiekiem a światem. Egzystencjalizm, który zostanie opisany w 

dalszej części,  bierze swój początek z filozofii Duńczyka, KIERKEGAARDA. 

Sören KIERKEGAARD (1813-1855) 

Życie KIERKEGAARDA naznaczone było smutkiem i nieszczęściem. Prawie cała jego 

rodzina - KIERKEGAARD był najmłodszym z siedmiorga dzieci - zmarła za jego życia. 

Ojciec KIERKEGAARDA był przekonany, że na nim i jego rodzinie ciąży klątwa, ponieważ 

jako mały chłopiec z rozpaczy z powodu głodu i zimna wszedł na wzgórze i przeklął Boga. 

Los KIERKEGAARDA został w znacznej mierze ukształtowany przez ojca, który swoją 

melancholią naznaczył klimat rodzinny i przede wszystkim dzieciństwo swojego syna, 

Sörena. KIERKEGAARD delikatnym i nadwrażliwym dzieckiem, które właściwie całe życie 

niedomagało. Nauczyciele w szkole lubili go za jego inteligencję i niezachwiane poczucie 

obowiązku, jednakże wśród dzieci był wyizolowany.  

KIERKEGAARD ze względu na swój życiorys czuł, że jest powołany do czegoś 

wyjątkowego. Miała to być analiza i badanie własnej egzystencji. Odrzucił tradycyjny 

schemat podmiot-obiekt, przyjmując za kryterium prawdziwości subiektywizm metody. 

Twierdził, że badacz winien być osobą, której dotyczy badanie, żeby traktować proces 

swojego badania jako prawdę. KIERKEGAARD chciał oprzeć prawdę poznania na 

prawdziwości egzystencji. Według niego, naukowiec może odkrywać prawdy, nie będąc przy 

tym ważnym człowiekiem. Jednakże kiedy chodzi o prawdę egzystencjalną, zależy to 

całkowicie od istotności osoby.  

Samo-doświadczenie (Selbsterfahrung) u KIERKEGAARDA to przekonanie, że egzystencja 

jest określana przez doświadczenia graniczne stania-nad-przepaścią (Am-Abgrund-Stehen) –  

śmierć, rozdarcie i strach. Dostrzegał, że jest to nie tylko jego osobisty los, ale „podstawowa 

sytuacja człowieka”, człowiek jest nieustannie gnębiony przez lęk i zwątpienie nawet 

wówczas, gdy nie jest ich świadomy. 

KIERKEGAARD uzależniał lęk proporcjonalnie od wzrostu świadomości. Jeżeli człowiek 

nie stawi czoła własnemu lękowi, nie będzie mógł nigdy znaleźć odpowiedzi na jedyne ważne 

pytanie – kim jest. Droga do wolności i samo-doświadczenia u KIERKEGAARDA prowadzi 
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przez nie-unikanie-własnego-lęku (Sich-der-eigenen-Angst-Stellen). Ów lęk filozof nazywa 

głębokim egzystencjalnym uczuciem. To właśnie w nim KIERKEGAARD odkrył klucz do 

wytłumaczenia nudnego i niczym niezakłóconego życia innych ludzi, którzy obawiają się 

konieczności samodzielnego myślenia i działania, samodzielnego rozwijania swoich 

możliwości, podpadania, otwierania ust, a w najgorszym przypadku bycia odizolowanym. W 

społecznym konformizmie człowiek zapomina o wrodzonej wolności. Jednostka w swojej 

wolności, odpowiedzialności i otwartości zostaje skonfrontowana z własnymi płyciznami i 

załamaniami, z lękiem jako przeczuciem wolności i zwątpieniem jako porażką wolności.  

Dla KIERKEGAARDA cel życia ludzkiego polega na staniu się właściwym i egzystującym 

bytem. Psychologiczne pojęcie zdrowia stanowi dla niego główną wartość etyczną. 

Osiągnięcie prawdziwego bycia (Selbstsein) jest jednakże mozolne, ponieważ nie istnieje 

żadna wspólna droga ku tej najwyższej wartości. Ostatecznie każdy musi sam odnaleźć swoją 

własną. 

KIERKEGAARD opracował między innymi także socjologiczno-psychologiczne aspekty w 

dyskursie na temat powściągliwości, bycia-zamkniętym-w-sobie (In-sich-verkapselt-sein) i 

wynikające z tego dysocjacje ciała, duszy i umysłu. Zaburzenia psychopatologiczne określał 

mianem zakłóconego stosunku do własnego bytu, innych ludzi i wieczności. Wolność 

rozumiał jednakże jako ciągłe stawanie-i-rozwijanie-się. Jaźń (Selbst) bogaci i uczłowiecza 

się poprzez włączanie do dialogicznej egzystencji niewolnego bycia przez nieustanne 

nawiązywanie relacji. 

Człowiek, który nie troszczy się o swój byt, przypominał według KIERKEGAARDA, 

właściciela domu, który chce tylko mieszkać w piwnicy, i gardzi mieszkaniem na wolnym 

piętrze. Według KIERKEGAARDA człowiek musi w swoim życiu znaleźć pewne 

porozumienie między możliwością i koniecznością. Potrzebuje tego, co możliwe, aby 

oddychać i móc się rozwijać. Zdaniem KIERKEGAARDA osobowość to synteza możliwości 

i konieczności. Tu należy nieustannie szukać środka, dialektycznego rozładowania napięcia 

pomiędzy dwoma biegunami, między którymi oscyluje ludzkie życie. Pierwszym krokiem do 

mądrości jest samoakceptacja i od tego się wychodzi. 

Myśl KIERKEGAARDA rozwijała się w Kopenhadze w latach trzydziestych XIX wieku. 

Miasto było wówczas  bogate, handel kwitł a mieszańcy byli syci i zadowoleni. To epoka 

Biedermeiera. W duńskiej stolicy rządził protestancki kościół państwowy, który z 

bezwzględnością religijnej gorliwości kontrolował wszystkie obszary życia społeczeństwa. 
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Nikt nie mógł robić tego, co chciał, a jednak KIERKEGAARD w sokratejski sposób wciągał 

w rozmowę ludzi na ulicy i był niczym cierń wobec norm społecznych. Praktycznie nie 

obchodziły go konwencje, był krzykliwy, bogato odziany i częstokroć wprawiał w 

zakłopotanie oszczędnych i cnotliwych mieszkańców Kopenhagi. Jego pierwsza książka  Albo 

– albo uderzyła niczym taran w mieszczański świat Kopenhagi z główną tezą, jakoby o 

kierunku życia człowieka nie decydowała religia, ale on sam – człowiek, który ma zawsze 

wolny wybór i możliwość określania swojego życia. Ze względu na prowokacyjne pisma, 

tezy i wypowiedzi KIERKEGAARD za życia pozostał społecznie izolowany. 

W Okruchach filozoficznych (1844)  oraz Nienaukowym zamykającym postscriptum do 

Okruchów filozoficznych. Mimiczno-patetyczno-dialektyczna kompilacja. Egzystencjalny 

sprzeciw (1846) KIERKEGAARDA pojawia się już znaczna część spektrum słownictwa 

egzystencjalizmu jako źródło inspiracji dla późniejszego egzystencjalizmu. To tam pojawiły 

się koncepcje życia ludzkiego opisywanego jako duchowa egzystencja rozciągnięta w czasie 

od narodzin do śmierci, w którym mają miejsce: wybór, działanie, decyzja, sobość i stawanie 

się sobą, duchowości oraz subiektywności.  

Martin BUBER (1878-1965) 

Martin BUBER urodził się w Wiedniu w 1878 roku w zamożnej rodzinie. Ponieważ jego 

rodzice rozeszli się, od trzeciego roku życia mieszkał ze swoimi dziadkami w galicyjskim 

Lembergu (obecnie Lwów, Ukraina). W wieku 14 lat przeniósł się do ojca, który ożeniwszy 

się ponownie, zamieszkał w międzyczasie w Lembergu. BUBER studiował w Wiedniu, 

Lipsku, Zurychu i Berlinie, uczęszczał  na zajęcia z filozofii, germanistyki, historii sztuki, 

psychiatrii oraz psychologii. Uzyskał tytuł doktora filozofii i historii sztuki składając 

rozprawę doktorską Wiadomości do indywidualnej historii (Beiträge zur Geschichte des 

Individuationsproblems) o mistyce niemieckiej Nicolausa Cusanus (1401-1464) i Jakoba 

Böhme (1575-1624). 

Działalność BUBERA jako filozofa religii i czołowego przedstawiciela 

środkowoeuropejskiego judaizmu uwidacznia próbę powiązania ze sobą polityki i filozofii. Z 

tego też powodu był on w latach 1933-1938 ważną postacią z uwagi na żyjących w tamtym 

czasie w Niemczech Żydów. W okresie przed założeniem Izraela, po tym, jak wyemigrował 

w 1938 roku, poświęcił się idei państwa, w którym Żydzi i Arabowie żyliby razem. Z tego 

powodu spotkał się ze sprzeciwem i wrogością. Za swego życia BUBER zaangażował się na 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_B%C3%B6hme
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_B%C3%B6hme
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rzecz ruchu syjonistycznego i był pośrednikiem między zagrożonym tradycyjnym światem 

żydowskim na Wschodzie a zachodnim naukowym i oświeceniowym modernizmem. 

Dla BUBERA istniały dwie postawy wobec świata zewnętrznego – orientowanie 

(Orientieren) i działanie (Realisieren). W orientowaniu porządkuje się  rzeczy, ustala relacje 

ich do innych rzeczy, klasyfikuje je i kategoryzuje tak, aby móc się o nich wypowiadać w 

możliwie jak najbardziej zrozumiałych zdaniach, jak robi się to w przypadku doświadczeń i 

nauki. W działaniu kształtuje się rzeczywistość, tworzy istotną formę bytu  jako czegoś 

jedynego i niepowtarzalnego.  

W swoim głównym dziele Ja i Ty (1923) BUBER pisał, że nie ma Ja samego w sobie, lecz 

wyraża się ono przez relację Ja – To lub Ja – Ty. 

„Relacja Ja – To jest zwyczajną, codzienną relacją człowieka do rzeczy, które go otaczają, do 

świata, który się z tych rzeczy składa. Za To człowiek może także uważać i traktować innych 

ludzi”. (Störnig, 601) W relacji „Ja – To” leży obszar doświadczeń człowieka. Niesie ona 

spokój, strukturę i pewność. 

W relacji Ja – Ty staje się przed ludźmi i rzeczami jako „całością”. „W niej zapisuje się 

człowiek całą swoją istotą”. (Störig,  601) Prawdziwe spotkanie ze światem zachodzi tylko w 

relacji „Ja – Ty”.  

BUBER postulował zatem, aby człowiek poddał się polaryzacji i napięciu, stał się 

swobodnym sprawcą (ungehemmt Handelnder), który przyjmuje na siebie ciągłe ryzyko 

twórczego przekroczenia granicy od związku do relacji, od relacji „Ja – To” do relacji „Ja – 

Ty”. Z własnej istoty, która potrafi powiedzieć tylko „Taki jestem“, przeistacza się w osobę, 

która mówi „Ja jestem“. Jednostka odwraca się zatem do ludzkości, kiedy w swojej 

biegunowości staje wobec jedności ludzkiej oraz otoczenia i określa się sama na drodze 

udziału w realizującym się świecie. Dany człowiek nie istnieje tylko jako sama osoba lub 

pojedyncza istota, ale istnieje jako „dualne Ja w napięciu dwóch biegunów człowieczeństwa”. 

Nie powinien tym samym zostawić za sobą świata działania, lecz przyznać pierwszeństwo 

działaniu w całym jego ryzyku i niepewności.  

Dla BUBERA dwoistość podstawowej istoty świata; życie i śmierć, duch i ciało, dobro i zło, 

realizacja i orientacja należą do siebie nawzajem. Wzywał  człowieka do konfrontacji z  

polaryzacją i przeżycia związanych z tym napięć. 
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Wystawiony na polaryzację człowieczeństwa i świata człowiek, podejmując decyzję w danej 

chwili, opowiada się za twórczą, holistyczną osobą relacji Ja – Ty. 

Także KIERKEGAARD w swoich krytyczno-kulturowych pismach zabiegał o twórczą 

zmianę stosunków społecznych, wzywając czytelnika do przeżycia ryzykownej przygody  

samopoznania i w obliczu własnych otchłani stania się prawdziwym, indywidualnym bytem i 

przez to ważnym. Tam, gdzie KIERKEGAARD stosownie do swojego życia wychodził od 

jednostki, samopoznania, BUBER zgodnie ze jego biografią naznaczoną zaangażowaniem 

społecznym, wychodził od pojęcia „prawdziwej wspólnoty”, które zakłada niebezpieczeństwo 

i ryzyko realizacji przekraczania granic. 

BUBER odwoływał się do prawdziwego i potencjalnego życia ludzkiego pod hasłem 

dialogicznej zasady rozumianej w znaczeniu zwracania-się-do-siebie (Einander-Zuwenden), 

współuczestnictwa i tolerancji. Uzdrowienie następuje wraz z poznaniem od człowieka do 

człowieka, od Ja do Ty. 

Dialogiczna zasada BUBERA wywarła trwały wpływ na psychologię humanistyczną. 

Karl JASPERS (1883-1969) 

Podobnie jak w przypadku KIERKEGAARDA także dzieciństwo JASPERSA zostało 

naznaczone piętnem wielkiego cierpienia. Dominował u niego wcześnie nastrój samotności. 

Filozofia była dla niego stycznością z ludźmi, a przede wszystkim z samym sobą. Studiował 

medycynę, żeby uchwycić człowieka jako całość i poznać granice ludzkich możliwości. W 

ważnym dziele Allgemeine Psychopathologie (1913) wysunął postulat psychologii jako 

projekcji możliwości duszy. W przedmowie do pierwszego wydania JASPERS napisał: 

„Zamiast przedstawiać dogmatycznie stwierdzone rezultaty, chcę wprowadzić w problemy, 

zagadnienia, metody… Nie trzeba się uczyć psychopatologii, lecz uczyć się, jak 

psychopatologicznie obserwować, zadawać pytania, analizować, myśleć”. Wiele myśli 

KIERKEGAARDA znalazło się w książce Jaspersa. Człowiek w poszukiwaniu samego siebie 

poznaje swoje granice. Poszukiwanie siebie prowadzi człowieka do „sytuacji granicznej” 

beznadziejności.  

Człowiek zostaje skonfrontowany z chorobą, śmiercią i lękiem. Ma nie unikać sytuacji 

granicznych tylko pochwycić wolność mówienia „tak” i „nie”. Gdy staje się twarzą w twarz z 

sytuacją graniczną,  można dotrzeć do wnętrza siebie, zagubić się lub się odzyskać. Pomimo 

określających człowieka okoliczności ma on także możliwość wolnego wyboru. 
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W przypadku wolności i bycia jako jej najważniejszej cechy JASPERSOWI chodziło o 

odniesienie społeczne i komunikację. I tak historia była dla niego odpowiedzialnością  decyzji 

i działań ludzki, od których zależy przyszłość. JASPERS z ideą współuczestnictwa 

(Mitmenschlichkeit) wiązał nadzieję, że wolność w historii człowieczeństwa jest równie 

ważna dla człowieczeństwa jak dla pojedynczego człowieka. 

Jaspers miał zasadniczy wkład w rozwój naukowy psychiatrii. 

Karl Jaspers i Martin Heidegger jako młodzi akademicy byli sobie stosunkowo bliscy. 

Obydwaj oderwali się od dominującego neokantyzmu i w centrum swojej filozofii umieścili 

koncepcję egzystencji jednostki. Poznali się na konferencji w 1920 roku we Freiburgu, po 

której nastąpiły wzajemne wizyty i regularna korespondencja, które to jednakże zakończyły 

się wraz z nadejściem II wojny światowej. 

Martin HEIDEGGER (1889-1976) 

Czternastoletni HEIDEGGER jako dobry uczeń uczęszczał do kolegium jezuitów w 

Konstancji. Dopiero po studiach teologicznych,  zwrócił się bardziej w kierunku filozofii. W 

1914 roku uzyskał tytuł doktora, a dwa lata później zrobił habilitację. W 1916 roku został 

uczniem i asystentem u boku Edmunda HUSSERLA. Większość życia spędził w okolicy 

Schwarzwaldu, ponieważ czuł się mocno związany ze swoją ojczyzną.  

Fenomenologia HUSSERLA dała początek punktowi zwrotnemu w myśleniu 

HEIDEGGERA. Jednakże w jego podstawowym dziele Bycie i czas (1927) poświęconym 

Husserlowi można zauważyć,  że HEIDEGGEROWI nie wystarczają „rzeczy same”. Chciał 

dotrzeć do "sensu bycia". 

HEIDEGGER twierdził, że człowiek różni się od zwierząt, roślin i rzeczy tym, że może 

stawiać pytania odnośnie swojego bycia (Dasein) i tym samym może odnieść się do swojego 

otoczenia. Człowiek nie tylko jest, ale istota ludzka jest rozumiejącym siebie bytem, który 

HEIDEGGER nazywał byciem. Człowiek jako wrzucony–w–świat zostaje skonfrontowany z 

perspektywą śmierci. Poprzez konfrontację z lękiem przed śmiercią może podnieść swój byt 

do właściwej formy egzystencji, która przy akceptacji swojej skończoności oferuje możliwość 

dobrego samopoczucia i spełnienia. 

Człowiek może zmierzyć się ze swoim lękiem lub od niego uciekać. To jego egzystencja 

zmusza go do podjęcia decyzji. Ponieważ z uwagi na swoją egzystencję musi jednoznacznie 
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podjąć decyzję, a przez wgląd na obowiązek decyzji może ją podjąć, spotyka swoją 

"wolność". Człowiek stawiając czoła lękowi, przyjmując do świadomości to,  że może 

podejmować decyzje, chwyta swoją wolność lub też ucieka przed nią. Przez podjęcie decyzji  

człowiek w tym „nastroju” wyrywa się ze swojej niewłaściwości (Uneigentlichkeit), staje się 

sobą i w ten sposób osiąga swoją właściwość (Eigentlichkeit).  

Jean Paul SARTRE (1905-1980) 

SARTRE urodził się w Paryżu w 1905 roku. Jego ojciec zmarł zaledwie kilka miesięcy po 

jego narodzeniu i dlatego  dorastał pod okiem dziadka, Charlesa Schweitzera, wuja Alberta 

Schweitzera. Do dziesiątego roku życia nie miał praktycznie kontaktu z nikim spoza własnej 

rodziny, ponieważ był kształcony w domu przez dziadka i prywatnych nauczycieli. Bardzo 

wcześnie zaczął czytać. Zainteresowanie literaturą oraz pisaniem przewiało się przez całe 

jego życie.  Zaczął wcześnie pisać powieści i już w 1923 roku pisał dla małej gazety.  

SARTRE uchodził za najbardziej wpływowego przedstawiciela francuskiej filozofii 

egzystencjalnej. 

Przejął poglądy HEIDEGGERA odnośnie czasu, który jest determinowany przez przyszłość. 

Uważał, że aktualne zachowanie jest określane przez cel, który znajduje się w przyszłości. 

Ponieważ cel ten nie istnieje tu i teraz, byt jest w pierwszej kolejności determinowany przez 

niebyt. Człowiek ustala relację między jeszcze-nie-istniejącym a chwilowym działaniem. I w 

ustalaniu tejże relacji jest wolny. Musi wybrać. Aby zmienić swoją teraźniejszość, musi 

patrzeć w przyszłość, przekroczyć swoją teraźniejszość. Tak samo przyszłość jest określana 

przez projekt (Entwurf), który znajduje się w teraźniejszości  Przyszłość jest zmienioną 

przeszłością, której projekt został określony przez wybór dokonany w przeszłości. 

Dla SARTRE‟A człowiek charakteryzuje się absolutną wolnością. Jest skazany na bycie 

wolnym, musi wybierać i podejmować decyzje i nie jest określony przez naturę, lecz jest tym, 

kogo z siebie sam uczyni. Z powyższego wynika również, że człowiek jest w pełni 

odpowiedzialny za siebie i za świat. Mimo mniej lub bardziej determinującej epokowej, 

społecznej, ekonomicznej, biologicznej, rodzinnej i nieuchronnej sytuacji człowiek 

ustosunkowuje się do wszelkich okoliczności swego istnienia i formuje sam siebie.  

Wybory i decyzje człowieka, formowanie dokonuje się w znacznej mierze także w obliczu, w 

lustrze innych osób. SARTRE rozwinął antropologię społeczną, która jest daleka od 

harmonizowania i upiększania. Jego zdaniem, życie ludzkie jest w dużej mierze naznaczone 
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konfliktami. Każdy jest w pewnym sensie antagonistą swoich partnerów w grze bycia–tu-oto 

(Dasein) przeistaczając się pod wpływem innych i w ich oczach z podmiotu w obiekt. W 

dynamice zafałszowującego spojrzenia powstają, zdaniem SATRE‟A, relacje między 

antysemitą a Żydem, panem a parobkiem, mężczyzną a kobietą. Jak tylko człowiek ma pewne 

wyobrażenie na temat innych ludzi, klas, mniejszości, narodów lub przeciwnej płci, 

wybuchają wojny i szerzy się zniszczenie. Dopiero kiedy przypisuje innym możliwość 

wolności i rozwoju, spogląda kochającym wzrokiem, może powstać wzajemne i pełne 

zrozumienia współistnienie. Temu jednakże nie sprzyjają dominujące warunki socjalizacji. 

SARTRE na pytanie, czy egzystencjalizm jest humanizmem, odpowiedział, że 

egzystencjaliści przypomnieli ludziom, że poza nimi samymi nie ma nikogo innego 

stanowiącego prawo i że człowiek w swojej samotności decyduje sam o sobie. 

Egzystencjaliści wskazali ponadto, że człowiek realizuje się jako istota ludzka nie przez 

zwrócenie się na siebie, lecz dzięki poszukiwaniu celu poza swoją osobą; celu, który jest tym 

lub innym wyzwoleniem, tym lub innym spełnieniem.  

Podsumowanie 

Wszyscy filozofowie egzystencjalni wychodzili od towarzyszącemu człowiekowi stanowi 

napięcia, który usiłuje go pokonać stając się sobą i spełniając się. KIERKEGAARD 

zasadniczą polaryzację w życiu człowieka widział w jego pragnieniu i dążeniu do 

odnalezienia samego siebie (Selbstfindung), do bycia sobą (Selbstsein) i w tragizmie 

nieustannej klęski, nazywanej przez KIERKEGAARDA zwątpieniem. 

Człowiek, jak twierdzi HEIDEGGER, jest wrzucony w świat. Na tym świecie napotyka 

ograniczenia przez okoliczności, z których najgroźniejszą jest jego własna śmiertelność. 

Zostaje skonfrontowany z cierpieniem, bezsensem, pustką, chorobą i niepowodzeniem, które 

wywołują u niego nastrój lęku. Jednocześnie jest konfrontowany z wolnością – może się 

poddać lękowi jako części swojej egzystencji lub też nie.  

Właśnie lęk stawia go przed wolnością wyboru i podjęcia decyzji, co nie jest dla niego 

jedynie możliwością, a co musi faktycznie zrobić. Człowiek jest skazany na wolność 

(SARTRE). Może się więc czynnie rzucić w wolność albo biernie poddać własnemu 

determinizmowi.  
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Człowiek w swoim działaniu jest zorientowany na przyszłość. Jest pewien przyszłej śmierci. 

W swoim projekcie przekracza teraźniejszość i kieruje wzrok ku przyszłości. Wartość 

teraźniejszości wynika zatem z teraźniejszej próby zorientowanej na przyszłość.  

Byt człowieka nie jest własnością, lecz należy do niego dążyć i go zdobywać w obliczu 

czeluści, zagięć i załamań, które każdy człowiek traktuje osobno. To możliwość, którą sam 

musi urzeczywistnić. Człowiek żyje jako duch i może osiągnąć wolność w polaryzację: 

skończoności i nieskończoności, konieczności i możliwości. Jako stający się byt musi znaleźć 

właściwy środek między tymi biegunami. Jeżeli wybiega za daleko w nieskończoność, robi 

się nierealny, wyobraźnia staje się jego ucieczką od rzeczywistości. On sam zaś  traci 

odniesienie do rzeczywistości i staje się bytem nierealnym. Jeżeli zanurza się za bardzo w 

skończoność, staje się oszlifowanym krzemieniem, człowiekiem dopasowanym, nie do 

odróżnienia w tłumie, który unika trudu bycia szanowanym publicznie, ale w tym całkowitym 

dopasowaniu sam faktycznie nie żyje. Człowiek musi odnaleźć równowagę między tymi 

dwoma biegunami.  

To pozycjonowanie KIERKEGAARDA jest zbliżone do koncepcji tożsamości Erika 

Homburgera Eriksona (1950), George Herberta  Meada (1968), Ervinga Goffmana (1970), 

Lothara Krappmanna (1972) i Jürgena Habermasa (1976). Krappmann mówi o utrzymującej 

równowagę tożsamości (balancierende Identität). Dla zdrowej tożsamości ważne jest 

zachowanie równowagi między tożsamością osobistą (by być jak nikt inny) i społeczną (by 

być jak każdy, poprzez spełnianie przez jednostkę oczekiwań ról wszystkich osób). Dopiero 

równowaga pomiędzy tożsamością osobistą i społeczną przynosi jednostce zadowolenie.  

W psychodramie humanistycznej interakcyjna teoria osobowości Meada, Hoffmana i 

Habermasa są terapeutycznie stosowane w teorii i wprowadzane w życie. Pojęcie tożsamości 

jest tu używane jako synonim dla koncepcji siebie (Selbstbegriff), przy czym tożsamość 

społeczna jest niezbędna jako istotna część bytu ludzkiego. Obok biograficzno-osobistego 

aspektu konsekwentnie prezentowany jest aspekt społeczno- grupoterapeutyczny, dzięki 

któremu zostaje osiągnięta równowaga części osobistych i społecznych dla zdolnego do 

funkcjonowania bytu. 

U BUBERA człowiek znajduje się w polu napięcia relacji Ja – To w stosunku do innych ludzi 

i świata oraz relacji Ja-Ty. Stawanie się sobą (Selbstwerdung) oznacza poddanie się 

biegunowości i napięciu oraz przyjmowanie na siebie za każdym razem ryzyka twórczego 



31 
 

przekraczania granic od relacji do związku. Człowiek nie żyje jako pojedyncza istota tylko 

dwoiste Ja w napięciu pomiędzy dwoma biegunami człowieczeństwa. 

Człowiek przez bycie-w-świecie (HEIDEGGER) tworzy całość ze swoim otoczeniem. Nie 

jest od niego oderwany, ale daje się zrozumieć dopiero jako jedność z nim. Bycie-w-świecie 

umożliwia mu także rozwój niewłaściwości do właściwości. Tylko w napięciu oderwanego-

bytu (Getrennt-Sein) i jedności, BUBEROWSKIEJ  relacji Ja – To i  Ja – Ty, w stałej zmianie 

tych dwoistości jednostka może połączyć swoją egzystencję i świat w jedność. 

Główne koncepcje psychologiczne 

Kurt GOLDSTEIN (1878-1965) 

GOLDSTEIN pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej z Katowic na Górnym Śląsku. W 

szkole był uczniem dobrym, jednakże bardzo nieśmiałym. Najpierw studiował filozofię i 

literaturę we Wrocławiu i Heidelbergu, a następnie zmienił kierunek studiów na medycynę, 

którą ukończył w 1903 roku we Frankfurcie nad Menem. W 1914 roku założył we 

Frankfurcie Instytut Badań nad Następstwami Uszkodzeń Mózgu. Wyniki prowadzonych tam 

przez niego prac badawczych doprowadziły do sformułowania kompleksowego ujęcia 

organizmu. W 1933 roku został aresztowany i wydalony z kraju. Udał się do Amsterdamu. To 

tu,  zanim w 1935 roku wyemigrował do Nowego Jorku, powstało jego słynne dzieło Der 

Organismus, które w 1934 roku ukazało się także w języku niemieckim. W Nowym Jorku 

otworzył praktykę psychiatryczną i dodatkowo pracował w szpitalach i na uczelniach 

wyższych. 

GOLDSTEIN uznawał ducha i życie za szczegóły, które w jedności są odnoszone do siebie 

nawzajem przez napięcie. Człowiek w zależności od okoliczności urzeczywistnia się we 

wzajemnej zależności obu biegunów w „napięciu”. Najpierw powstaje właściwy byt. 

Człowiek ma świadomość „napięcia”. Umożliwia mu ono zajęcie stanowiska, które przejawia 

się w zjawiskach lęku i wolności. Ogół kultury można zrozumieć dopiero ze wspólnego 

działania duch i „żywej sfery” (Vitalsphäre).  

Organizm znajduje się zawsze w stanie napięcia, „katastrofy” pomiędzy bytem 

uporządkowanym (Sein in Ordnung) a bytem nieuporządkowanym (Sein in Unordnung). Do 

katastrofy dochodzi, gdy organizm ściera się w produktywnym sporze ze światem. Droga „od 

katastrofy do katastrofy ” powoduje stałe zakorzenienie w świecie, które prowadzi  

ostatecznie do integracji i transformacji świata, a więc do samourzeczywistnienia. Zdrowy 
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człowiek to dla GOLDSTEINA taki człowiek, który próbuje przezwyciężyć zaburzenia 

powstałe przez zderzenie ze światem nie ze względu na lęk, lecz z „radości z 

przezwyciężenia”. I tak człowiek w procesie twórczego samo-urzeczywistniania usiłuje 

przejść od „bytu nieuporządkowanego” do „bytu uporządkowanego” poprzez nieustanne 

poddawanie się nurtowi, nieporządkowi, aby na końcu osiągnąć najważniejszy cel życiowy, 

jakim jest samo-urzeczywistnienie.  

Duży wpływ na pracę GOLDSTEINA wywarła psychologia postaci (Gestaltpsychologie). 

Jego praca styka się w niektórych miejscach z filozofią HEIDEGGERA. Również 

GOLDSTEIN mówi o konieczności decyzji, nazywa byciem-w-świecie i byciem-w-czasie 

ważnymi cechami ludzkiej egzystencji. Nie chodzi mu jednakże o odkrywanie historyczno-

filozoficznych relacji, ale o "wyjaśnienie zasad". 

Znaczenie GOLDSTEINA dla psychologii humanistycznej można podsumować następująco: 

1. wybór i decyzja są cechami ludzkiej egzystencji 

2. Samo-urzeczywistnienie jako główny motyw życia ludzkiego jest procesem 

organicystycznym i całościowym 

3. istotną częścią procesu jest stały kontakt z otaczającym światem. To napięcie jest 

definiowane jako ekstatyczne 

4. GOLDSTEIN powołuje się na takie zasady, jak Figur-Grund-Phänomen i Tendenz zur 

guten Gestalt, których zastosowanie w odniesieniu do wszystkich funkcji i zjawisk 

organizmu chce udowodnić w przeciwieństwie do szkoły berlińskiej  

5. GOLDSTEIN w swoich badaniach stosuje metodę fenomenologiczną, która wychodzi 

od całego organizmu 

 

GOLDSTEINA można by nazwać "ojcem" psychologii humanistycznej. Po emigracji, która 

była wynikiem wojny, przyniósł do Stanów Zjednoczonych teorię człowieka ukształtowaną 

wpływem egzystencjalizmu i psychologią Gestalt. Jego najważniejszym uczniem był Fritz 

PERLS. 

Terapia Gestalt u Fritza PERLSA (1893-1970) 

PERLS uchodzi na założyciela psychoterapii Gestalt. Jako że sam niewiele napisał, trudno 

jest przedstawić jego obraz. 
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PERLS urodził się jako trzecie dziecko żydowskich rodziców w 1893 roku w Berlinie. Dom 

rodziców był naznaczony ich kłótniami. Od 1914 roku, po zdaniu matury PERLS studiował 

medycynę, ale w roku 1916 roku musiał iść na wojnę. Stracił wówczas swojego jedynego 

przyjaciela i popadł w głęboki kryzys. Po zakończeniu wojny kontynuował studia. Duży 

wpływ na PERLSA wywarł Max REINHARDT, który w czasie studiów parał  się teatrem 

ekspresjonistycznym. PERLS podzielał jego postulaty dotyczące prawdy i autentyczności, 

oraz był pod wrażeniem, jak intensywnie REINHARDT pracował głosem, postawą, mimiką i 

gestyką. Po egzaminach państwowych w 1921 roku zaczął pracować  jako psychiatra w 

Berlinie, jednak mimo stabilizacji zawodowej wciąż utrzymywał kontakt z artystami Bauhaus 

i działaczami lewicy. Poznał filozofię Salomo FRIEDÄNERSA, która wywarła na nim duże 

wrażenie. 

W 1926 roku został asystentem GOLDSTEINA w Instytucie dla żołnierzy z uszkodzeniami 

mózgu. Rozpoczął swoje psychoanalityczne wykształcenie w Berlinie i kontynuował je we 

Frankfurcie. W 1933 wraz z rodziną uciekł do Holandii, skąd przeniósł się w 1934 roku do 

Afryki Południowej, gdzie w Johannesburgu założył Instytut Psychoanalityczny. W 1946 

roku udał się do Nowego Jorku, gdzie wspólnie z Ralphem HEFERLINEM i Paulem 

GOODMANEM stworzył  swoje dzieło Gestal Therapy, które ukazało się drukiem w 1951 

roku. W 1959 fenomenolog Wilson VAN DUSEN ściągnął go na  zachodnie wybrzeże. W 

1966 roku odnalazł nową ojczyznę w Esalen w Kalifornii. Stosunek PERLSA do Freuda był 

dwojaki – z jednej strony, uznawał go za wzór, ale z drugiej strony, ostro go krytykował. 

Obok logoterapii Victiora FRANKLA i Daseinanalyse Medarda BOSSA oraz Ludwika 

BINSWANGERA terapia Gestalt PERLSA byłą trzecią metodą z podejściem 

fenomenologiczno-egzystencjalnym. PERLS poszukiwał nauki, która nie opierałaby się na 

żadnej innej. Rozwiązaniem była dla niego terapia Gestalt, ponieważ uważał, że Gestalt jest 

nierozerwalnie związane z naturą. 

Gestalt jest tu rozumiana jako wzór lub figura, całościowa forma organizacji pojedynczych 

elementów. Natura człowieka składa się z pewnych całości (gestaltów) mających swoistą 

formę i dlatego też można jej doświadczyć i ją zrozumieć tylko w ramach tych całości. 

Pojęcie Gestalt zawiera w sobie zatem aspekt całości. 

Formą egzystencji człowieka jest organizm rozumiany jako organizm biologiczny i 

społeczny. Całe życie organiczne funkcjonuje zgodnie z zasadą homeostazy, procesem, w 
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którym organizm zaspokaja swoje potrzeby w nieustannym przejściu od równowagi do 

nierównowagi. 

Tak więc działanie człowieka jest, według PERLSA, wywoływane przez potrzeby człowieka 

jako indywidualna reakcja na proces homeostazy. Uważał, że każdy organizm przejawia 

tendencje do ciągłej walki pomiędzy samo-zachowaniem (Selbserhaltung) a potrzebą 

równowagi. Doszukiwał się związku pomiędzy homeostazą i budową Gestalt. Podkreślał, że 

każda najsilniejsza potrzeba wywodzi się z drugiego planu - jako figura - i cały organizm się 

jej podporządkowuje.  Jak tylko zostanie ona zaspokojona, schodzi z powrotem na drugi plan 

i nowa potrzeba staje się figurą. Ponieważ zamknięcie Gestalt przynosi zadowolenie, a 

ponowne otwarcie powoduje frustrację, nigdy nie można osiągnąć  ostatecznego zadowolenia. 

Decydująca jest ciągła zmiana pomiędzy biegunami. 

W trakcie procesu organizm wchodzi w kontakt z samym sobą i otoczeniem. Nadrzędnym 

celem jest samo-zachowanie i rozwój. W aparacie zmysłowym i aparacie ruchu ludzki 

organizm posiada dwa systemy, które umożliwiają mu kontakt ze światem. PERLS 

postulował holistyczne podejście do tych dwóch systemów. Homeostazę i holizm 

przedstawiał jako dwie wrodzone  tendencje organizmu do urzeczywistnienia siebie. 

PELS, HEFERLINE i GOODMAN rozróżniali byt w trzech systemach częściowych: Ja, To i 

Osobowość - każdorazowo jeden występuje na drugim planie organizmu dominując jako 

figura. Byt ze swoimi systemami częściowymi służy nawiązaniu kontaktu na styku pól 

organizmu i otoczenia. Organizm jest całością pod względem swoich różnych systemów 

(myślenie, uczucia, ciało). Każda interakcja wewnątrz jednostki jest procesem kontaktu 

(Kontaktvorgang), który wydarza się na granicy powierzchni w polu organizmu/otoczenie. 

Granica kontaktu jest pod względem potencjalnego rozwoju organizmu najintensywniejszym 

miejscem spotkania i wymiany z otoczeniem. 

Granica kontaktu jest miejscem, w którym napięcie między samo-zachowaniem 

(Selbsterhaltung) a wzrostem trafia do świadomości i zostaje opracowane z zachowaniem 

tendencji do przywrócenia równowagi.  

PERLS, HEFERLINE i GOODMAN wyróżnili cztery fazy procesu kontaktu: 

1. Kontakt wstępny: Wewnętrzne i zewnętrzne „niedomknięte sytuacje”, tzn. stany nadwyżek 

i niedoborów pobudzające granicę kontaktu zgodnie z zasadą homeostazy. 
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2. Inicjacja/Nawiązanie kontaktu: Pobudzenia umożliwiają organizmowi w ostrzejszy i 

prostszy sposób dostrzec figury-obiekty służące integracji lub asymilacji niedokończonych 

bądź nowych sytuacji. Uczucia nie przeszkadzają w procesie poznania tylko go wspierają. Ja 

w przemyślanej decyzji powinno się identyfikować  z pobudzeniem albo od niego oddalać. 

Nie jest ważne opowiedzenie się za bądź przeciwko figurze, lecz decyzja na rzecz konfliktu 

jako takiego, ponieważ tylko w taki sposób figura nabiera intensywności, ale również jest 

pełna zniszczenia i cierpienia. Ja powinno podejmować decyzje, a byt powinien doświadczyć 

konflikty i je rozwiązać. Doświadczenie i przeżycie konfliktów jest koniecznym elementem 

twórczego dopasowania. Jako takie powinny być postrzegane konflikty. I tak zdrowy 

organizm oscyluje pomiędzy utrzymaniem bezpieczeństwa a  bolesnym wdawaniem się w 

nowe konflikty. Byt może zatem pozostać w stanie bezpieczeństwa  za cenę nagromadzenia 

się niedomkniętych sytuacji  lub też może optymistycznie stosować własne siły z ryzykiem 

niepowodzenia. 

3.  Realizacja kontaktu: Realizacja kontaktu jest punktem kulminacyjnym procesu kontaktu, 

w którym dochodzi do całkowitej zgodności pomiędzy organizmem a otoczeniem, byt jest na 

chwilę figurą, praktycznie bez drugiego planu. Byt staje się świadomy sam siebie. Także i tu 

mogą być stany jasne - na przykład  szczęście, lub ciemne - na przykład zwątpienie. 

4. Post-kontakt: Następstwo kontaktu znajduje odzwierciedlenie w organizmie. 

Zasymilowane elementy z chwilą realizacji kontaktu są częścią samoregulacji. Wszelkie 

twórcze dopasowanie musi być rozumiane jako rezultat bytu i prowadzi do wzrostu. 

Neuroza jest następstwem zakłócenia opisanego procesu kontaktu. Życie neurotyka nie 

znajduje się w płynnej równowadze, lecz jest wyznaczane przez nieustanne samo-przerywanie 

(Selbstunterbrechung). PERLS, HEFERLINE i GOODMAN w zależności od tego, na którym 

etapie proces kontaktu zostanie zakłócony, wyróżniają następujące zaburzenia neurotyczne: 

1. Konfluencja: Zakłócenie kontaktu przed pierwotnym pobudzeniem prowadzi do tego, że 

neurotyczny człowiek charakteryzujący się konfluencją nie rozróżnia przejścia pomiędzy 

sytuacjami, w których organizm i środowisko powinny się ze sobą złączyć i tymi, w których 

konieczne jest wyraźne odgrodzenie się od swojego środowiska. W pewnym momencie 

jednostka nie jest świadoma, co chce robić i jak to sobie uniemożliwić. 

2. Introjekcja: Do zakłócenia kontaktu dochodzi podczas wzbudzenia, własna możliwa 

skłonność zastępowana jest przez tą ze świata. W ten sposób do osobowości dołączane jest 
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coś jej obcego. Może nie dochodzić do rozwoju, ponieważ cała energia jest zużywana na 

zakłócenie procesu kontaktu, gromadzą się „niedomknięte sytuacje” i hamują proces kontaktu 

nowych sytuacji. Z drugiej strony, dochodzi do rozłamu osobowości nie tylko przez 

„niedomknięte sytuacje”, lecz także przez to, że pojedyncze introjekty nie dają się pogodzić. 

To prowadzi często do tego, że wewnętrzna walka neurotyka jest kwestionowana do 

momentu, kiedy nikt nie może wygrać, a osobowość jest niezdolna do jakiegokolwiek 

rozwoju.  

3. Projekcja: Także tu dochodzi do zakłócenia (kontaktu) na etapie jego nawiązania lub 

zainicjowania. Jeżeli w momencie pobudzenia dochodzi do jego zakłócenia, zakłócone 

zostaje także odniesienie do obiektu i dochodzi do projekcji. Neurotyk nie może rozpoznać 

pojawiającego się uczucia fantazji i halucynacji jako części siebie samego, tylko przypisuje je 

rzeczom lub ludziom z otoczenia. Aspekty osobowości, które uważane są  za złe, popoddaje 

się odpowiedzialności otoczenia.  

4. Retrofleksja: Jeżeli w stadium realizacji kontaktu dochodzi do jego zakłócenia, może się 

tak stać, że energie, które były właściwie skierowane przeciwko rzeczom lub ludziom świata 

zewnętrznego, zostaną skierowane przeciwko swojej osobie. Ewentualnie neurotyk sam daje 

sobie to, co właściwie chciałby mieć z otoczenia. Otoczenie zostaje całkowicie wyłączone, Ja 

wchodzi w miejsce otoczenia.  

5. Egoizm: Również w tym przypadku dochodzi do zakłócenia w stadium realizacji kontaktu. 

Zachowanie, które mogłoby prowadzić do rozwoju, zostaje przerwane na rzecz ponownej 

weryfikacji lub zabezpieczenia. Ze względu na brak spontaniczności i przyjmującą na sile 

kontrolę dochodzi do uwikłania w celu wyłączenia tego, co niekontrolowane  i tego, co 

niespodziewane. W skutek czego osoba neurotyczna nie może się sama uwolnić od 

postrzegania siebie. 

Wszystkie przedstawione powyżej formy neurotyczne pełnią swoje zadanie także w zdrowym 

procesie kontaktu. Jeżeli przebiega on konstruktywnie, wówczas mogą one wspierać 

całkowicie rozwój - a wręcz są konieczne. I tak wyłączenie tego, co niekontrolowane i 

występuje w egotyzmie, lub tego, co projektujące myślenie, jest konieczne w określonych 

procesach. Niebezpieczeństwo leży w jednostronności lub przecenieniu tak, że zdrowy proces 

kontaktu staje się neurotyczny. 
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W praktyce teorii Gestalt należy ustalić, w którym stadium i w jaki sposób człowiek przerywa 

proces kontaktu. Kiedy jest jasne, w której fazie doszło do zakłócenia, dochodzi do 

„koncentracji” za pomocą środków terapii Gestalt na tym właśnie etapie zakłócenia. 

Emocjonalne przeżywanie zmienia się znacznie w „koncentrację”. W stanie konfluencji osoba 

neurotyczna nie jest niczego świadoma, podczas gdy w koncentracji byt czuje się otoczony 

przez przygnębiającą ciemność. W introjekcji osoba neurotyczna przeżywa jako normalne to, 

co w koncentracji byt chce wyeliminować jako ciało obce. Podczas gdy w projekcji dla osoby 

neurotycznej wszystko wydaje się łatwo udowodnione, byt doświadcza w koncentracji luk w 

przeżywaniu. W retrofleksji osoba neurotyczna jest gorliwa, kiedy w koncentracji byt czuje 

się pomijany. W egotyzmie osoba neurotyczna jest wszystkiego świadoma, podczas gdy w 

koncentracji czuje się pusta. 

PERLS wychodził z założenia, że decyzja, by odwiedzić terapeutę, jest świadomym aktem 

twórczego dopasowania. Ponadto był zdania, że „dzisiejsza osobowość jest osobowością 

neurotyczną”, ponieważ człowiek może wybrać wzięcie udziału w zbiorowej chorobie lub 

wyzdrowieniu, i tym samy zdecydować się na podjęcie ryzyka. Istotna różnica w porównaniu 

do analitycznej formy terapii jest taka, że terapeuci terapii Gestalt nie analizują, lecz integrują 

-  rozumieją terapię jako proces stawania się.  

Celem terapii jest wytworzenie lub przywrócenie kontaktu do siebie samego i świata. 

Terapia Gestalt opiera się na czterech zasadach:  

1. Tu i teraz 

Pierwszym zadaniem terapii Gestalt jest sprowadzenie myśli i uczuć klienta do 

teraźniejszości. Przeszłość jest albo asymilowana, albo istnieje dalej w formie 

„niezałatwionych spraw”. Człowieka od przyszłości oddziela lęk przed zmianą. Jednak 

wszelkie działania dzieją się „tu i teraz”. Kto znajduje się w teraźniejszości, może się nie bać, 

ponieważ pobudzenie jest bezpośrednie. Klientowi musi się udać przeżyć swoją egzystencję 

w teraźniejszości. 

2. Samo-świadomość (Selbst-Bewusstsein) 

W przypadku świadomości chodzi o luźną formę uwagi, w której organizm jest w kontakcie z 

sobą samym i ze światem. Klient powinien sobie uświadomić JAK i CO. W CO powinien 

rozpoznać istnienie uczucia, przedmiotu oraz procesu. W JAK - w fenomenologiczny sposób 
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opisać, jak postrzega CO. Figura z pierwszego planu jest postrzegana przez pryzmat związku 

z jej tłem. Podkreślenie świadomości CO i JAK w tu i teraz jest podstawą w badaniu procesu 

kontaktu i zakłócenia kontaktu. 

3. Konfrontacja 

Podstawowym celem terapii Gestalt jest świadoma konfrontacja z rzeczywistością społeczną i 

osobistą. Akceptacja osoby, jaką człowiek rzeczywiście jest, stanowi pierwszy krok do 

zmiany, do wzrostu („paradoksalna teoria zmiany”). Następnym krokiem jest spotęgowanie 

kontaktu za pomocą aktualnego kryzysu aż do momentu, w którym ryzykuje się skok w 

nieznane. Pochwycony świadomie lęk staje się wówczas szansą. 

4. Relacja terapeuta – klient  

Terapeuta ma za zadanie uważać, żeby przez odbieganie w przyszłość lub przeszłość klient w 

stanie teraźniejszej świadomości nie zerwał kontaktu z samym sobą i swoim otoczeniem. 

Terapeuta nie może przy tym dać się rozproszyć, ale musi  –  jeżeli jest to konieczne – także 

frustrować klienta, żeby zatrzymać go w tu i teraz.  

Terapeuta pozostaje jednak osobą – może reagować ze złością i nie powinien zdawać się na 

technikę terapeutyczną.  W celu koncentracji powinna zostać stworzona sytuacja 

nadzwyczajna. Klientowi należy stworzyć możliwość do udzielenia pomocy sobie samemu.   

Na PERLSA oprócz wschodniej filozofii najsilniejszy wpływ miał egzystencjalizm i 

fenomenologia. Terapię Gestalt interesuje bowiem  cała egzystencja człowieka wraz z jej 

przeciwieństwami – narodzinami i śmiercią, sensem i absurdem, jasnością i zamieszaniem itd. 

PERLS nawiązywał  do egzystencjalnego pojęcia „bycia rzuconym” (Geworfenheit). 

Człowiek musi się zdecydować, czy chce wziąć odpowiedzialność za swoje działania, chronić 

się przed ryzykami przyszłości czy doświadczać odpowiedzialnej otwartości. Zastosowanie 

specyficznych pojęć uwidaczniało wewnętrzną bliskość do HEIDEGGERA, mimo iż PERLS 

wspominał wyraźnie jedynie związek między językiem i ludzką egzystencją. 

Według PERLSA język oferuje możliwość osobistej identyfikacji, jak również wytarza 

relację w odniesieniu do innych ludzi. Takie rozumienie ludzkiej „zasadniczej sprzeczności” 

u PERLSA zostało silnie ukształtowane przez KIERKEGAARDA i BUBERA. Indywiduum 

jako byt stoi w opozycji do człowieka w jego otoczeniu i do społeczeństwa przez 

najróżniejsze wymagania i roszczenia. Ponieważ zawsze jednostka porusza się w określonym 
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otoczeniu indywidualnej natury, PERLS nazywa otoczenie „współ-światem” (Mitwelt), i 

rozumie go jako nieustannie zmieniającą się granicę spotykania się dwójki osób. Wkład 

PERLSA w psychologię humanistyczną polegał na rozwoju psychologicznej koncepcji 

kontaktu. 

„Kontakt” jako wyraz egzystencjalnego sposobu bycia /postaci bytu 

Życie człowieka nie wydarza się w centrum jako życie duchowe lub cielesne, lecz na granicy 

ze światem, w którym on żyje przez wzgląd na swoje bycie-w-świecie (In-der-Welt-Sein) i 

współ-bycie (Mitsein). Na tej granicy kontaktu spotykają się „Ja” i „Ty”. Znaczy to, że 

człowiek nie jest zwalniany ze swojej odpowiedzialności za społeczność ludzką – „My” – ale 

w egzystencjalnym wyborze i decyzji musi sam zrealizować swoją odpowiedzialność. 

Akceptuje  zatem dwoisty aspekt kontaktu – jako pojedyncza istota i jako część współ-bycia.   

Ze względu na fenomenologiczny sposób postrzegania PERLS doszedł do całościowego 

obrazu człowieka, którego postrzegał jako jedność ciała, duszy i ducha, jak również jako 

jedność człowieka i otoczenia. Bycie-w-świecie stało się maksymą metodologiczną. Kontakt 

odbywa się dopiero w relacji podmiot-podmiot. 

W taki sposób duże znaczenie przypisywano subiektywizmowi, także w odniesieniu do 

intencjonalności ludzkiego organizmu. 

Teoria przerwania kontaktu  

Duże znaczenie w podejściu terapeutycznym ma otwieranie i zamykanie postaci na granicy 

kontaktu. Każda otwarta postać konfrontuje indywiduum z własnym „byciem rzuconym”.  

Napięcie między samo-zachowaniem i wzrostem doprowadza do równowagi, tak że jednostka 

za każdym razem na nowo stawiana jest przed możliwością i koniecznością „wyboru 

egzystencjalnego”. Jeżeli człowiek decyduje się nie podejmować żadnej decyzji ani kontaktu, 

„druga natura” utrudniająca wszelkie dalsze procesy kontaktu pozostaje w tyle. Kontakt i 

rozwój zastępują unikanie kontaktu i samo-zachowanie. Unikanie to nie zachodzi w 

człowieku, ale człowiek dokonuje go sam. W terapii Gestalt ważne są zatem pytania, w jakim 

stadium i w jaki sposób  przerwany jest proces kontaktu. 

Dopiero wówczas, kiedy „świadomość samego siebie” (Gewahrsein seiner selbst), „samo-

świadomość” zostaje ponownie otwarta, może dojść do przywrócenia kontaktu. Istotne jest 

przy tym, aby terapeuta pozostawał „osobą”, uważał sam siebie za część procesu 
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terapeutycznego, ponieważ tylko w taki sposób może zostać udzielona „pomoc dla 

samopomocy” (Hilfe zur Selbsthilfe).  

Pomoc dla samopomocy – koncepcja terapii rozmowy u Carla ROGERSA (1902-1987) 

Powstanie i rozwój terapii rozmowy 

Droga ROGERSA do założenia  psychoterapii rozmowy  

Carl ROGERS urodził się w 1902 roku. Wyrósł w purytańskiej, konserwatywnej rodzinie, 

która utrzymywała się z gospodarki. Najbliższa rodzina ciężko pracowała. Przekonania 

religijne i etyczne determinowały myślenie i działanie. Rodzice i dzieci traktowali się 

nawzajem z dystansem. Mówiono tylko wówczas, gdy było to konieczne, a o uczuciach wcale 

nie rozmawiano. 

W artykule Entwicklung und gegenwärtiger Stand meiner Ansichten über 

zwischenmenschliche Beziehungen (Rogers, 1983) ROGERS opisał szczegółowo, w jaki 

sposób jego rozwój kształtowany był domu rodzinnym, jak w okresie dorastania i zdobywania 

wykształcenia uświadomił sobie samotność i społeczną izolację wewnątrz rodziny oraz jak w 

pokonaniu tej samotności zdobył ważne doświadczenia, do których mógł się odwoływać w 

późniejszym życiu zawodowym i osobistym.  

Wykorzystywał ważne etapy swojego życia i wykształcenia, żeby zdobyć doświadczenie o 

sobie samym i związkach międzyludzkich. I w ten sposób rozwinął swoje teorię dotyczącą 

satysfakcjonującej interakcji z innymi ludźmi. W przyjaźni i małżeństwie nauczył się, że 

pogłębiona wymiana z innymi ludźmi jest nie tylko możliwa, ale wręcz wzbogaca człowieka. 

Zauważył, że ważne jest, aby mówić prosto o pomijanych milczeniem elementach związku, 

które są niepokojące i niezadowalające. 

Przez studia rolnicze i teologiczne doszedł do psychologii klinicznej. 

Szczególnie interesowała go praktyczna praca kliniczna w doradztwie w zakresie 

wychowania. Usiłował jak najwięcej dowiedzieć się o swoich klientach. Jego podejście było - 

jak je wyniósł z domu rodzinnego -  raczej chłodne i zdystansowane. 

W konfrontacji z psychoanalizą dowiedział się więcej o jednostce, swoim dzieciństwie i 

różnych stopniach uzależnienia od osób w jego otoczeniu. Dogłębne testy, długie 
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sprawozdania, dokładne wywiady diagnostyczne służyły  lepszemu poznaniu klienta i tego, 

jak go leczyć.  

W trakcie studiów pozostawał pod wrażeniem ciepłego i okazującego zainteresowanie 

zachowania pani profesor, która zaimponowała mu bardziej swoją osobowością aniżeli 

wykładami, ale nie wyciągnął z tego żadnych wniosków pod kątem zmiany swojego 

zachowania w stosunku do klientów.  

Rozpoczął pracę jako członek oddziału badań dzieci w Rochester w Nowym Jorku. Na 

podstawie różnych niepowodzeń – niektórzy klienci nie chcieli się zgodzić z jego diagnozą i 

przyjąć jego rad, a inni zwyczajnie nie wracali – nauczył się kwestionować swoją 

zdystansowaną postawę, przysłuchiwać się klientom i ufać raz obranej drodze.  

Zainspirował się i znalazł potwierdzenie w poglądach Otto RANKA, ucznia FREUDA, który 

w swojej terapii uwzględnił umiejętność samodzielnego znalezienia rozwiązania problemów 

klientów przez nich samych. 

Niektóre doświadczenia z tego okresu były decydujące dla jego dalszej pracy: 

- dominujące i autorytarne zachowanie w relacji z klientami dają najbardziej krótkotrwałe i 

powierzchowne rezultaty, 

- klient wie najlepiej, co mu przeszkadza, jakie ma konflikty i w jakim kierunku chce iść. 

ROGERS został profesorem na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Tu rozwijał psychoterapię 

rozmowy zorientowaną na osobę, która wyraźnie odcinała się od bezpośredniego doradztwa i 

terapii psychoanalitycznej,  i którą zaprezentował opinii publicznej w 1942 roku w książce 

Counceling and Psychotherapy (Rogers, 1942) uzupełnionej o wierny zapis całkowitej 

psychoterapii nagranej na taśmę. 

Na uniwersytecie w Chicago próbował sformułować swoją nową postawę wobec relacji 

międzyludzkich i starał się wcielić ją w życie w kontaktach ze studentami i 

współpracownikami. Jednocześnie weryfikował swoje hipotezy poprzez intensyfikację 

rozpoczętych badań poświęconych terapii. 

W 1951 roku ukazała się książka ROGERSA Client-Centered Therapy  (Rogers, 1951), w 

której opisał szczegółowo swoje podejście terapeutyczne i podstawy filozoficzne, badania 

empiryczne oraz teorię osobowości. 
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W latach 1954 i 1967 prowadził badania dotyczące procesów i rezultatów psychoterapii 

rozmowy zorientowanej na osobę. Następnie w 1969 roku na wychowanie we Freedom to 

learn (Rogers, 1969) Iw 1970 roku rozszerzył swoją koncepcję na grupy w On 

Encountergroups (Rogers, 1970).  

Osobiste doświadczenia, które zdobył wraz z upływem czasu i które określiły jego 

zachowanie jako terapeuty opisał w następujący sposób: 

- w moich doświadczeniach z osobami zrozumiałem, że w długim okresie nie pomaga 

postępowanie, jakbym był kimś innym niż jestem. 

- jest bardziej skuteczne, kiedy z akceptacją słucham siebie samego i kiedy przy tym mogę 

być sobą samym. 

- to dla mnie ważne, kiedy mogę sobie pozwolić na zrozumienie drugiej osoby. 

- otwarcie kanałów, za pomocą których inne osoby komunikują mi swoje uczucia, ich 

„osobiście postrzegany świat”, wzbogaca. 

- najwięcej satysfakcji przynosi akceptacja drugiej osoby. (Rogers, 1961). 

Trzy fazy rozwoju psychoterapii rozmowy 

Koncepcja psychoterapii rozmowy Rogersa powstawała od roku 1940 i została opublikowana 

w 1942 roku w książce Counceling and Psychotherapy. Dołączony do książki zapis sesji 

terapeutycznej nagranej na taśmie był pierwszą sensacyjną próbą w historii psychologii 

klinicznej przedstawienia w zrozumiały sposób psychoterapii na pomocą metody empiryczno-

psychologicznego prowadzenia badania naukowego. W dalszym rozwoju psychoterapii 

rozmowy z obserwowanych zjawisk w procesach psychoterapeutycznych sukcesywnie 

wyprowadzano systemy teoretyczne, które z kolei były weryfikowane w ramach naukowych 

badań empirycznych. Rozwój rozważań teoretycznych i ich empiryczna weryfikacja były 

rozumiane jako niezbędny, wzajemnie korygujący się proces. 

Wyniki tych intensywnych badań naukowych znalazły bezpośrednio wyraz w praktyce 

terapeutycznej. 

Podczas czterdziestu lat psychoterapii rozmowy można zauważyć wyraźną zmianę roli 

terapeuty, jak również zmianę w relacji między terapeutą a klientem. 
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Rozwój ten można podzielić na trzy fazy, które wykazują podobieństwa, które opisują 

koncepcję terapeutyczną w całości: 

- „Każdy człowiek posiada zasadniczo  – w danych odpowiednich warunkach, np. w terapii 

lub w innych poprawnych relacjach międzyludzkich – zdolność do samodzielnego rozwoju 

swojej osobowości, zachowania i przeżywania w kierunku dojrzewania i samorealizacji. 

- sytuacja terapeutyczna musi być dla klienta pewna i w znacznej mierze wolna od lęku.  

- styl komunikacyjny terapeuty powinien być tak sformułowany, aby umożliwiał klientowi 

rozmyślanie nad swoją osobą, dogłębne badanie samego siebie i autorefleksję odnośnie jego 

zachowania i przeżywania. 

- sytuacja terapeutyczna powinna być możliwie jak najbardziej prawdziwym 

interpersonalnym, to znaczy międzyludzkim, spotkaniem, w którym terapeuta spotyka klienta 

w sposób prawdziwy, serdeczny i z empatią. Terapeuta powinien przy tym dać także we 

wrażliwy i otwarty sposób wyraz własnego doświadczenia sytuacji terapeutycznej i własnemu  

osobistemu samo-doświadczeniu”. (Pavel, 1978) 

Faza niedyrektywna 

Czasowo sytuowana jest w latach 1940-1950. Celem pracy teoretycznej było przede 

wszystkim  stworzenie tolerancyjnej, pozbawionej lęku atmosfery, w której klient – wolny od 

narzuconego terapeutycznego postępowania – dochodzi do zrozumienia samego siebie, aby  

prawidłowo ocenić swoje problemy i być zdolnym do samodzielnego podjęcia prób ich 

rozwiązania. Terapeuta świadomie rezygnuje z dawania rad i wskazówek  – przez co 

ROGERS dystansuje się od stosowanych wówczas utartych metod terapeutycznych – w 

zamian akceptuje uczucia wyrażone przez klienta i stara się serdecznie i z uczuciem uchwycić 

emocjonalną zawartość jego wypowiedzi oraz odzwierciedlić je w sposób jak najbardziej 

wolny od interpretacji. 

Faza zorientowana na klienta 

Podobnie jak pierwsza książka ROGERSA dała początek pierwszemu rozdziałowi, tak drugi 

rozdział został zapoczątkowany w 1951 roku jego drugą książką Client-Centered Therapy 

(Rogers, 1951). Czasowo faza ta mieści się w latach 1950 - 1967  i od 1957 roku zazębia się z 

fazą trzecią. 
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Akcent nie leżał już tak bardzo na terapeucie, jego kognitywnym wyjaśnieniu i wglądzie w 

problemy klienta – w centrum zainteresowania znalazł się subiektywny świat klienta. 

Zrozumienie zdobyte na drodze empatii jest przekazywane klientowi, podczas gdy 

pozbawione wartościowania odbicie uczuć oraz serdeczne i prawdziwe wysiłki terapeuty 

powinny uruchomić u klienta proces, w którym reorganizuje on sam siebie. Równocześnie 

rozwijana była teoria osobowości. Empiryczne badania naukowe zostały pchnięte do przodu, 

aby zademonstrować i zweryfikować skuteczność terapii rozmowy.  

Przedmiotem badań było zachowanie i zmiana klienta. Kluczowym pojęciem była koncepcja 

siebie (Selbstkonzept). Według ROGERSA zadanie terapeuty polega na udzieleniu pomocy 

klientowi w weryfikacji i zmianie utrwalonej koncepcji siebie tak, by był on zmuszony 

dostrzec w niezniekształcony sposób ważne doświadczenia i je zintegrować.  

Sposób zachowania terapeuty wobec klienta charakteryzują w szczególności trzy zmienne; 

-  ludzka, autentyczna, niepozorna reakcja terapeuty w rozmowie z klientem, 

-  serdeczna, niezależna od żadnych warunków akceptacja osoby klienta, 

- pełne empatii zrozumienie świata przeżyć klienta i możliwie dokładna werbalizacja 

emocjonalnych treści jego przeżyć. 

Zmienne te są dokładnie badane za pomocą skal oceny i mogą być empirycznie 

zagwarantowane jako podstawowe, psychoterapeutyczne sposoby zachowania.  

W Niemczech wyniki ROGERSA były w tamtym czasie wykorzystywane i opracowywane 

pod względem teoretycznym w terapii przez TAUSCHA. 

W międzyczasie zorientowana postawa terapeuty na klienta została uznana za ważną i 

korzystną nie tylko w terapii klinicznej, ale także w innych obszarach życia społecznego . 

Faza zorientowana na osobę 

Ciągnie się ona od około 1975 roku do chwili obecnej. Nacisk kładzie się tu na relację i 

toczący się proces pomiędzy terapeutą i samym klientem. Opisane przez ROGERSA po raz 

pierwszy w 1957 roku trzy zmienne charakteryzujące terapeutę  - empatia, serdeczność i 

autentyczność – są coraz częściej uznawane za konieczne oraz podstawowe warunki i są 

rozwijane przez liczne terapeutyczne metody postępowania. Oprócz empirycznych badań 

naukowych do centrum zainteresowania przesuwają się także procesy terapeutyczne. Bada się 
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zjawiska terapeutyczne, stawia i weryfikuje hipotezy, które są pozyskiwane nie tylko w 

pojedynczych rozmowach, ale w coraz to większym stopniu w grupach wzajemnego zaufania, 

terapiach rodzinnych i grupowych, we wszelkich formach terapii – od pracy z narkomanami, 

poprzez alkoholików, aż do pracy z osobami cierpiącymi na psychozę.  

Tu definiuje się dokładniej, co w poszczególnym przypadku mogą oznaczać zmienne 

serdeczność i autentyczność, i jakie mają one znaczenie. 

W terapii decydującym pozostaje pytanie, czy w intensywnym spotkaniu międzyludzkim 

rozmówcy (już nie klientowi) uda się zbliżyć się do swojego wewnętrznego doświadczenia, 

otworzyć się i zmierzyć się z samym sobą.  

W zasadzie potwierdza się stopniowo powstająca i weryfikowaną hipotezę, że jednostka ma w 

sobie ogromny potencjał samo-poznania i zmiany postrzegania siebie, swojego nastawienia i 

wyznaczanego przez siebie zachowania oraz że ten potencjał może zostać wyzwolony, jak 

tylko uda się stworzyć klimat korzystnego psychologicznego nastawienia. 

Terapeuta nie tylko odzwierciedla wyrażone uczucia, ale również wnosi wkład w postaci 

siebie samego. Terapia staje się terapeutą a klient kompleksowym procesem samo-

doświadczenia. 

Teoretyczne rozważania ROGERSA na temat psychoterapii rozmowy 

Teoretyczne wyobrażenia ROGERSA dotyczą w zasadzie trzech zakresów tematycznych: 

budowy i rozwoju osobowości, zdrowej i zaburzonej osobowości oraz reintegracji zaburzonej 

osobowości. 

Myśli na temat rozwoju osobowości 

Siatka pojęciowa stworzona przez ROGERS do obserwacji osobowości nie jest statyczna, 

lecz świadomie poddaje się ciągłemu rozwojowi. ROGERS jest bowiem orędownikiem tezy, 

że terapia powinna wynikać z teorii, a ta musi się dać weryfikować przez praktykę. Ta 

koncepcja terapii jest w dużym stopniu zależne od jego osobistego doświadczenia. 

Swój pogląd na temat osobowości podsumował w dziewiętnastu tezach w Terapii nastawionej 

na klienta (Rogers, 1951). 

Wyszedł od prezentacji szczególnej, idealnej formy życia, która z natury jest pozytywna, 

rzeczywista, godna zaufania i wolna.  Według ROGERSA „wstępnie rozwinięta osoba” 
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(vorentwickelte Person) doświadcza siebie nie jako obiekt, któremu przydarzają się rzeczy z 

zewnątrz lub przeżycia wewnętrzne,  lecz jako osoba, która określa sama siebie.  

1. Tendencja do aktualizacji 

Wedle ROGERSA każdy organizm ludzi posiada naturalną potrzebę do wzrostu, rozwoju w 

kierunku samorealizacji –rozwoju w kierunku niezależności i odpowiedzialności za siebie 

samego. 

Poczucie własnej  wartości człowieka powstaje wówczas, kiedy człowiek może zrealizować 

pragnienie poczucia własnej godności i uznania społecznego.  

Jak tylko podejmie się prób uświadomienia zaprzeczonych doświadczeń, czuje się zagrożony, 

rozwija lęk i obronę, ponieważ musi się obawiać, że jego poczucie własnej godności i system 

wartości zostaną zachwiane na drodze uświadomienia mu rozbieżności między jego obrazem 

siebie a wcześniej zaprzeczonymi doświadczeniami. 

Zadaniem terapeuty jest stworzenie takich warunków, w których postawa lęku i obrony 

klienta zostaną osłabione, aby mógł dojść do zgody między sobą samym a swoimi 

doświadczeniami.  

W książkach O stawaniu się osobą: poglądy terapeuty na psychoterapię (Rogers, 1973) i 

Freedom to learn (Rogers, 1983) ROGERS prezentuje hipotetyczną osobę. Doświadczenia, 

które człowiek zdobywa za pomocą swoich zmysłów, są dla niego rzeczywistością także 

wówczas, kiedy nie wszystkie są dostępne dla jego świadomości. Obraz, jaki człowiek tworzy 

sobie także na podstawie oceny doświadczeń, jest jego koncepcją siebie. Doświadczeniem 

niezgodnym koncepcją siebie zaprzecza się. ROGERS nazywa to nie symbolizowaniem (nicht 

symbolisiert). Całkowicie funkcjonująca osoba (Fully functioning person) to taka, która jest 

otwarta na wszelkie doświadczenia, nie przyjmuje postawy obronnej, szanuje siebie oraz 

ciągle zdobywa nowe doświadczenia i je integruje. 

2. Warunki konieczne i dostateczne procesu psychoterapeutycznego 

W 1957 roku ROGERS opisał „konieczne i dostateczne warunki zmiany osobowości przez 

psychoterapię” (Rogers, 1957).  

-  dwoje ludzi (klient i terapeuta) mają ze sobą kontakt. 
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- klient jest w stanie, w którym go łatwo zranić; jego przeżywanie i odczuwanie nie 

odpowiada jego koncepcji siebie. Jeśli nie jest świadomy niedopasowania (inkongruencji) do 

samego siebie,  znajduje się w bojaźliwym stanie napięcia.  

- terapeuta przyjmuje klienta – o ile może – bezwarunkowo, niezależnie od tego, co robi, 

myśli, mówi lub czuje. Ten warunek może zostać uznany za spełniony tylko wówczas, kiedy 

klient czuje się zachęcany do intensywnego zajęcia się własnym przeżywaniem bez obawy 

utraty uwagi terapeuty.  

- terapeuta poprzez empatię poznaje wewnętrzne ramy odniesienia klienta i informuje go 

jednocześnie o swoich doświadczeniach. 

- klient przynajmniej w części dostrzega pozytywne wsparcie i informację o tym, co 

zrozumiał terapeuta. 

Tu uwidacznia się interakcyjny charakter terapii, który zakłada przynajmniej wyznaczenie 

relacji między klientem a terapeutą. Relacja terapeutycznie, która przynosi rezultaty, rozwija 

się wówczas, kiedy terapeuta wykazuje empatię, spójność i okazuje szacunek, a klient 

dostrzega tę ofertę relacji i może ją przyjąć.  

3. Cechy terapeuty 

Podczas gdy w psychoterapii rozmowy nazywają się one po części inaczej, ROGERS nazywa 

je „wczuwającym się zrozumieniem - empatią”, „bezwarunkową akceptacją i szacunkiem dla 

klienta” oraz „autentycznością terapeuty”. Uchodzą one za najważniejsze cechy relacji 

między terapeutą a klientem. U ROGERSA są to cechy „konieczne i dostateczne” dla zmiany 

osobowości. 

Wczuwające się zrozumienie –  empatia 

ROGERS definiuje empatię w następujący sposób: „Oznacza ona wkroczenie do osobistego 

świata postrzegania drugiej osoby i bycie w nim jak u siebie w domu. Obejmuje ono w 

każdym momencie wrażliwość na zmieniające się znaczenia uczuć strachu lub złości, czułości 

lub zamętu lub uczucia aktualnie doświadczane, uczucia które płyną w drugim człowieku. 

Oznacza to czasowe życie w jego/jej życiu, ostrożne poruszanie się w nim bez wydawania 

wyroków i odczuwanie znaczenia uczuć, których on sam/ona sama jest ledwie świadomy/a. 

Jednakże nie starając się odkryć uczuć, których druga osoba jest kompletnie nieświadoma, 

ponieważ byłoby to zbyt groźne. Empatia obejmuje komunikowanie własnych uczuć osoby 
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pomagającej odnośnie jego/jej świata przeżyć. Osoba pomagająca bez uprzedzeń i bez strachu 

przygląda się elementom, do których druga osoba się odnosi się ze strachem. Oznacza to 

regularną weryfikację z nim/nią dokładności percepcji pomocnika i kierowanie się wedle 

otrzymanych odpowiedzi. Pomocnik jest dla drugiej osoby w jej świecie zaufanym 

towarzyszem. Pokazując znaczenie uczuć w strumieniu jego/jej przeżywania i doświadczania 

pomaga drugiej osobie nawiązać cenny stosunek do wewnętrznego doświadczania i 

przeżywania, pełnego doświadczenia znaczenia uczuć oraz posuwania się do przodu w swoim 

przeżywaniu.  

Być z innymi ludźmi w ten sposób oznacza, że pomocnik odkłada w tym czasie na bok  

sposób widzenia  i ideologię, których się trzyma tak, by wkroczyć do świata przeżyć innej 

osoby bez uprzedzeń. W pewnym sensie znaczy to, że pomocnik odsuwa swój byt na bok. 

Może to zrobić tylko ktoś, kto jest stabilny sam w sobie i wie, że nie zatraci sam siebie w 

świecie przeżyć drugiej osoby, który może się okazać obcy lub dziwaczny, i że może go 

opuścić, kiedy tylko zechce”. (Rogers, 1976) 

Empatia oznacza pełne i dokładne zrozumienie przeżyć drugiej osoby, jakby były one własne 

i zakomunikowanie klientowi tego, co się dostrzegło. Funkcją wczuwającego się zrozumienia 

jest wspieranie zgłębiania siebie samego i odczuwanie empatii w stosunku do swojej osoby. 

Bezwarunkowa akceptacja i szacunek 

Bezwarunkową akceptację i szacunek dla klienta (u TAUSCHA określane mianem uznania – 

serdeczności – troski) ROGERS definiuje następująco: „Zakładam, że rozwój osobisty i 

zmiany zachodzą w osobie tym rzadziej, im bardziej psychoterapeuta i doradca przeżywa 

serdeczne, pozytywne i akceptujące nastawienie u siebie wobec tego, co zachodzi w kliencie. 

Oznacza to, że szanuje klienta jako osobę z takimi samymi jakościami uczuć, jakie odczuwają 

rodzice wobec swojego dziecka, kiedy uważają je za osobę, niezależnie od tego. jak w danej 

chwili się ono zachowuje. Oznacza to, że psychoterapeuta troszczy się o klienta w 

niezawładniający sposób jako osobę o potencjale rozwojowym. Obejmuje to otwartą 

gotowość akceptacji klienta bez względu na to, jakie jest jego odczucie w danym momencie – 

wrogie czy pełne miłości, buntujące czy podporządkowujące się, pewne siebie czy pełne 

pogardy dla siebie samego. Oznacza to odczuwanie pewnego rodzaju miłości w stosunku do 

klienta takiego, jakim jest, zakładając, że rozumiemy słowo miłość w znaczeniu 

teologicznego pojęcia „agape”, a nie w zwykłym romantycznym sensie. To, co tu opisuję, nie 

jest ani uczuciem patriarchalnej troski. ani sentymentalnym. ani też pozornie uprzejmym. W 
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ramach tej miłości szanuje się drugą osobę jako samodzielną jednostkę i nie zawłada nią. Ta 

miłość jest rodzajem sympatii, które ma pewną siłę i intensywność, ale która nie żąda/ 

Nazwaliśmy ją mianem <<szacunku osoby>>”. (Rogers, 1962) 

Istotnym elementem bezwarunkowego szacunku jest to, że terapeuta staje przed klientem 

pozbawiony uprzedzeń. Swój sposób widzenia i oceny musi odłożyć na bok.  ROGERS 

formułuje związek pomiędzy wczuwającym się zrozumieniem a bezwarunkowym szacunkiem 

terapeuty. Obydwie te cechy są aspektami relacji między terapeutą a klientem. Zakres 

bezwarunkowego uznania, jaki odczuwa terapeuta, jest kryterium jego empatycznego 

zgłębienia się w klientów. Uznanie jest skuteczne z punktu widzenia terapeutycznego, jeśli 

towarzyszy mu zrozumienie. Terapeuta musi wiedzieć, co ceni bezwarunkowo. Swoją 

propozycję relacji musi rozpatrywać z punktu widzenia interakcji, a więc również z punktu 

widzenia jego potencjalnego wpływu na klienta. I tak może on być najpierw okazją do 

samokontroli i nie wymagać od  klienta żadnego komunikowania. Klient bowiem może nie 

być w stanie wytrzymać wyrażonego szacunku, ponieważ nie może pogodzić się z 

negatywnym obrazem siebie.  

Autentyczność terapeuty – kongruencja 

Cechę terapeuty  - kongruencję - w relacji terapeuty i klienta ROGERS opisuje w następujący 

sposób: „Przede wszystkim zakładam, że rozwój osobowość jest wspierana wówczas, gdy 

terapeuta jest tym, kim jest, w relacji do klienta jest prawdziwy, nie wytycza dranic ani nie 

sprawia pozorów, kiedy może stać za uczuciami i nastawieniami, które go chwilowo 

określają. Użyliśmy wyrażenia kongruencja do opisu tego warunku. Rozumiemy przez to, że 

uczucia, które określają terapeutę są mu dostępne, że może im pozwolić na uświadomienie, i 

że jest w stanie je przeżyć i zakomunikować, kiedy jest to wskazane. Oznacza to, że może 

bezpośrednio spotkać (encounter) osobiście swojego klienta tak, że pełny człowiek spotyka 

pełnego człowieka. Oznacza to, ze jest on nim samym, nie wypiera się siebie. Nikt nie osiąga 

tego stanu całkowicie, jednakże im więcej terapeuta może założyć, co spostrzega i czego 

doznaje, kiedy wsłuchuje się w swój wewnętrzny głos, i im bardziej może bez strachu przeżyć 

swoje uczucia w całej ich złożoności, tym większy jest zakres <<kongruencji>>”. (Rogers, 

1962) 

Bycie kongruentnym oznacza, z jednej strony, że można w każdej chwili uświadomić sobie 

emocjonalne reakcje na klienta i wykorzystać je do zrozumienia klienta. Z drugiej strony, że 
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klient nabiera do terapeuty zaufania, może zrezygnować z wątpliwości co do jego osoby i 

może w sposób wolny od obrony i całkowicie szczery otworzyć swoje życie.  

Podsumowanie  

Psychoterapia rozmowy jest interaktywnym wydarzeniem i specyficzną ofertą relacji 

kierowaną przez terapeutę do klienta. Terapeuta usiłuje stworzyć relację z klientem, w której 

może być w wysokim stopniu empatyczny, szanujący i kongruentny. Szacunek i kongruencja 

nie są cechami  ludzkimi, lecz cechami terapeuty, które pełnią określone funkcje. Są 

warunkiem skuteczności empatii. Empatia i kongruencja wpływają na zdolność terapeuty do 

bycia pełnym uznania. Cechy określające terapeutę nie mają bezpośredniego wpływu na 

zmianę zachowania klienta w stosunku do siebie samego.  

W naukowym badaniu procesu te są opisywane za pomocą właściwości procesu, to znaczy 

opisywane są zmienne w zachowaniu terapeuty i klienta, jak również właściwości interakcji 

między nimi. Przy tym szczególnie interesujące jest pytanie, które zmienne mogą wywołać 

zmianę w zachowaniu i przeżywaniu klienta.  

Innymi słowy: Jak musi się zachowywać terapeuta i jakie cechy zachowania klienta muszą 

występować lub być wspierane w celu osiągnięcia konstruktywnej zmiany w kliencie? 

Koncepcja interakcji skoncentrowanej na temacie (TZI) u Ruth COHN  

(ur. 1920-2010) 

Ruth Charlotte COHN była surowo wychowywana, ale zadbana. Dorastała w mieszczańskiej 

rodzinie pochodzenia żydowskiego jako drugie dziecko. Jej ojciec był bankierem. Rozpoczęła 

studia ekonomiczne i psychologiczne w Heidelbergu i Berlinie przed wybuchem II wojny 

światowej. W 1933 roku uciekła do Zurychu, gdzie kontynuowała studia psychologiczne i 

jednocześnie szkoliła się na psychoanalityka u Medarda BOSSA. Oprócz tego studiowała 

pedagogikę, teologię, literaturę i filozofię. W 1941 roku wyemigrowała do Stanów 

Zjednoczonych. Od roku 1965 do roku 1966 zdobywała dodatkowe wykształcenie w zakresie 

terapii Gestalt u Fritza PERLSa, a w 1966 roku założyła w Nowym Jorku i w 1972 roku w 

Szwajcarii Workshop Institute for Living-Learning (WILL) oraz Institut für Ausbildung, 

Forschung und Praxis von Themenzentrierter Interaktion (TZI).  

Ruth COHN uważała się zawsze za psychoanalityka. Była bardzo zorientowana na terapię 

przeżyć i terapię Gestalt, co przyczyniło się  do tego, że rozwinęła własne rozumienie 
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psychoanalizy, przy czym wychodząc od hierarchiczno-kazuistycznej praktyki doszła do 

nurtów humanistycznych. Jej intencją było wykorzystanie wyników praktyki 

psychoanalitycznej równocześnie u większej liczby osób, a w szczególności zastosowanie 

wyników terapii grupowej w edukacji. 

W TZI chodzi o zastosowanie zasad filozoficznych postawy humanistycznej w postaci 

dydaktyki psychologicznej. Wyrazem tej postawy są dwa „egzystencjalne postulaty istnienia” 

(existenzeille Daseinpostulate): 

a) Bądź swoim własnym prezesem 

Pierwszy postulat powinien prowadzić do przejęcia wobec siebie odpowiedzialności, 

zdolności do percepcji własnych myśli, uczuć, ciała i ich akceptację, co nie wyklucza woli 

zmiany, oraz odpowiedzialności wobec swojego świata, zdolności percepcji oczekiwań, które 

są stawiane i ich akceptacji uwzględniając ich naruszenie. Ja sam jestem odpowiedzialny za 

to, co i jak daję i biorę. 

b) Zakłócenia mają pierwszeństwo 

Zakłócenia są powszechnie postrzegane jako niepożądane i właściwie zbędne sposoby 

zachowań lub nieprzyjemny rodzaj zdarzenia. COHN kompletnie inaczej rozumie znaczenie 

zakłóceń – należy je przyjąć jako rzeczywistość wraz z możliwością i odpowiedzialnością, 

żeby je zmienić.  

W przeciwieństwie do psychoanalizy, która usiłuje świadomie wzmocnić zakłócenia aby. w 

taki sposób lepiej rozwiązać konflikt, COHN podziela poglądy terapeutów terapii Gestalt, 

którzy w centrum zainteresowania stawiają natychmiastową konfrontację i opracowanie 

symptomów przeniesienia.   

Dla praktycznej realizacji postulatów istnienia COHN opracowała dynamiczny trójkąt z 

następującymi  wierzchołkami : 

a) JA – osoba jednostki  

b) MY – grupa 

c) TO – temat grupy. 

Trójkąt jest wpisany w kulę, która reprezentuje otoczenie składające się z czasu, miejsca oraz  

społecznych, historycznych i teleologicznych warunków, w jakich grupa interakcyjna się 

spotyka. Ta struktura jest praktyczną podstawą dla pracy grupy TZI o wielostronnym 
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zastosowaniu. Pomiędzy czynnikami powinien zostać osiągnięty stan równowagi, która 

doprowadzi do rozwoju.  

Równowaga ta nie jest statyczna lecz zostaje osiągnięta w dynamicznym procesie. Lider ma 

za zadanie przesunąć na pierwszy plan ten czynnik trójkąta, na który w danym momencie 

zwraca się najmniejszą uwagę. Powinien przy tym prowadzić grupę i dbać o strukturę 

zarówno pod względem treściowo-praktycznej realizacji. jak i własnej osoby, co realizuje się 

między innymi przez jasne, szczegółowe planowanie. 

COHN odbiera swoją pedagogiczno-psychologiczną pracę także jako pracę polityczną. 

Podobnie jak FROMM wychodzi z założenia, że zmiana polityczna musi zostać zainicjowana 

przez jednostkę a nie klasy nawet jako dyktatury proletariatu.  

I tak nauczycielowi przypada podwójne zadanie – z jednej strony, zmiany istniejących 

struktur systemowych przez pracę organizacyjną i polityczną, a z drugiej, przez 

doprowadzenie do zmiany własnego nauczania. Polityka, pedagogika i terapia łączą się i 

tworzą obraz człowieka, który wprawia ludzi w równoważne relacje do siebie samego i 

swojego organizmu oraz w relacje do Ty i świata. Uprawiają sztukę zmiany i politycznego 

postępu.  

COHN widzi w nauczycielu lub terapeucie kogoś, kogo zadaniem jest również kierowanie - i 

tak opowiada się za „posiadaniem autorytetu” jako pozytywną i konieczną formą autorytetu. 

Członkowie grupy w osobie lidera mogą także widzieć i uczyć się  własnego „posiadania 

autorytetu” oraz odpowiedzialności posługiwania się nim. 

Nauczycielowi w związku z przeniesieniem (Übertragung) i przeciw-przeniesieniem 

(Gegenübertragung) przypisuje się ważne znaczenie w procesie grupowym: Nie jest on 

postrzegany jak zazwyczaj w horyzoncie doświadczeń i wspomnień pojedynczego członka 

grupy. Dla COHN obchodzenie się ze zjawiskiem przeniesienia należy do ważnych narzędzi 

pedagoga. 

Lider ma zatem za zadanie dbać o równowagę pomiędzy JA, MY i TO oraz ma stanowić 

żywy przykład i poprzedzać postulaty egzystencjalne. 

Zasady pomocnicze powinny wspierać przebieg grupy TZI przede wszystkim na początku. 

Nie są to nakazy o charakterze dyktatorskim. Powinny organizować zachowanie 

komunikacyjne i być przeniesieniem lub operacjonalizacją obydwu postulatów: 
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1. Reprezentuj sam siebie w wypowiedziach, mów „Ja” a nie „My” lub bezosobowo. 

2. Zadając  pytanie, wyjaśnij, dlaczego je zadajesz i jakie ma ono dla Ciebie znaczenie. 

Wypowiedz się sam i unikaj formuły wywiadu. 

3. Powstrzymaj się od interpretowania innych tak długo. jak to tylko możliwe. Zamiast 

tego wyraź swoje osobiste reakcje. 

4. Zakłócenia mają pierwszeństwo. 

5. Pamiętaj, że zawsze mówi jeden członek grupy, może się on wypowiedzieć i to jemu 

się przysłuchujesz. 

6. Obserwuj swoje i innych uczestników sygnały mowy ciała. 

Nie należy absolutyzować zasad pomocniczych – mają one dużą wartość tylko w połączeniu z 

leżącą u ich podstaw filozofią. W przeciwnym razie wywołują właśnie to, co mają zwalczać. 

COHN była  długo zdania, że TZI nie jest wcale żadną terapią. Pierwotnie TZI była 

pomyślała jako koncepcja pedagogiczna żywego uczenia się (lebendiges Lernen). Później 

stało się dla niej jasne, ze koncepcja jest także w znacznej mierze terapeutyczna. 

COHN skupiła swoją uwagę przede wszystkim na zmianie teraźniejszości, a nie na 

odświeżaniu niedokończonych spraw. I tak kroczyła drogą między konwencjonalną terapią a 

konwencjonalną pedagogiką, aby wykorzystać zalety terapii grupowej także poza jej ramami.  

Podczas gdy psychoterapia służy rozproszeniu zakłóceń lub reaktywacji zakłóconych 

obszarów, pedagogika chce wypełniać i rozwijać „wolny potencjał”. Grupa TZI różni się od 

grupy terapeutycznej. Podczas gdy w tej drugiej w leczeniu zakłóceń tematyzowane są 

zakłócenia zgłaszane przez członka grupy, pierwsza dostrzega je i ich doświadcza, jednak 

zmierzając konsekwentnie do celu powraca do treści. Zadaniem lidera jest tu właśnie 

nadawanie struktury i organizowanie. Dopuszcza się uczucia, akceptuje je jako część grupy. 

Stanowią one równie ważny temat jak pozostałe treści. 

COHN jest świadoma zagrożeń wypływających z tego, że „zakłócenia mają pierwszeństwo”, 

wie jednak także, jakie możliwości i szanse dla procesu pracy może nieść z sobą leczenie 

zakłóceń. 

Co prawda egzystencjalizm i fenomenologia wywarła wpływ na COHN, ale nie można tu 

mówić o wpływie bezpośrednim. Niemniej jednak wiele elementów jej koncepcji nosi znamię 

egzystencjonalizmu.  
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COHN wychodzi zasadniczo od HEIDEGGEROWSKIEGO bycia-w-świecie. Człowiek jako 

jednostka jest autonomiczną całością, ale tworzy także współzależną całość ze swoimi 

współuczestnikami (Mitmensch). Jednostka, która uświadamia sobie swoją zależność i 

związaną z tym niewolę, może w tym doświadczyć a nawet wręcz rozwinąć swoją 

niezależność i wolność. 

Jest tu także wyczuwalne BUBREROWSKIE rozumienie „relacji Ja-Ty”. „Ja” uświadamia 

sobie swoje więzi w „Ty” drugiej osoby, grupy lub świata.   

Aksjomat autonomii i współzależności (Autonomie und Tnterdependenz) zawiera także aspekt 

teraźniejszości. Tu i teraz znajduje się na pierwszym planie, ale muszą być zawsze 

postrzegane w odniesieniu do przeszłości i przede wszystkim ukierunkowane na przyszłość 

podobnie jak rozumienie czasu u HEIDEGGERA i SARTRE‟A.  

Potrzeba i szansa wolności wyboru wyraża szansę zmiany i poszerzenia istniejących granic. 

Paradoksem wolności jest to, że może się ona rozwijać tylko w i przez względność społecznej 

i uniwersalnej niewoli. Człowiek jako podstawa człowieczej odpowiedzialności musi podjąć 

decyzję, czy chce wykorzystać osobistą przestrzeń wolności. 

Głęboki szacunek w stosunku do tego, co żyje, i jego rozwoju ma na celu wartość człowieka. 

Należy trzymać się sensu życia i wartości także wówczas. kiedy  na drodze stają groźni 

przeciwnicy. Należy wówczas pochwycić sens wartości, rozpoznać potrzebę oceniającej 

decyzji, ponieważ odgrywa ona istotną rolę w odniesieniu do przyszłości, tak, aby chronić 

świat i ludzką egzystencję przed zniszczeniem. 

Konfrontacja COHN z psychoanalizą prowadzi do koncepcji pedagogiczno-psychologicznej, 

która powinna wyjść na dobre wszystkim grupom społecznym. Podkreśla ona bowiem, że w 

spotkaniu ludzkim zawsze obecny jest jakiś temat, przy czym nie zaprzecza wcale wartości 

spotkania. Mając na uwadze dwa czynniki: osobistą i rzeczową płaszczyznę relacji, spotkanie 

ludzi powinno w równym stopniu przyczyniać się do urzeczywistnienia celów i wartości 

osobistych, jak i treściowych. O pomyślny rezultat troszczy się nie tylko lider, ale także każdy 

członek grupy jest zobowiązany do wzięcia udziału w procesie w sposób odpowiedzialny i 

wspierający. COHN postrzega zjawiska w grupie w sensie składającej się z przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości całości, do której każde pojedyncze „ja” wnosi swoją 

wyjątkowość jako życiowe doświadczenie jednostki. Podobnie jak dla egzystencjalizmu. 



55 
 

COHN chodzi o przejęcie odpowiedzialności w holistycznym tu-i-teraz. W tej 

odpowiedzialności widzi formę zobowiązania społecznego i etycznego.  

W taki sposób COHN ukształtowanej pod wpływem psychoanalizy koncepcji - jednakże tak 

jej nie nazywając - nadaje egzystencjonalny zwrot poprzez udostępnienie jej dla psychologii 

humanistycznej.  

Koncepcja drogi życiowej u CHARLOTTE BÜHLER (1893-1974) 

Charlotte BÜHLER urodziła się w Berlinie w żydowskiej rodzinie jako najstarsze z dwojga 

dzieci. W 1913 roku rozpoczęła studia nauk przyrodniczych i społecznych w Berlinie i 

Fryburgu Bryzgowijskim. W Dreźnie poświęciła się pracy naukowej z zakresu psychologii 

dziecięcej i młodzieży oraz zrobiła habilitację w 1920 roku. W 1923 roku po tym, jak jej mąż 

KARL BÜHLER został profesorem zwyczajnym psychologii i kierownikiem nowo 

założonego Wiedeńskiego Instytutu Psychologicznego w Lehrakademie, otrzymała posadę na 

Uniwersytecie Wiedeńskim. W 19398 roku Charlotta i Karl BÜHLERowie opuścili Wiedeń. 

Podczas gdy Karl BÜHLER przyjął posadę w Minnesocie, Charlotta objęła profesurę w Oslo 

i Trondheim. Na krótko przed okupacją Norwegii w 1940 roku podążyła za swoim mężem do 

Minnesoty. Dopiero na starość wróciła do Niemiec do swoich dzieci. 

Zainteresowania psychologiczne Charlotty BÜHLER skupiały się na procesie życia ludzkiego 

jako całościowym przebiegu i związanymi z nim poglądami na życie, celami życiowymi, 

przewidywaną długością życia, problemami życiowymi i bilansem życiowym. Na pierwszym 

planie jej zainteresowań znalazło sie zagadnienie niepowodzenie i sukcesu życiowego. 

Wychodziła ona bowiem z założenie, że tylko niewielu ma możliwość zająć się życiem jako 

procesem holistycznym. Większości ludzi bowiem zajmuje się przeżyciem z dania na dzień.  

Dla BÜHLER człowiek żyjący konstruktywnie to taki, który dąży do realizacji swojego 

najlepszego, indywidualnego potencjału i przez to wyraża swój wewnętrzny byt, ale także 

uczestniczy w społeczno-kulturowym życiu. Tak rozumiana samorealizacja jest 

samorealizacją w oddaniu dla innych. Żyjący konstruktywnie człowiek pokonuje wątpliwości 

i straty, aby mimo to stawać się skutecznym i kroczyć do przodu w wewnętrznej wolności. 

Indywidualna całość jest osadzona w społecznej całości, a ta jest ostatecznie częścią 

rządzonego przez konstruktywnie nadającego sens ducha  świata jako całości. 
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Człowiek w nieustannym procesie musi podejmować decyzje i wybrać pomiędzy czterema 

zasadniczymi tendencjami życia, które w napięciu między sobą prowadzą do spełnienia i 

samorealizacji: 

1. tendencją do zaspokojenia potrzeb 

2. tendencją do seksualności, do akceptacji Ja, do przystosowanie się związanego z 

samoograniczeniem 

3. tendencją do ekspansji twórczej 

4. tendencją do integracji i utrzymania porządku wewnętrznego 

Spełnienie zakłada wspieranie wszystkich czterech tendencji. BÜHLER ustaliła w trakcie 

rozmów, że cztery punkty widzenia, które odpowiadają czterem podstawowym tendencjom, 

oznaczają spełnienie lub niepowodzenie życia: 

1. szczęście 

2. warunki życiowe 

3. osiągniecie  

4. moralna samoocena 

Wszelkie ludzkie działanie jest dla BÜHLER ukierunkowane na cele, które reprezentują 

wartości i znaczenie. Człowiek bez wiary lub intencjonalności nie jest w stanie sprostać 

procesowi wybierania i decydowania między podstawowymi tendencjami tak, by osiągnąć 

spełnienie w samorealizacji. 

Dla BÜHLER „całość osoby” jest dogmatem psychologii humanistycznej, co odróżnia ją od 

innych kierunków psychologicznych, przy czym opiera się ona na wynikach psychologii 

Gestalt. BÜHLER jest znana z badań nad życiorysem jako „całością”.  Było to dla niej tak 

ważne, że skonfrontowała metodę biograficznego i klinicznego podniesienia (biographische 

und klinische Erhebung) jak również zorganizowanej eksploracji (strukturierte Exploration) z 

ówczesnymi normami metody statystycznej. Przy tym powołując się na ALLPORTa 

zaproponowała następujące kryteria ważności 

-  uczucie subiektywnej pewności 

-  zgodność ze znanymi faktami 

-  adaptację/opracowanie duchowe 

-  moc/siłę prognozy 
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-  aprobatę społeczną 

-  spójność wewnętrzną. 

BÜHLER jako pierwsza w swoich czasach, kiedy psychologia humanistyczna nie była 

jeszcze całkowicie uznawana naukowo, oddała do dyspozycji w pełni rozwiniętą, naukowo 

fundowaną koncepcję fenomenologiczną. Metoda biograficzna stała się znana. Koncepcją tą 

zaczęli się interesować także naukowcy spoza kręgu psychologii humanistycznej. 

Podczas gdy psychoanaliza ujmuje człowieka jako istotę zdeterminowaną mechanizmami a 

behawioryzm jako system bodźca-reakcji, psychologia humanistyczna postrzega człowieka 

jako  jego samego i intencjonalnie, to znaczy  podążającego w kierunku samorealizacji jako 

realizacji ludzkiej drogi życiowej.  

BÜHLER w swoich badaniach biograficznych zgłębia tą samorealizację. Jako wynik 

proponowała pozytywny lub negatywny „bilans życiowy” i dokładnie go opisywała. Uważała, 

że życie realizuje się samo na tle rzuconości na drodze aktu „wyboru” i „decyzji”, przy czym 

człowiek jest świadomy opisanych wcześniej tendencji i w ten sposób może dokonać 

świadomego wyboru na własną odpowiedzialność. 

Koncepcja samorealizacji u ABRAHAMA MASLOWA (1908-1970) 

Abraham MASLOW urodził się na  Brooklinie w Nowym Jorku  jako najstarsze z siedmiorga 

dzieci w rodzinie mające żydowsko-ukraińskie korzenie. O swoim dzieciństwie pisał, że było 

nieszczęśliwe i był odizolowany od innych dzieci, w związku z czym spędzał dużo czasu w 

bibliotekach. Maslow studiował w Wisconsin-Madison, gdzie w 1934 roku uzyskał tytuł 

doktora psychologii. Przez wiele lat prowadził jako profesor zajęcia w Brooklyn College. 

W 1951 związał się z Brandeis University w Waltham.  

MASLOW pierwotnie wyszedł od behawioryzmu, ale później zwrócił się ku tradycji 

GOLDSTEINA, ponieważ przeciwko pesymistycznej, tylko partykularnej psychologii 

zastosował inną, która miała na względzie „dobroć” w człowieku w celu samorealizacji. 

W opublikowanej w 1954 roku pracy Motivation and Personality zajął się potrzebami 

ludzkimi. Wyróżnił potrzeby podstawowe jako potrzeby niedoboru jak na przykład głód, 

seksualność i sen oraz meta-potrzeby jako potrzeby wzrostu, które znajdują się wyżej w 

hierarchii i występują wówczas, jak tylko zostaną zaspokojone potrzeby podstawowe. 
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Hierarchia potrzeb Maslowa jest zbudowana w następujący sposób: 

Jako tak zwane potrzeby niedoboru: 

1. potrzeby fizjologiczne (pożywienie, picie, dach nad głową, odzież, seksualność, 

sen) 

2. potrzeba bezpieczeństwa 

3. potrzeba miłości i przynależności  

4. potrzeba szacunku 

 Jako potrzeby wzrostu wymienia: pełnię, doskonałość, spełnienie, sprawiedliwość, 

żywotność, bogactwo, prostotę, piękno, dobroć,  niepowtarzalność, łatwość, swawolę, 

prawdę, pokorę/ 

Tak jak najniższe fizjologiczne potrzeby, również potrzeby wzrostu nie tworzą hierarchii. 

Kiedy wszystkie potrzeby są zaspokojone, prezentuje się „właściwa” potrzeba: samorealizacja 

jako źródło życia. W przypadku ludzi dorosłych możliwości samorozwoju nie są 

wykorzystywane, ponieważ  zajmują się oni za bardzo zaspokajaniem potrzeb podstawowych. 

Mimo to także oni mogą w trakcie swojego życia doświadczyć uczucia samorealizacji.  

Ze względu na tę teorię MASLOW opisywał i studiował  ludzi, którzy, jego zdaniem, 

osiągnęli swoje cele i samorealizację jako zdrową zasadniczą tendencję ludzkiego życia. W 

badaniu zarówno osób wówczas żyjących, jak i postaci historycznych jak na przykład  

Einsteina, Roosevelta czy Schweitzera odnosił się do zdrowych ludzi, a więc nie do ludzi 

chorych psychicznie jak to było przyjęte dotychczas w psychologii.  

Ustalił osiemnaście cech, które mogą charakteryzować zarówno samorealizującego się 

człowieka, jak również zdrowe społeczeństwo (healthy society): 

1. lepsza percepcja  rzeczywistości 

2. akceptacja (siebie samego, innych ludzi, przyrody) 

3. spontaniczność, prostota i naturalność  

4. koncentracja na problemie nie na Ja 

5. właściwość obiektywności, potrzeba prywatności 

6. autonomia, niezależność od kultury i otoczenia, wola, aktywne działanie 

7. nieustanne poczucie świeżości wrażeń 

8. mistyczne doświadczenie przeżyć granicznych 

9. poczucie wspólnoty 



59 
 

10. więzi interpersonalne 

11. demokratyczna struktura charakteru 

12. rozróżnienie między środkiem i celem, dobrem i złem 

13. filozoficzne, niezłośliwe poczucie humoru 

14. kreatywność 

15. sprzeciw wobec dostosowania, transcendencja wszelkiej innej kultury 

16. niedoskonałość samorealizującego się człowieka  

17. wartości i samorealizacja 

18. rozwiązanie dychotomii w samorealizacji 

Wychodząc od tej koncepcji, wszystko co prowadzi do rozwoju w kierunku samorealizacji 

należy nazwać dobrym. Nienormalne, psychopatologiczne i złe jest to, co ten rozwój hamuje, 

tłumi lub go zakłóca. I tak psychoterapia pomaga sprowadzić osobę z powrotem na ścieżkę ku 

samorealizacji.  

MASLOW postulował,  by psychologia nie obstawała przy opinii jakoby człowiek był zły, 

lecz żeby obie strony bytu poświęcały w równym stopniu uwagę dobru i złu. 

Chociaż MASLOW cenił behawioryzm i psychoanalizę w niektórych częściach ich metod, 

zachował jednak dystans wobec ich obrazów człowieka tak, by dojść do nowego, który odnosi 

się do wyższej natury ludzkiej. 

MASLOW historycznie ujmując był uważany za najważniejszego przedstawiciela psychologii 

humanistycznej. Zwracał się przeciwko psychologii, która nie postrzega człowieka w jego 

całości, przeciwko dualizmowi ciała i duszy, który nie uznaje zasady całości 

samorealizującego się organizmu. Tak jak inni przedstawiciele psychologii humanistycznej 

także MASLOW był zdania, że do procesu samorealizacji dochodzi tylko wówczas, gdy 

człowiek znajduje się w polarności życia i aktywnie angażuje się w proces. 

Szczególny wkład Maslowa w psychologię humanistyczną polegał na podkreśleniu aspektu 

doświadczenia granicznego. W ramach koncepcji samorealizacji pojawiają się także 

racjonalnie niedostępne doświadczenia.  

I tak psychologia została poszerzona o aspekt holistycznego postrzegania, który był  

zarezerwowany dla religii i filozofii. Był on traktowany równie poważnie jak  inne obszary 

doświadczeń. Koncepcji doświadczenia granicznego w teorii MASLOWA przypadła 

kluczowa rola z następującymi implikacjami: 
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1. doświadczenia graniczne należą jako element świata do percepcji holistycznej. Jest 

ona fizycznym stopieniem się światem na chwilę.  

2. doświadczenie graniczne jest wyrazem inaczej ukrytej rzeczywistości, kompletuje 

rzeczywistość o decydujący, należący do całości aspekt. U MASLOWA chodziło o 

rozwinięcie obrazu człowieka w sensie dopuszczenia percepcji i doświadczenia we 

wszystkich obszarach istnienia zarówno dobrych jak i złych. 

 

Socjo-psychologiczny rozwój neo-psychoanalizy u ERICHA FROMMA (1900-1980) 

Erich FROMM urodził się w 1900 roku we Frankfurcie nad Menem i dorastał w bardzo 

ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie, z której wyszło wielu rabinów. Po rozpoczęciu studiów 

prawniczych we Frankfurcie przeniósł się na studia psychologiczne do Heidelbergu, gdzie na 

prawie żydowskim w 1922 roku uzyskał doktorat. W 1926 roku poślubił psychoanalityczkę 

Friedę Reichmann, a następnie w późnych latach dwudziestych rozpoczął szkolenie 

psychoanalityczne u Hannsa SACHSA. Od 1930 roku kierował oddziałem społeczno-

psychologicznym Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie a w roku 1934 wyemigrował 

do Stanów Zjednoczonych. 

Fundament myślenia FROMMA składa się z trzech wpływów: 

-  Starego Testamentu (który przybliżył mu nauczyciel Talmudu RABINKOW), 

- psychoanalizy (samobójstwo młodego znajomego wywołało w nim zainteresowanie 

teoriami FREUDA), 

- pism KAROLA MARKSA (którego obraz człowieka wbrew licznym politycznym 

interpretacjom wskazywał jako humanistyczny). Według FROMMA MARKSOWI  

chodziło o urzeczywistnienie religijności (nie tylko jako oczekiwanie Mesjasza  w 

rzeczywistym życiu społecznym). 

- czwartym wpływem były wschodnie nauki mądrości. Przede wszystkim fascynował go 

buddyzm jako sposób religijności bez absolutnego autorytetu i irracjonalnej mistyfikacji. 

Na podstawie metody materializmu historycznego FROMM łączył społeczne 

przeznaczenie jednostki tak, jak zostało ono zinterpretowane przez MARKSA, 

indywidualną określoność FREUDA z religijnym horyzontem człowieka, którego 

FROMM doświadczył przede wszystkim w judaizmie, chrześcijaństwie i buddyzmie. 
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Tego, co wspólne dla tych poglądów filozoficznych. FROMM poszukiwał w wezwaniu do 

kształtowania warunków społecznych w taki sposób, żeby człowiek rozwijając swoje siły 

mógł żyć w bycie. 

FROMM, który początkowo określał się jako „dobry uczeń” freudowskiej psychoanalizy, 

doszedł w trakcie swojej pracy twórczej do krytyki psychoanalizy, którą można podsumować 

w następujący sposób: 

- człowiek zostaje zredukowany do istoty potrzebującej, kierowanej popędami. Jednak 

powinien on być postrzegany jako całość, którego potrzeby wynikają z jego ogólnej 

sytuacji życiowej a nie tylko z rozwoju libido. Człowiek jest także niezależny od 

warunków ekonomicznych i struktur społecznych.  

- FREUDOWSKI obraz człowieka odnosi się jedynie do człowieka egoistycznego, 

którego dążenia polegają na odwróceniu się od niechęci jako nieszczęścia. Psychoanaliza 

nie dochodzi w taki sposób do pozytywnego obrazu człowieka, w którym leżałby warunek 

wolnego społeczeństwa.  

- FREUD przypisuje człowiekowi tendencję konstruktywną, mającą na celu rozwój i 

tendencję destruktywną. niosącą ze sobą zapobieganie życia. U FROMMA w 

przeciwieństwie do FREUDA nie wygrywa jedna tendencja destruktywna, tylko wychodzi 

ona na jaw. kiedy człowiek zaniedba tendencję do życia. 

Podobnie jak MARKS także FROMM rozróżniał w człowieku między „naturą” i „istotą”. 

Istota człowieka jest odróżniana  od każdorazowej „egzystencji” historycznej, podczas gdy 

istotę należy rozumieć jako naturę ludzką. Stałe potrzeby, takie jak seksualność czy głód,  są 

elementami ludzkiej natury, które stosownie do uwarunkowań kulturowych mogą 

przyjmować różne przejawy. Potrzeby względne, jak pieniądze, estetyka i wartości, nie są 

istotnymi elementami, ale wyrazem określonych społecznych struktur. Człowiek od urodzenia 

ma stałe potrzeby, które ewoluują w zależności od sytuacji i są powiększane przez względne 

potrzeby. 

FROMM rozumiał narodziny jako proces powstawania osobowości, jak i ujmował ewolucję 

ludzkości jako proces. Człowiek jest definiowany jako naczelny, który rozpoczął swój rozwój 

w punkcie ewolucyjnym, w którym determinacja przez instynkty osiągnęła swoje minimum a 

rozwój mózgu osiągnął swoje maksimum. 
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Człowiek jako racjonalna i świadoma siebie istota zauważa ograniczoność swojej egzystencji, 

dychotomię pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy rozwinięciem wszystkich swoich 

możliwości a za krótkim okresem życia jako wyraz „tragicznego konfliktu”. Inna dychotomia 

polega na przeciwieństwie bycia samotnym jako unikatowej istoty a  byciem w relacji do 

czegoś i poszukiwaniu tego związku. 

Obok tych dychotomii egzystencjalnych wyróżnia się także dychotomie historyczne. Są one 

tworzone przez samego człowieka, który on w sposób odpowiedzialny i produktywny  musi 

dbać o ich rozwiązanie i zdać się na niepewność możliwości rozwiązania. To prowadzi do 

stałego zaburzenia równowagi wewnętrznej, ponieważ występują na przemian pewność i 

niepewność, i aby uciec od tego zaburzenia, powstaje próba opracowania nowej równowagi. 

Jest to proces stawania się sobą (Prozess der Selbstwerdung). 

Potrzeby fizjologiczne, takie jak głód, pragnienie, sen i seksualność. są wspólne ludziom i 

zwierzętom. Mogą zostać jednakże zaspokojone tylko w takim stopniu, w jakim zostaną 

zaspokojone potrzeby egzystencjalne. FROMM w swoich dziełach Anatomia ludzkiej 

destrukcyjności i Zdrowym społeczeństwie jako potrzeby egzystencjalne wymieniał: 

1. orientację i oddanie 

2. zakorzenienie 

3. tożsamość 

4. transcendencję i 

5. potrzebę osiągnięcia czegoś. 

Człowieka można zrozumieć tylko w dynamice wzajemnie na siebie oddziałujących procesów 

między jednostką a społeczeństwem. FROMM zgłębiał te zagadnienia w swojej książce 

Ucieczka od wolności. Człowiek jest postawiony przed alternatywą: albo może poddać się 

zależności i podporządkowaniu. albo dążyć do pełniej realizacji swojej niepowtarzalnej oraz 

indywidualnej wolności.  

Historia ludzkości była dla FROMMA naznaczona piętnem walki o wolność. Powstawanie 

systemów totalitarnych wskazuje jednak na to, że w istocie ludzkiej poza potrzebą wolności 

tkwi także tęsknota za podporządkowaniem.  

Człowiek rodzi się w sytuacji społecznej, w której na początku nie może nic zmienić. Dopiero 

poprzez akceptację może zostać podjęta próba zmiany.  Zmiana ta dokonuje się nie tylko na 

zewnątrz: na płaszczyźnie społecznej, ale także wewnątrz jednostki. Człowiek odrywa się z 
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czasem coraz bardziej od swoich początkowych warunków. W procesie indywidualizacji 

coraz bardziej przecina „pępowinę”, która łączy go ze światem zewnętrznym i czyni go 

niewolnym. Ta zwiększająca się wolność ma charakter dialektyczny, ponieważ, z jednej 

strony, oznacza zwiększenie wytrzymałości siebie i możliwości działania, a, z drugiej strony, 

idzie to w parze ze wzrostem osamotnienia i samo-odpowiedzialności. Tu FROMM wyróżniał 

dwa rodzaje wolności: „wolność od”, która dotyczy uwolnienia się od danych warunków i 

„wolność ku” jako pozytywną wolność mającą na celu samorealizację. Jeżeli proces 

zmierzania ku realizacji indywidualności będzie tłumiony, „wolność od” może się stać 

ciężarem nie do zniesienia, który prowadzi do podporządkowania i niewoli, i tak czyni 

możliwymi systemy totalitarne. 

FROMM próbował oprzeć dialektykę wolności na analizie polityczno-ekonomicznych 

struktur średniowiecza i powiązać ją w ten sposób z wolnością jednostki. Duch wolności w 

renesansie i okresie reformacji był podstawą wczesnego kapitalizmu. Człowiek w tamtym 

czasie wynurzał się z pre-indywidualistycznej egzystencji i zaczynał się widzieć jako  

oddzielną wielość. Równocześnie był konfrontowany z podwójnym obliczem wolności. 

Człowiek nagle jako obcy stał naprzeciwko groźnego świata, w którym możliwości świata 

wysunęły się na pierwszy plan. Dla FROMMA problem stanowiło to, że wiele ludzi co 

prawda robi krok w kierunku „wolości od”, ale nie przejmuje równocześnie 

odpowiedzialności za związaną z tym samotność i  nie podejmuje wraz z innymi właściwego 

wyzwolenia w „wolności ku”. Jeżeli się to nie powiedzie, wówczas może szybko dojść do 

oddania się nowym zależnościom, czego realizację FROMM widział w zmianie z feudalizmu 

ku kapitalizmowi.  

FROMM rozwinął także konkretne pomysły, jak doprowadzić do przezwyciężenia. 

Samorealizacja była dla niego kreatywnym byciem aktywnym. Obejmuje ona osobę w jej 

całości. W tej całości człowiek może rozwijać aktywność, która umożliwi mu indywidualną 

samorealizację przy równoczesnym zakorzenieniu w świecie. W takiej spontanicznej 

aktywności leży możliwość samorealizacji i zjednoczenia ze światem. FROMM wymienia 

trzy ważne komponenty: 

- miłość człowieka 

- praca ludzka  

- wyjątkowość człowieka. 
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Te cechy umożliwiają faktyczne uwolnienie i także solidarność z innymi ludźmi. Pozyskana 

w ten sposób nowa pewność nie opiera się na żadnej innej tylko na spontanicznej aktywności. 

Nie oceniając sytuacji nazbyt obiecująco i optymistycznie FROMM widział w tym szansę na 

rozwój demokratycznego społeczeństwa, które nie ulega totalitarnym i nieludzkim 

zagrożeniom.  

Wkład FROMMA w psychologię humanistyczną to przede wszystkim wkład teoretyczny. 

Jego humanistyczny światopogląd widziałbym chętnie jako filozoficzno-polityczną podstawę 

rewizji psychoanalizy i także jako fundament teoretyczny psychologii humanistycznej.  

Jego szczególny wkład w psychologię humanistyczną polegał na tym, że udało się mu 

umieścić indywidualne znaczenie ludzi w ramach analizy społecznej na równi z warunkami 

ekonomiczno-historycznymi. FROMM różnił się w swoim rozumieniu „samorealizacji” od 

pozostałych psychologów psychologii humanistycznej. Charakteryzował jako historyczny i 

zarazem  kolektywny proces nieustannej konfrontacji ludzi i natury, podczas gdy 

indywidualne potrzeby były przez niego postrzegane jako wynik historycznego, 

kolektywnego procesu dającego się realnie i aktualnie doświadczyć. 

PODSUMOWANIE 

Psychologia humanistyczna nie jest żadną teoretyczną budową, którą kontynuuje tradycja, ale 

ruchem, który wchłania nurty ducha czasu, który jest globalny i nie ogranicza się jedynie do 

psychologii. 

1. Europejski egzystencjalizm i fenomenologia stanowią główne tło dla koncepcji 

psychologii humanistycznej. 

- lęk i wolność jako wzajemnie uwarunkowane aspekty ludzkiego istnienia 

- możliwość i potrzeba wyboru i decyzji oraz wynikająca z tego odpowiedzialność, 

- teraźniejszość, 

- intencjonalność, 

- bycie-w-świecie 

są aspektami, które w przedstawionych podejściach znajdują zastosowanie na różny 

sposób. 
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2. Jako kolejne wpływy filozoficzne należy wymienić: 

a) Marksizm 

Kolektywne działanie i istota człowieka przesuwają się do centrum. Psychologia 

humanistyczna zostaje w ten sposób rozbudowana o polityczny wymiar ludzkiego 

bycia. 

b) Stary Testament 

Dla psychologii humanistycznej zostało udostępnione nauczanie proroków Starego 

Testamentu z ich zasadami etycznymi, takimi jak wiara, miłość i nadzieja oraz idea 

ludzkiej wspólnoty.  

c) Buddyzm 

Do psychologii humanistycznej zostały przejęte przede wszystkim następujące idee 

buddyzmu: 

- wiedza w znaczeniu intuicyjnego patrzenia do uchwycenia całości rzeczy 

- dialektyczne ujęcie polarności 

- wyobrażenie bycia jednym z naturą i kosmosem na drodze zagłębienia się w sobie 

- rezygnacja z absolutnego autorytetu 

3. Era rozpoczętych przez ROOSEELTA reform gospodarczych zbudowała tło 

polityczno-historyczne dla rozkwitu gospodarczego, naukowego i kulturowego, a tym 

samym umożliwiła w psychologii rozwój 

a) behawioryzmu i psychologii humanistycznej jako przeciwwagi dla psychoanalizy 

psychologii humanistycznej jako przeciwwagi dla behawioryzmu. 

4. Najważniejszymi psychologicznymi pojęciami psychologii humanistycznej są: 

a) wybór, decyzja, odpowiedzialność 

b) całość 

- jako pojedyncza z ciała, ducha, duszy i obserwacja polarności, 

- w spotkaniu jako jedność składająca się z Ja i Ty, 

- w relacji pomiędzy jednostką a światem/otoczeniem jako społeczeństwo, 

- w znaczeniu bycia-w-świecie podejścia naukowo-teoretycznego 
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5. Powstanie psychologii humanistycznej jako „trzeciej siły” jest nie do pomyślenia bez 

behawioryzmu i psychoanalizy. Przedstawiciele psychologii humanistycznej pochodzą 

często z jednego z tych dwóch kierunków i nigdy nie widzieli się jako ich 

przeciwnicy, ponieważ chodziło i chodzi im o dalszy rozwój psychologii w ogóle. 

 

PSYCHODRAMA HUMANISTYCZNA 

Podczas w terapii w humanistycznej psychodramie jednostka w swoim społecznym otoczeniu 

potrafi się uczyć i zmieniać. W ramach humanistycznej psychodramy terapeuta nie może 

zdjąć z jednostki odpowiedzialności „lecząc” go z zewnątrz, lecz może ją zachęcić do badania 

siebie,  definiowania swoich celów i nakierowania na nie. Odpowiedzialność zostaje po 

stronie klienta. Klient w procesie terapeutycznym dowiaduje się, że podejmuje świadome 

wybory i  sam decyduje oraz ponosi za swoje decyzje. Dokonuje na przykład wyboru 

problemu, który chce opracować w grupie, w jakiej scence zostanie zaprezentowany jego 

problem i z którymi członkami grupy chce zrealizować pracę terapeutyczną. Również każdy z 

członków grupy psychodramy humanistycznej decyduje, w jakim stopniu jego problem jest 

prezentowany i opracowywany w grupie. Terapeuta natomiast posiada zawodowe 

kwalifikacje, aby móc wspierać proces zmiany. Ponieważ praca psychodramatyczna jest pracą 

wyrazu jednostki w i przy pomocy grupy, grupie – tak jak relacji terapeuta-klient – przypisuje 

się duże znaczenie, która to jako pomocnicze Ja lub sobowtór umożliwia i organizuje pracę 

wyrażania się.  

Z pomocą terapeuty protagonista konstruuje scenkę, której przeżycie i opracowanie sytuacji w 

sposób  konfliktowy staje się szczególnie widoczne. Protagonista wraz ze swoim problemem 

prezentuje fragmenty problemów innych członków grupy. Faza rozgrzewki na początku sesji, 

poprzedzająca scenkę protagonisty, umożliwia każdemu z członków grupy przede wszystkim 

odnalezienie tematu i wniesienie go do procesu grupowego tak, by powstała wspólna sytuacja 

wyrażenia wewnątrz grupy. Fazę rozgrzewki zamyka wybór socjometryczny. Grupa wybiera 

swoich protagonistów. Wybór protagonistów jako socjometryczna i tematyczna krystalizacja 

jest determinowany przez mniej lub bardziej znane problemy członków grupy. To w niej 

manifestują się relacje tematyczne i socjometryczne, które miały miejsce w fazie rozgrzewki. 

Proces grupowy koncentruje się na wspólnym temacie pracy związanym z jednym członkiem 

grupy i tym samym uwaga grupy zostaje zogniskowana. Wybór protagonistów jest tym 

samym krystalizującym zagęszczeniem określonych własnych udziałów tematycznych 
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członków grupy. Następująca po tym scenka protagonisty, która obrazuje intensywną formę 

komunikacji z grupą i stanowi element wykształcania zgodnych struktur relacji wewnątrz 

grupy. Prezentacja i konstrukcja protagonisty jest zawsze wyjaśniającą „rozmową” z grupą. 

Grupa uczestniczy w „rozmowie” w sposób immanentny przez sobowtóra i grę pomocniczego 

„ja”, jak również w zamykającej fazie sharingu, czyli omówienia/udostępnienia. Istotne jest, 

który członek jest za każdym razem wybierany do roli pomocniczego „ja”. Wybór 

pomocniczego „ja” nie jest dowolny tylko wynika z relacji, która pod względem 

emocjonalnym i treściowym stanowi połączenie teraźniejszego stanu uczuć protagonisty i 

socjometrycznej aktualności w grupie. To znaczy, że relacje w grupie należy rozumieć nie 

tylko jako fundament scenki, ale że wchodzą one również do scenki.  

Współgracze i terapeuta wspierają protagonistę w scence psychodramy podczas prezentacji 

subiektywnie doświadczonej prawdy i świata przeżyć. Zadaniem współgraczy w rolach 

pomocniczego „ja” lub sobowtóra nie jest improwizowanie – przez zamianę ról powinni oni 

przejmować świat wyobrażeń protagonisty i organizować go w jego znaczeniu, wykładni i 

interpretacji roli. Protagonista wyznacza rolę w drodze konkretyzacji roli pomocniczego „ja” 

w zamianie roli. Współgracze zostają w ten sposób wprowadzeni w świat wyobrażeń 

protagonisty, aby następnie zorganizować go z empatią w jego znaczeniu. Dla protagonisty 

powstaje z tego spójne odczucie samorealizacji w idealnym stopniu. Protagonista staje się 

centrum, najważniejszą osobą własnego świata i pozwala na powstanie własnemu 

autorytetowi i własnej kompetencji. Zaczyna swobodnie działać i organizować swój świat w 

sposób twórczy i skuteczny. Nie tylko osoby ze społecznego otoczenia protagonisty, ale także 

myśli, wyobrażenia i uczucia mogą zostać przedstawione przez uczestników grup w ich roli 

pomocniczego „ja”. To umożliwiona protagoniście obserwację ich z zewnątrz, bliższe ich 

poznanie, konfrontację z nimi, modyfikowanie ich lub oderwanie się od nich. 

Protagonista pozwalając na powstawanie jego świata na scenie odkrywa nowe aspekty swojej 

sytuacji życiowej, które dotychczas miały dla niego inną wartość lub których dotychczas 

brakowało. Przez przedstawienie swoich wewnętrznych myśli, wyobrażeń, fantazji i ich 

uzewnętrznienie za pomocą osób grających rolę pomocniczego „ja” doświadcza zmienionego 

związku znaczeniowego, który umożliwia mu oderwanie się od starych konstrukcji 

rzeczywistości lub ich zmianę, realizację siebie w odpowiedniej interpretacji swojego świata. 

Każdy członek grupy jest zasadniczo wzywany do roli sobowtóra, przy czym sam decyduje, 

czy i jak często się aktywizuje. Przy założeniu emancypacyjnej równowagi brania i dawania 
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dla każdego członka grupy jest to dłuższy proces, na końcu którego w drodze obserwacji i 

własnych prób wyrasta przekonanie, że zaangażowanie oznacza dla innych niezależność i 

wzbogacenie oraz że w ramach działania grupowego przyjęcie czegoś od innych osób, 

rozumienie innych, bycie dla nich bliską i ważną osobą oraz kroczenie wraz z nimi wspólną 

drogą jest cenne i przynosi satysfakcję. 

Im bardziej członek grupy wykorzystuje szansę stania się w trakcie terapii „sobowtórem”, 

tym bardziej uczy się rozumieć innych ludzi przez empatię. To przyczynia się do powstania u 

niego lęków społecznych w grupie, ale również w życiu codziennym. W trakcie pracy grupy 

psychodramatycznej poznaje on wiele ról innych osób i zyskuje pewność, jak się z nimi 

obchodzić. Nie traktuje ich więcej jak obcych, ale zwierza się im i wraz z nimi odnajduje 

wspólną drogę ku zrozumieniu. W rezultacie tego, w trakcie procesu terapeutycznego wzrasta 

gotowość do akceptacji pozostałych członków grupy, jak również w szerszym znaczeniu  

osób, w otoczeniu społecznym docenienia ich takimi, jakimi są i rozumie ich w ich 

możliwościach i ograniczeniach.  

Podstawową intencją w psychodramie humanistycznej jest umożliwienie i wspieranie 

samodzielnego rozwoju członków grupy w ramach działania grupowego. Wszystkie metody 

psychodramy są podporządkowane realizacji tego celu. Odnoszą się do członków grupy, 

grupy jako całości i koncentrują na protagoniście jako reprezentancie grupy. Członkowie 

grupy określają treść i rozmiar ich działań, które są ograniczone jedynie społeczną 

rzeczywistością grupy.    

Przedstawiciele psychodramy humanistycznej wierzą, że naturalna potrzeba rozwoju i 

samorealizacji  jest inherentnym elementem człowieka. 

W terapeutycznym procesie grupowym można odwołać się do tejże potrzeby. Umożliwia to 

liderowi i członkom grupy nie wartościujące zaufanie, że proces terapeutyczny posuwa sie do 

przodu a klient osadzony w swoim otoczeniu społecznym własnymi siłami odnajduje sam 

siebie.  

Opierając się na filozofii humanistycznej  w psychodramie humanistycznej prezentowany jest 

pozytywny obraz twórczego, kreatywnego człowieka zarówno pod względem rozwoju 

indywidualnego, jak również konstruktywnego i kreatywnego sporu w relacji z innymi ludźmi 

i światem. Człowiek jako żywy organizm jest aktywny i dąży do rozwijania swoich 

twórczych umiejętności. Tendencje do samo-aktualizacji są podstawowymi siłami 
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napędowymi organizmu, które w nieustannej wymianie z otoczeniem i przy korzystnej 

konstelacji pozwalają na dalszy rozwój oraz zróżnicowanie posiadanych umiejętności. Ludzki 

organizm jest zorientowany na samorealizację, wartości, sens, cele, tendencję do „dobrej 

postaci” i przekraczanie granic, a samorealizacja i holistyczny rozwój są jego intencją, która 

charakteryzuje ludzką egzystencję. Każdy człowiek posiada zasadniczo umiejętność 

samodzielnego, procesualnego rozwoju swojej osobowości oraz zachowania i doświadczania 

mającego na celu dojrzałość i samorealizację. Byt znajduje się w nieustannym procesie 

przeobrażenia i rozwoju.  

W psychodramie humanistycznej samo-doświadczenie i samorealizacja są istotnymi 

aspektami procesu terapeutycznego. Dla członka grupy punktem wyjścia do zmiany lub 

reorientacji swojego doświadczania bądź osiągnięcia większego zadowolenia lub 

samoakceptacji są zawsze subiektywne przeżycia, uczucia i własne doświadczenia. 

Jednocześnie odnoszą się one zawsze także do rzeczywistości społecznej. W praktycznej 

pracy terapeutycznej konfrontacja z życiem jednostki jest ściśle związana z socjometrią 

grupy. Jeżeli jednostce uda się osiągnąć równowagę między tożsamością osobistą a 

społeczną, może rozwinąć się satysfakcja. Poczucie własnej wartości człowieka powstaje 

wówczas, kiedy człowiek zgodnie ze swoim życzeniem może urzeczywistnić poczucie 

własnej wartości i uznania społecznego.  

Grupowe podejście terapeutyczne w psychodramie humanistycznej stwarza dobre warunki i 

możliwości uczestnikom grupy do osiągnięcia i realizacji równowagi pomiędzy osobistą i 

społeczną częścią bytu. 

Wszelkie zdarzenia psychiczne są zorientowane na osiągnięcie celu i cenne. 

Ważną motywację człowieka, jaką należy wziąć pod uwagę, jest poszukiwanie sensu i 

spełnienia także poza własną egzystencją. W terapii psychodramy może stanowić ono impuls 

do badania i poprawy relacji z ludźmi otoczenia społecznego, ponieważ tylko w ten sposób 

doświadczenie jednostki w interakcji i komunikacji z innymi ludźmi doświadcza otwarcia i 

rozwoju, które uzupełniają i zmieniają jego obraz życia. 

Człowieka należy rozumieć wyłącznie jako istotę holistyczną jako działający podmiot w jego 

społecznym otoczeniu. 

W psychodramie humanistycznej nie leczy się tylko pojedynczych zaburzeń – w centrum 

procesu zmiany znajduje się człowiek z jego indywidualnym spojrzeniem na życie. Biorąc go 
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za punkt odniesienia terapeuta organizuje swoje metody a inni członkowie grupy współtworzą 

działania grupy terapeutycznej. Wartości humanistyczne, takie jak wolność, sprawiedliwość i 

godność człowieka, są reprezentowane przez terapeutę  i wpływają ma jego postawę i metody. 

Służą procesowi tworzenia norm w grupie. 

Aspekt holizmu ma w psychodramie humanistycznej znaczenie na większej liczbie 

poziomów: 

Na poziomie indywidualnym postrzega on ludzi jako psychofizyczną całość. Człowiek jest 

całością pod względem jego rozmaitych systemów, takich jak myśli, uczucia czy ciało. 

Człowieka należy rozpatrywać jako jedność ciała, duszy i ducha, a także jedność człowieka i 

środowiska. W psychodramie ma miejsce subiektywny świat uczestników we wszystkich 

możliwych aspektach ludzkiej rzeczywistości. Holizm rozumie przez to także spektrum 

indywidualnych problemów. W centrum znajduje się nie leczenie pojedynczych zaburzeń, 

tylko człowiek z jego indywidualnym poglądem na życie. 

Jednocześnie aspekt holizmu uwzględnia także odniesienie społeczne ludzi, człowieka jako 

psycho- fizyczną istotę społeczną. Psychodrama humanistyczna jako grupowy proces 

terapeutyczny przez rzeczywistość grupową dysponuje wbudowanym kryterium 

rzeczywistości. Grupa jest dla jednostki partnerem, do którego ten może się zwracać i 

zwracać ze swoimi problemami, uczuciami i komunikatami. W grupie realizują się 

intensywne procesy komunikacyjne i w ten sposób może zostać wypełniona społeczna rola 

jednostki. 

Aspekt holizmu odgrywa w procesie terapeutycznym także rodzaj procesu terapeutycznego, 

to znaczy psychodrama nie jest żadnym „leczeniem przez mowę”, jest nie tylko przeznaczona 

do mówienia i nie jest tylko diadyczna.   

Psychodrama jest przeznaczona nie tyle do analizy, co integracji. Konflikty są oparte nie tylko 

na scenkach z teraźniejszości i z przeszłości, ale są ciągle aktualizowane i podporządkowane 

tematom. Konflikty rozgrywają się one tu i teraz. 

Psychodrama humanistyczna wydarza się „tu i teraz” 

Dla wielu ludzi łatwiej jest tkwić myślami i uczuciami w przeszłości lub przyszłości niż w 

teraźniejszości. W wyniku tego „właściwe życie” osoby zaczyna się dopiero w przyszłości lub 

wydarzyło się w przeszłości. Tym samym ma miejsce ucieczka przed konfrontacją z 
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aktualnymi problemami życiowymi, a leżący w nim potencjał rozwojowy pozostaje 

niewykorzystany. Ważnym celem terapii  w humanistycznej psychodramie jest koncentracja 

na teraźniejszości. Humanistyczna psychodrama odbywa się tu-i-teraz niezależnie od tego, 

czy temat do opracowania znajduje wyraz w scence z przeszłości, teraźniejszości lub 

przyszłości lub jest reprezentowany przez scenkę, która nie opiera się na faktycznym 

wydarzeniu.  

Tu-i-teraz należy jednakże rozumieć w całości składającej się z teraźniejszości, przeszłości i  

przyszłości, ponieważ znaczenie teraźniejszości wynika zarówno z doświadczeń w 

przeszłości, jak również z wiedzy o możliwościach przyszłości. 

Zadaniem lidera jest dbanie o to, aby protagonista i pomocnicze „ja” w scence zamiast 

wchodzić w meta-komunikację pozostały w swoich rolach oraz tu-i-teraz przez informowanie. 

jak scenka rozegrała się w przeszłości lub jak prawdopodobnie rozegrałaby się w przyszłości. 

Lider pomaga protagoniście w opracowywaniu tematu/problemu, a zatem w ustaleniu, który 

problem znajduje się na pierwszym planie, a także z jakimi teraźniejszymi uczuciami i 

potrzebami jest on związany. Protagonista powinien przy tym doświadczyć „co” w danym 

momencie postrzega – to, że na przykład jego serce mocniej bije, przyjmuje inną postawę 

ciała lub zaczyna się w nim zmieniać uczucie – i zrozumieć „jak” do tego doszło i jakie 

znaczenie przypisuje on swojej percepcji w odniesieniu do jego aktualnego tematu. 

Niedyrektywna postawa w psychodramie humanistycznej wspierana jest empatią, szacunkiem 

i kongruencją. 

Psychodrama humanistyczna wykazuje – w szczególności, jeżeli chodzi o nastawienie i 

postawę lidera bądź terapeuty – znaczne podobieństwa do myśli ROGERSA. To, co 

ROGERS nazywał podejściem zorientowanym na osobę, jest w psychodramie podejściem 

zorientowanym na protagonistę. 

Lider psychodramy humanistycznej kieruje się wytycznymi lub emocjonalnymi 

doświadczeniami protagonisty. Odpowiada za nadanie tematowi kształtu w jego subiektywnej 

rzeczywistości. Lider powinien postępować możliwie jak najbardziej niedyrektywnie i 

pracować z „materiałem” określanym przez protagonistę. Nie „obciąża” go w otoczeniu 

terapeutycznym nic, co odpowiada jego wytycznym lub jego doświadczeniu. Jeżeli lider 

wprowadza do gry sobowtóra lub pomocnicze-ja formułowane z jego intuicji lub na tle jego 

doświadczeń, powinny zostać przedstawione protagoniście jako oferta lub pytanie tak, aby 
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mógł podjąć decyzję, czy uwzględnić ten aspekt w procesie terapeutyczny czy też nie. 

Zarówno lider, jak i członkowie grupy w ramach interwencji w każdej ze swych ról powinni 

traktować protagonistę z empatią, to znaczy podchodzić do niego ze zrozumieniem i nie 

wartościując go. W idealnym przypadku lider i grupa wczuwają się w osobę protagonisty 

poprzez dążenie do jak najdokładniejszego zrozumienia i wspólnego przeżycia jego emocji, 

nie tracąc przy tym własnej tożsamości i zachowując dystans do protagonisty i jego tematu. 

Przy tym to, co wyraża protagonista, nie musi być uważane za dobre, ale należy to przyjąć w 

indywidualnej wyjątkowości bez uprzedzeń i bez wartościowania.  

W szczególności lider - w rozumieniu jego humanistycznej postawy - musi uważać, żeby nie 

wytworzyła się hierarchia terapeuta – klient. Lider w psychodramie humanistycznej jest 

kongruentny, to znaczy, jest w zgodzie z samym sobą. 

Jest świadomy złożoności swoich własnych uczuć i postaw, a także może je pokazywać, co 

nie oznacza, że przekazuje je protagoniście nieprzefiltrowane, ale w odpowiedni sposób może 

nadać przejrzystości temu, co, według niego, pełni funkcję wspierającą w procesie rozwoju 

protagonisty. Lider dopuszcza tym samym naznaczone autentycznością spotkanie ludzi, w 

którym ewentualne, występujące różnice w poziomie wykształcenia lub wiedzy są 

drugorzędne. 

W przypadku tego typu relacji członkowie grupy i lider  poprzez rozwój i naukę odnoszą 

korzyści w równej mierze.  

Poza szczególnym podkreśleniem humanistycznego podejścia również orientacja podejścia 

terapii grupowej w psychodramie humanistycznej  powoduje konieczność specyficznych 

postaw u lidera: 

a) szczególny szacunek lidera dla indywidualności w jej społecznej 

odpowiedzialności prowadzi z reguły do poczucia pełnego zaufania w grupie, 

b) ważna jest przy tym obserwacja rozwijającego się organicznie, zorientowanego 

na proces grupowy spotkania, jak również 

c) wykorzystanie przez lidera różnych metod psychodramy. 

 

Temat jednostki, innej osoby i grupy w psychodramie humanistycznej 

Tak jak na co dzień w psychodramie humanistycznej komunikacja i interakcja wydarzają się 

nie w wymiarze abstrakcyjnym, ale w tematach. W fazie rozgrzewki członkowie grupy mają 
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okazję do bliższego poznania tematu, psychodynamiki w grupie lub własnego tematu z 

wewnątrzpsychicznego bądź społecznego kontekstu spoza grupy  i konkretyzację tegoż 

tematu. W późniejszym etapie ma miejsce powiązanie członków grupy. Członkowie na 

drodze wyboru socjometrycznego grupy decydują, który temat danego członka grupy 

najbardziej ich interesuje, lub ewentualnie z którą osobą i jej tematem chcą kontynuować 

pracę. Jeżeli w fazie opracowania poszukiwany jest protagonista na przykład  w celu 

odegrania roli protagonisty, członkowie grupy wybierają sposób siebie problem jednego 

członka grupy, do którego się najbardziej przygotowali się w fazie rozgrzewki i który tym 

samym reprezentuje problem grupy. Takie podejście ma tę zaletę, że gotowość grupy do 

pracy nad wybranym problemem jest tym większą, im więcej członków grupy jest 

zainteresowanych danym problemem lub się z nim identyfikuje. W najlepszym przypadku 

członkowie grupy mogą w ten sposób poprzez pracę nad problemem grupy opracowywać 

swój własny problem. 

Tym różni się psychodrama humanistyczna od psychodramy klasycznej. W klasycznej 

psychodramie niekiedy lider wybiera protagonistę i tym samym problem, jaki należy 

opracować. Możliwe jest także, że członkowie grupy dyskutują ze sobą nawzajem o pilności 

opracowania ich problemów.   
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Louis A. Perrott 

Dublowanie z perspektywy egzystencjalno – fenomenologicznej
2
 

 

W kontekście przyszłościowych technik psychodramy i psychoterapii, dublowanie (doubling) 

- czy też zamiana ról - stanowi kluczową rolę. Prezentowana w niniejszym rozdziale dyskusja 

ma na celu naświetlenie procesu oraz skuteczności dublowania z perspektywy egzystencjalno-

fenomenologicznej. Moreno definiuje dublowanie jako „pomocnicze Ja”, które ma ucieleśniać 

(re-prezentować) pacjenta. „Umożliwia to stworzenie tożsamości z pacjentem, poruszanie się, 

zachowywanie, postępowanie jak pacjent (…) Pomocnicze Ja staje się połączeniem, poprzez 

które pacjent może nawiązać kontakt ze światem realnym” (Moreno, v.3, s.240). Ta „re-

prezentacja” innej osoby, czy też „budowanie” tożsamości pozwala ukazać dalsze ważne 

aspekty terapeutycznego działania dublowania.  

Istotne jest ustalenie pewnych wprowadzających punktów, dotyczących charakterystyki 

języka. Kiedy potencjalny protagonista świadomie bądź nieświadomie zastanawia się nad 

swoimi problemami życiowymi, język staje się zazwyczaj wehikułem, pośrednikiem tego 

rozważania. Gdy coś dzieje się (lub już się stało) w życiu codziennym protagonisty, wówczas 

mówi o tym. Rozmowa o tym „czymś”, jak formułuje to Remy Kwant, wymaga uprzednio 

istniejącej opinii oraz nowej formy jestestwa. „Mówiąc nie znajdujemy się już w realnym 

świecie, lecz w polu znaczeń (…) Dzięki językowi znaczenie istnieje w zupełnie nowy 

sposób”. (Kwant, s.107, 23) 

Zatem jest już w znaczenie, o którym można  dyskutować bądź też nie. To w tym zawsze 

uzasadnionym, zawsze prowadzącym dalej obszarze „życia” znajduje się problem. Zadanie 

terapeutyczne polega więc na tym, by problemowi, temu odnowionemu znaczeniu, umożliwić 

uzyskanie nowego trybu egzystencjalnego. 

Kolejnym istotnym punktem są powiązania pomiędzy ciałem, językiem a umysłem. 

Pojedyncze ubieranie tych komponentów w słowa jest jak odzwierciedlanie odłamków 

żyjącej jedności. Koncept „podmiotu-ciała” Maurice Merleau-Ponty‟ego (1962) jest tu 

centralny. Ciało oznacza bycie-w-świecie -  ja jestem w/z/na świecie tylko w/z/poprzez moje 
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ciało.  W związku z tym problemy dotyczą ciała, i poszukiwanie ich rozwiązań musi 

koniecznie obejmować ciało.  

Być może to w tej dziedzinie psychodrama ma największy wkład do psychoterapii: zwraca 

uwagę na konieczność włączenia ciała w poszukiwanie nowych znaczeń. Nie chodzi zatem 

jedynie o poznawczy trening, daleki od mojej rzeczywistości życia, lecz o moment, w którym 

podczas psychodramy ciało faktycznie przeżywa. Działanie psychodramatyczne staje się więc 

sposobem na przełożenie poszukiwania przez protagonistę nowych znaczeń bezpośrednio do 

jego istniejącej rzeczywistości. Dzięki temu obniżone zostaje ryzyko oddalenia się od siebie 

wskutek działania stereotypów oraz analitycznych procesów różnych teorii osobowości. 

Cytując za Merleau-Pontym „myśli i sposób wyrażenia istnieją równolegle (…)”. 

Wypowiedziane słowo jest autentycznym gestem i ma, tak samo jak gest, znaczenie (s. 183-

84). Wszystkie działania (a mowa jest formą działania) obowiązkowo dotyczą też ciała. W ten 

sposób rozszerzanie nowych znaczeń znajduje się w cielesnej sferze świata osoby. 

Protagonista nie mówi już o „czymś”. Ale faktycznie powtórnie stwarza i uobecnia na scenie 

psychodramatycznej. Psychodrama jest przede wszystkim terapeutycznym wehikułem 

(pośrednikiem), który umożliwia przeżywanym znaczeniom istnienie na nowej drodze. Ciało 

zostaje włączone do gry podczas lokalizacji, badania, analizy i rozwiązania problemu. Język 

jako specjalna forma  działania cielesnego stanowi odrębny komponent tego procesu. Dotyczy 

to nie tylko protagonisty, gdyż język funkcjonuje również centralnie u dublującego, gdy 

wkracza on do działania terapeutycznego.  

Mimo tego, istnieją zasadnicze różnice pomiędzy „tu i teraz” protagonisty i dublującego. 

Protagonista chciałby na scenie rozwiązać swoje problemy życiowe. Jego świadomość waha 

się pomiędzy jego własnym spostrzeganiem siebie oraz tym, jak postrzegają go inni i świat. 

Moreno określa to jako „społeczny atom”. W przeciwieństwie do tego, dublujący zostaje 

zaproszony na scenę aby wejść do świata kogoś innego (protagonisty). Ma przy tym 

zachowywać się jako insider, a nie jako outsider. Musi to być pełne fantazji wtargnięcie do  

sfery protagonisty i działanie, czucie, poruszanie się i mówienie z tej sfery. W zakresie, w 

którym uda się to osiągnąć, połączenie terapeutyczne pomiędzy protagonistą a dublującym 

wzmacnia się. Ich związek może wtedy stać się bliższy i głębszy. Ciało/Umysł/Mowa są 

częścią tego procesu. Wypowiedzenie tego, co protagonista powiedział, bądź chciałby 

powiedzieć, jest jednym z magicznych momentów terapii w psychodramie: „Spotykają się we 

dwoje, oko w oko (…)”. Remy Kwant  omawia ten proces w innym kontekście, ale stwierdza 
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krótko i dosadnie: „Nauczenie się czyjegoś języka oznacza wtargnięcie w jego umysł (…) W 

werbalnym wyrażeniu rodzi się wizja” (s. 38,40). Dublujący wchodzi na scenę, aby wspierać 

protagonistę przy wyrażaniu bądź tworzeniu nowego horyzontu znaczeń wewnątrz 

egzystencjalnej rzeczywistości już istniejących momentów psychodramatycznych. 

Towarzyszy protagoniście cieleśnie i wyraża jego na powrót utworzony świat. Uzyskuje 

fantazyjnie, dzięki swojemu ciału, nowy dostęp do tego świata i ucieleśnia protagoniście 

znaczenie na zupełnie nowy sposób. W pewnym momencie dublujący skutecznie ujmie w 

słowa to, co rzeczywiście istnieje w życiu protagonisty, lecz jeszcze nigdy nie zostało 

wyrażone.  

Merleau-Ponty stwierdza, że urokiem ludzkiej twarzy jest to, „by wyrazić nasze działania 

światu, który my prezentujemy” (s.405). W psychodramie dublujący asystuje w wysiłkach, by 

„złapać” aspekty życia, których protagonista dotychczas nie był świadomy: Teraz dublujący 

może się komunikować z protagonistą używając nowych znaczeń – akt, który nie jest w 

psychodramie wyjątkowy. W każdym razie, dublujący mówi podczas swojej cielesnej 

obecności obok protagonisty „wewnątrz” jego egzystencjalnej rzeczywistości. Dodatkowy 

terapeutyczny efekt tego działania jest ogromny.  

Cielesne i językowe oddziaływania dublującego tworzą  znak dla protagonisty. Merleau-

Ponty opisuje to w sposób następujący: „Znak nie jest dany wyraźnie, ale jest zrozumiany, to 

znaczy, odebrany przez widza (czyli protagonistę) (…) Gesty odczuwam w zarysach danego 

tematu. Ten temat jest rzeczywiście obecny i zostaje ujęty w całość, gdy siły mojego ciała 

dostosują się do niego. (…) Komunikacja zostaje nawiązana, kiedy moje zachowanie 

rozpozna tą drogę jako swoją. Istnieje wzajemne potwierdzenie pomiędzy innymi a mną, (…) 

dołączam je (gesty) poprzez ślepą akceptację, którą poprzedza praca intelektualna i 

wyjaśnianie znaczenia. (…) Znaczenie gestu nie jest schowane za światem, lecz wplecione w 

jego strukturę (mając na myśli rzeczywistość życia protagonisty) (s.185-86). 

Można stwierdzić do pewnego stopnia, że dublujący współzamieszkuje ożywioną przestrzeń 

protagonisty, i że on to dostrzega. Doświadczenie „rozumienia prawdziwych odczuć” (Van 

Kaam, 1959) osiąga sukces i uzyskane zostaje „egzystencjalne potwierdzenie” (Moreno,  216-

17). W tym momencie psychodramy ukazuje się ważna granica spotkania pomiędzy 

uczestnikami. 
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Zerka T. Moreno 

Znaczenie dublowania oraz zamiany ról u człowieka kosmicznego
3
 

 

Marks nawiązywał do człowieka ekonomicznego, Freud człowieka psychologicznego. 

Moreno zaś człowieka kosmicznego. Człowieka, którego kosmiczna natura jest już od 

narodzin oczywista. Na to wskazuje macierzyństwo. Jedno z najpotężniejszych doświadczeń 

matki (lub ojca, gdy wymieni się on ze swoją małżonką rolami) odnośnie jej 

nowonarodzonego dziecka,  to doświadczenie wielkiego cudu, głębokiej czci oraz daru. Ona 

lub on odczuwają nadejście, którego nie byliby w stanie sami wykreować, lecz które do życia 

po drugiej stronie biologiczności powołały siły stworzenia. Jak gdyby kosmos „pożyczył” 

rodzicom dziecko na pewien czas tak, by pod koniec przyjąć go z powrotem jako dorosłego. 

To misterium jest przejmujące. Ciężko je pojąć. 

Zachowanie nowonarodzonych, w pełni ukształtowane przez ruchy ciała, było przedmiotem 

obserwacji i opisów wielu specjalistów. Moreno nazwał ten fenomen „syndromem głodu 

akcji”. Wyciągnął wniosek, że dziecko poprzez głód będzie napędzane do akcji. W swoim 

rozwoju jego ruchy będą subtelniejsze, bardziej kontrolowane i skoncentrowane, ale czasami 

będzie wciąż przejawiało zachowanie zupełnie nieracjonalne dla dorosłych. Będzie poruszało 

się bez celu, biegało wokoło, rozglądało się z nasłuchiwaniem, dotykało, wąchało, smakowało 

i szukało. Dziecko łaknie tego, co dzieje się wokół. Chce doświadczyć swojego positionim w 

przestrzeni oraz otrzymać potwierdzenie swojej pełności. Różne bodźce, na które napotyka, 

stanowią wyzwanie oraz wywołują ekscytację do tego stopnia, że wymagają dużej części jego 

energii oraz uwagi. Dorosłym takie zachowanie może wydawać się przesadzone, 

bezsensowne oraz irytujące. Dla dziecka jest to jednak absolutna konieczność. W każdym 

razie za całą tą aktywnością ukryty jest głębszy sens: potrzeba znalezienia swojego miejsca w 

Kosmosie i potrzeba zjednoczenia się z nim.  

Jeśli dziecko wyłania się z Kosmosu i nadawana jest mu ludzka postać (lub według wyrażenia 

orientalno-mistycznego: gdy wybiera takie ucieleśnienie dla celów karmy) i jest pożyczone 

rodzicom, można wyjść z założenia, że ten rozdział w mniejszym lub większym stopniu 

obrazuje pewien szok. Tak przedstawione zachowanie jest skutkiem tego rozdzielenia. Nie 
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chodzi o oddzielenie się od matczynego ciała, które w psychoanalizie opisywane jest jako 

„trauma poporodowa”, lecz o oddzielenie od kompletnego uniwersum. 

Moreno pojmował narodziny jako zwycięstwo. Dla niego traumy przychodziły później, już w 

trakcie życia. Przedstawiony tu sposób postrzegania mógłby stanowić pewne połączenie 

między dwoma konceptami: konceptem traumy poporodowej oraz zwycięstwa narodzin. 

Warunkiem jednak jest taki, by dziecko było starannie prowadzone na swojej drodze do życia 

i materialnego świata. Taka jest teza tego wykładu. 

Między nami nasila się świadomość „traumy śmierci”. Cały dział naszej psychologicznej 

praktyki zajmuje się w sposób kompleksowy i zintegrowany śmiercią i umieraniem, innym 

końcem spektrum życiowego. Nastawienie do tego mogłoby zostać bardzo wzbogacone przez 

wprowadzenie technik psychodramatycznych.  

Moreno opisuje pierwsze dziecięce uniwersum jako „macierz całościowej tożsamości”, fazę, 

którą dziecko bez żadnego oddzielenia przeżywa jako absolutne uniwersum. W następnym 

okresie osoby i obiekty będą postrzegane jako oddzielone od siebie, jednak dziecko będzie 

tego nieświadome, jako że nie kontroluje rzeczy. Trzecia faza to rozłam między fantazją i 

rzeczywistością. Dziecko odczuwa głęboki, egzystencjalny szok. Staje się dla niego jasne, że 

nie jest uniwersum i nie posiada kontroli ani nad żywymi organizmami, ani nad rzeczami. W 

tym czasie fantazja może zastąpić rzeczywistość, żeby złagodzić szok. Zapewnia dziecku 

nowe siły. Gdyby jednak ten proces prowadził do kompletnego rozłamu między 

rzeczywistością oraz fantazją, możliwe jest rozwinięcie się podstawowego schorzenia. 

Doświadczenie centralności ludzkiego organizmu nigdy nie opuści człowieka, tak że będzie 

on długo prowadził swoje życie w „megalomanii”. Dla dziecka fantazja jest cudownym 

lekarstwem. Z jej pomocą znów odnajdzie swoje miejsce w przestrzeni.  

Kiedy dziecko odkrywa, że może się poruszać po pokoju niezależnie, doświadcza świat 

stopniowo – jako przyjacielski lub groźny, interesujący lub wesoły, bolesny lub pogodny, 

wszystko w zależności od tego, co spotka na swojej drodze.  

Najważniejsze zadanie dla dorosłego, który jest najbardziej znaczącą osobą dla dziecka, to 

dostarczyć mu raczej integrujących niż traumatycznych doświadczeń. Zanim przyjdzie na 

świat, powinno być pewne swojej pozytywnej wartości. Potrzebuje przede wszystkim 

potwierdzenia. Bez poczucia własnej wartości nie jest zdolne do koniecznej zamiany roli lub 

późniejszego dublowania z wszystkimi innymi jednostkami. Najpierw jego spontaniczność 
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oraz kreatywność muszą zostać wzmocnione. W tym celu, jak wynika z naszego 

doświadczenia, nader ważne jest, by najpierw rodzice, potem także rodzeństwo lub dalsi 

krewni nauczyli się umacniającego dublowania, a potem niewinnej zamiany roli. 

Jeśli nasza teza o wyciągnięciu dziecka z kosmosu, nadaniu mu ludzkiej postaci oraz jego 

„pożyczenia” zgadza się, jego rodzice są odpowiedzialni za możliwie najbardziej 

zintegrowane przejście z kosmosu na ziemię. Są tak długo odpowiedzialni, aż nadejdzie czas 

na nich, by oddać się kosmosowi. Dziecko może przygotowywać siebie oraz znów swoje 

dziecko, na powrót. Dublowanie oraz zamiana ról są podstawą dla tego obiegu. 

Rozpoznaliśmy najwcześniejsze momenty dla dublowania rodziców z dzieckiem, mianowicie 

wtedy, gdy dziecko zaczyna wydawać odgłosy i mówić. Ponieważ rodzice odrzucają własną 

tożsamość, wydają takie same odgłosy jak dziecko. Jeśli się zacznie wcześnie dublować, 

dziecko cieszy się, odpowiada i wzbogaca swój słownik. To samo zrobiłam z naszym 

dzieckiem, a ani wcześniej ani później nie opowiadaliśmy sobie czarujących bajek. Ile 

śmiechu i zabawy przeżyliśmy wspólnie!  

Po pewnym czasie rodzice mogą przeprowadzać codzienne dublowanie, by lepiej zrozumieć 

potrzeby dziecka, wspierać je w potrzebie lub po prostu wzmacniać kontakt z nim z dnia na 

dzień. Dzieci, które są tak umocnione, mogą rozpocząć następne poziomy zamiany roli z 

innymi wcześniej i w bardziej zgłębiony sposób. Dziecko może prowadzić taką zamianę roli 

tylko wtedy, gdy pojęło swoją oddzielność.  

Niezdolność do zamiany roli wskazuje na wcześnie brakujące poczucie własnej wartości. 

Rodzice prowadzą dziecko na świat. Niestety nie mogą po prostu przekazać mu swoich 

doświadczeń. Tragizm człowieka polega na tym, że każde dziecko i każda nowa generacja 

musi odkrywać życie na nowo. Bardzo niewiele doświadczenia i mądrości może być 

przekazane. Dublowanie, a następnie zamiana roli mogą wypełnić niektóre z tych luk. 

Uważamy, że zdolność dziecka do zamiany roli oraz wreszcie dubletu ze swoimi rodzicami 

jest ważna oraz że jest to warunek dla emocjonalnego rozwoju. W rozwoju myśli 

psychodramatycznej stanowisko to osiągnęło potrzebną pozycję. 

W ramach dorastania i rozwijania się człowieka można wyszczególnić siedem stadiów.   

W pierwszym stadium jeden z rodziców uosabia pomocne-ja i dubluje się z dzieckiem, w 

drugim zachodzi zamiana ról, to znaczy dziecko przejmuje rolę rodziców, którą ci grają 

wobec niego samego. W trzecim stadium może przejąć rolę swoich rodziców wobec 
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rodzeństwa i innych. Do tego momentu może się to odbywać na poziomie 

psychodramatycznym tak długo, dopóki dziecko ogranicza się do swojej rodziny.         

Jednocześnie, zgodnie z logiką, dziecko staje się coraz bardziej swoim własnym 

wychowawcą. W codziennym życiu, z upływem czasu, dziecko uczy się zamiany roli z 

równymi sobie. W takiej relacji samo poddaje się próbie.  

W czwartym stadium, nastolatek chce być postrzegany jako równoważny swoim rodzicom. 

Jeśli rodzice i dziecko opanowali skutecznie poprzednie stadia, nie jest trudne dla rodziców, 

by postrzegali swojego syna lub córkę jako dorastających, którzy im dorównują. Lecz 

dokładnie w tym stadium rodzice zachowują się w sposób, który odpowiada wcześniejszym 

okresom.        

W piątym stadium dziecko jest zupełnie niezależne od rodziców. Zaczyna od początku 

stadium ze swoim dzieckiem. W szóstym stadium wchodzi w zamianę roli z rodzicami 

wyczuwając ich potrzeby, tak jak dawniej oni, kiedy dziecko jeszcze nie mówiło. W ostatnim 

stadium przejmuje całkowitą odpowiedzialność za rodziców i siebie. Człowiek zajmuje się 

końcem życia swoich rodziców i ich powrotem do kosmosu lub ewentualnie swoim własnym 

końcem. Jeśli przejdzie przez wszystkie stadia z sukcesem, jego dziecko będzie podążało za 

nim i w zależności od jego życzeń, będzie oferowało mu pomocne-ja, zamianę roli lub 

dublowanie.  

Niekompletna podwójność i wybrakowana zamiana roli prowadzą do dużej liczby konfliktów 

intrapersonalnych oraz interpersonalnych. 

W naszej praktyce klinicznej widzimy wiele problemów długo-perspektywicznych, które 

wynikają z zaburzonego rozwoju. Jeśli dziecko we wczesnych stadiach nie było 

wystarczająco utwierdzone w poczuciu własnej wartości, problemów przybywa szczególnie, 

gdy ojciec lub matka są od dziecka zależni. Kiedy za szybko zaczyna się oczekiwać od 

dziecka zamiany roli lub dublowania,  przedwcześnie wchodzi ono w rolę dorosłego. Jako 

skutek możliwa jest depresja, poczucie winy, złość, nienawiść do siebie czy odrzucenie. U 

dorosłych, u których wcześniej poczucie własnej wartości było tłumione, stwierdza się 

głównie samooskarżenia oraz emocjonalny niepokój. Wprowadzają do systemu dużą troskę o 

wszystkich zaangażowanych. 

Dorosły wprowadza dziecko w wieczność. Jeśli w biegu wspólnego życia dublowanie oraz 

zamiana roli przebiegają w zadowalający i prawidłowy sposób, dziecko jest w stanie oddać 
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rodziców do dyspozycji kosmosu bez strachu o rozdzielenie się, bez poczucia winy czy 

wyrzutów sumienia. Będzie chciało podwoić się dla i z rodzicami. Da im siłę i status, będzie 

je wspierało oraz im pomagało. Dziecko zanim będzie mogło wspierać swoich rodziców . 

najpierw samo musi stać się w pełni dorosłe. 

W psychodramie staramy się czynić śmierć regresywną tak, by protagonista mógł wzbogacić 

relację, której wcześniej nigdy nie opanował w życiu. Psychodrama musi dzięki pomocnemu-

ja dysponować tym, co jest negowane. Naturalnie znajduje to swoje zatasowanie najwydajniej 

w kręgu rodziny, jeśli zostanie aktywnie wykorzystana przez rodziców przy wymianie. 

Moreno zaznacza, że śmierć wokół nas odbywa się na przykład w naszym społecznym atomie 

na długo przed tym, kiedy zachodzi w naszym własnym organizmie. Same dzieci spotykają 

się ze śmiercią w formie umarłego zwierzątka, ukochanego przyjaciela, czy innej relacji, 

nawet jeśli osoba, której to dotyczy, dalej żyje. Dlatego są do pewnego stopnia uwrażliwione, 

jeśli chodzi o śmierć. Co prawda rodzice znają ogromny strach dzieci przed najmniejszym 

śladem śmierci rodziców, nie sądzę jednak, żeby to było spowodowane ich zależnością. 

Chodzi raczej o to, że dziecko przeczuwa, że ich związek pozostanie niekompletny i 

niewypełniony i dlatego rodzice nie mogą się poddać. Nie można im zapewnić powrotu do 

kosmosu, skąd wszyscy pochodzimy.  

Przy studiach nad śmiercią i umieraniem te aspekty socjometryczne i psychologiczne cyklu 

życia nie są wystarczająco brane pod uwagę. Jest to wynikiem braku świadomości, jak 

znaczące są dublowanie oraz zamiana ról, by przyczynić się do socjometrycznego zbliżenia. 

W obliczu „kosmicznego szoku” przy urodzeniu, możemy na nowo przemyśleć naszą pozycję 

wobec samobójstwa. Być może jest sprzecznością samą w sobie, ale wszyscy możemy 

zaświadczyć o „terapeutycznych samobójstwach”, przy których ocalali nie byli zniszczeni, 

lecz raczej byli pomocą. Biorąc pod uwagę kosmiczny szok, możemy potraktować 

samobójstwo jako powrót do kosmosu, bez oczekiwania na nadejście końca. Patrząc w ten 

sposób, być może chodzi o zbawienną próbę wytworzenia jedności z kosmosem. 

Psychodramaturg przyczynia się przez swoją naukę dublowania oraz zamiany roli do rozwoju 

dzieci, z jednej strony, oraz gerontologii, z drugiej. Jednocześnie czyni tę ścieżkę dla 

kosmicznego człowieka dużo bardziej opłacalną.     
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Hans – Werner Gessmann 

Empiryczne badanie terapeutycznego działania metody dublowania w humanistycznej 

psychodramie 

 

Praca ta powstała dzięki współpracy wielu psychodramatyków. Szczególne podziękowania 

składam grupie: Carsten Erkelenz, Dusiburg; Dieter Fiebig, Essen; Regine Mueller – 

Peddinghaus, Nettetal i Gaby Neuse, Kolonia.  

Dublowanie jest centralną metodą psychodramy. Metoda ta cieszy się uznaniem, jednak w 

literaturze naukowej jak dotąd znalazła mały pogłos. Tematykę tę wprawdzie wyczerpująco 

podejmują Zerka Toeman Moreno (1946, 1948) i Hilarion Petzold (1979): przyporządkowują 

dublowanie psychodramie, ale tylko w znaczeniu metodycznym, jako znajdujące 

zastosowanie w psychodramie w celu osiągnięcia konkretnych zamiarów. Dopiero Rüdiger 

Müngersdorff (1987) dzięki analizie udokumentowanych w humanistycznej psychodramie 

procesów podwojenia wyznacza dominującą rolę dublowania w całościowej strukturze 

terapii.  

Praca ta jest próbą dowiedzenia w oparciu o artykuły Zerki Toeman Moreno i Hiltariona 

Petzold oraz systematyczne obserwowanie procesów dublowania w jednym miejscu, podczas 

sesji psychodramatycznej, że dublowanie to nie tylko jako metoda psychodramy. Przy czym 

powinno zostać wyjaśnione, że przy tej specyficznej sztuce metody dublowania w 

humanistycznej psychodramie można zaobserwować systematycznie różniące się typy 

sobowtórów, zastanawiające jest, czy się takowe pojawiają  i jeśli tak to, jakie właściwości 

będą je wyróżnić. Czy mają one specjalne działania? Jak są postrzegane przez protagonistów, 

przez sobowtórów i grupę? 

Literatura, prezentacja, krytyka 

Metoda dublowania zakłada w klasycznej psychodramie główny aspekt metody 

pomocniczego ja. Sobowtór nie przejmuje roli protagonisty, ale buduje swoją w ten sposób, 

że utożsamia się z protagonistą na poziomie myślenia, działania i doświadczenia. „podczas 

próby inny dublowań sobowtór staje się dublem właśnie tych innym” (14, 111) 

„Dublowanie oznacza, że człowiek staje się  tak zwanym pomocniczym ja, sobowtórem - 

ogólnie psychoterapeutą lub pomocnikiem terapeuty (co-terapeutą) – i przejmuje pozycje 
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ciała i sposób poruszania się głównego aktora psychodramy  - tak zwanego protagonisty - 

wciela się w protagonistę i odpowiada jego uczuciom. Tworząc dystans od własnych potrzeb, 

uczuć i psychologicznych wyobrażeń, przekazuję sobowtórowi jak instynktowna matka swoje 

doświadczenia życiowe, protagonistów i ich sytuację. Mówi to, co protagonista w danej 

sytuacji może powiedzieć lub nie odważy się powiedzieć i co jest przez protagonistę odebrane 

jako ty, [na przykład] jak matka nowonarodzonego. (…) Każde spostrzeżenie sobowtóra, 

które odpowiada światu przeżyć protagonisty, pozwala sobowtórowi na lepsze wyrażenie niż 

protagoniście, i jest w ostateczności pojmowane jako protagonisty własny wewnętrzny głos 

lub element podobny do pomocy matczynej, jako przeżycie rozszerzonego siebie samego. 

Niepoprawne spostrzeżenia odbierane są jako „obce ciało” w własnym świecie przeżyć i 

refleksyjnie przez zaprzeczenia z niego eliminowane”. (9, 46) 

To wszystko może być zagwarantowane dopiero pod warunkiem, że „jedność” między 

sobowtórem a protagonistą jest możliwa. „W końcu - ważne jest to, co rozpoczęło się przy 

starym ja jako sprawność, interwencja, prawdziwa miłość, tożsamość.” (1,  320) Ta jedność, 

która zawiesza się w przebiegu gry, jest podstawą i decydującym znakiem sytuacji 

dublowania. Jakob Levy Moreno w swoich wcześniejszych mistycznych lirykach i w 

późniejszych ideach tele-stosunków dołożył dalsze sugestie. „Tele jest definiowana jako 

element stosunku między jednostkami, jaki istnieje między jednostką a przedmiotem, a który 

człowiek od momentu swoich narodzin w analogiczny sposób przekłada na stosunki 

międzyludzkie. Tele może być zastosowane jako podstawa i główny element wszystkich 

zdrowych, międzyludzkich stosunków i we wszystkich działających metodach psychodramy. 

Porusza uczuciami i przekonaniem rzeczywistej sytuacji innej osoby.” (6, 29) 

Zerka Toeman Moreno przejęła tę inicjatywę, aby postarać się o jej opracowanie. To zadanie 

składało się z dwóch kręgów tematycznych: 

1. uzasadnienie podstawy i możliwości jedności między sobowtórem a protagonistą 

2. wykrycie funkcji  dublowania i jej wkładu w działanie psychodramy. 

Zerka Toeman Moreno 

Zerka  Moreno może powołać się w swoich przemyśleniach dotyczących metody dublowania 

na starsze doświadczenia. To, co najważniejsze w strukturze sytuacji podwojenia/dublowania, 

widzi – jak Jacob Levy Moreno - w doświadczeniu tożsamości, która nie jest tylko 

identyfikacją. Sobowtórowi musi się przy tym udać stworzyć wewnętrznego sobowtóra, który 
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w między-psychicznej rzeczywistość i w jego duchowej  rzeczywistości musi prezentować się 

w przestrzeni w taki sposób, żeby był także rozpoznany jako sobowtór. Ten między-

komunikatywny proces, który jest tutaj konieczny, domaga się pogłębienia obustronności o 

wspólnotowości, na które już Jacob Moreno zwrócił uwagę w swojej koncepcji. Sobowtór, 

jak i protagonista muszą zaangażować się wspólnie w pracę nad procesem rozumienia, aby 

osiągnąć „ jedność”. 

Zerka Moreno w przeciwieństwie do powyższego zwraca szczególną uwagę na 

zaangażowanie sobowtóra, nawiązując przy tym do koncepcji Tele, która spełnia dwie 

funkcję: 

1. tele-koncepcja może służyć jako wyjaśnienie częściowej tożsamości, która zakłada, że 

pomocnicze ja utożsamia się w myślach i uczuciach z protagonistą 

2. powrót do tele-koncepcji może prowadzić do zlekceważenia problematyki 

przenoszenia i powrotnego przenoszenia 

W opracowaniu Zerki Moreno zastosowana została koncepcja przypominająca o tym, że 

instrumentalnie przedstawiona teoria sobowtóra jako forma terapeuty, to równocześnie figura 

identyfikacji dla protagonistów. „Jest jego zadaniem [sobowtóra] pobudzać protagonistę do 

głębokich wyrażeń przez to, że to, co zewnętrzne, co widoczne, jest likwidowane a 

protagonista dzięki nowym doświadczeniom i przedstawieniu znajduje się jakby sam ze sobą 

w zamkniętym pokoju. Dopiero wówczas zadanie pomocniczego ja daje krótkie, 

kalejdoskopowe skutki, ukazując aspekty „innych części” ja protagonisty. 

Jeśli ten stosunek już został nawiązany, pomocnicze ja może rozpocząć działanie, naśladując 

działania i wyraz ciała protagonisty oraz sprowadzić go na inną ścieżkę lub ścieżki.” (5, s. 

180) Także Schuetzenberger – Ancelin dołącza się do opinii Moreny: „Podwojenie ma za 

zadanie przywołanie nieświadomych uczuć protagonisty  i podnieść jego samoświadomość, 

pomóc przewodniczącemu sesji i protagonistom, jeśli jest to konieczne, pokierować akcją w 

konkretnym kierunku, który nie wydaje się być dla nich widocznym. (8, s. 87) Poprzez 

przejście od funkcjonalnych do instrumentalnych podejść powstaje konieczności wyjaśnienia 

doświadczeń tożsamości protagonisty inaczej niż przez tele- koncept.  

Protagonista przeżywa retrospekcję, cofa się do stanu z wczesnego dzieciństwa, którą Jakob 

Levy Moreno wywodzi od psychologiczno-rozwojowej koncepcji regresji do stanu przeżyć 

„matrix wszystkich tożsamości”. „Wszystkie wzruszenia, doświadczenia, działania i między 
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działania, które łączą dziecko z matką, mogą być porównane z fenomenem sobowtóra. Dla 

dziecka wszystko to, co robi matka, jest nieświadomą częścią jego ja, w mniejszym stopniu 

wszystko to, co robi dziecko, jest nieświadomą częścią ja matki. Matka jest pomocniczym ja 

dla dziecka, jest specjalną nieświadomą częścią jego życia. Można powiedzieć, że w stosunku 

między matką a dzieckiem natura powtarza doświadczanie sobowtóra”. (6, 86) dzięki temu 

doświadczeniu może zostać potwierdzone doświadczenie tożsamości protagonisty. 

Sobowtórom dochodzi tutaj rola terapeutyczna, zostaje także wyłączona podczas gdy  różnica 

w technice terapii grupowej.  

Zerka Moreno przyjmuje teoretyczny fundament także w kwestii sposobu działania 

sobowtóra, przy czym sobowtór musi być równocześnie adekwatny i akceptowany. Sobowtór 

jest przy tym nastawiany na cel: musi wspomóc rozgrzewkę protagonisty, przełamać 

pojawiające się trudności, uwidocznić jego świadome lub nieświadome doświadczenia. 

Ponadto powinien posiadać zaufanie protagonisty, aby umożliwić mu zagłębienie się w siebie 

samego.  

Sobowtór w ten sposób skłania protagonistę do osiągnięcia stanu katharsis we własnej grze, 

która składa się w dwóch faz. Już w fazie rozgrzewki instrumentalizowany jest rozwijający 

się stosunek. Uniemożliwienie oporu powinno mieć na celu powolne utożsamianie się oraz 

wspólne zaufanie protagonisty i sobowtóra, jak i zdobycie w procesie dublowania/podwojenia 

informacji o protagoniście. Już ta faza prowadzi to pogłębienia gry, w której podczas 

drugiego etapu dojdzie do prowadzenia protagonisty przez sobowtóra w kierunku katharsis. 

Przy czym sobowtór zyska nową funkcję – wglądu – i staje się samodzielny. 

U Zerka Moreno sobowtór otrzymał bardziej bezpośrednią formę poprzez przejęcie 

następujących zadań: 

1. sobowtór stara się unikać oporu protagonisty przez to, że stara się go wydobyć z 

sytuacji oraz przez to, że wyraża za protagonistę treści, których ten sam nie może 

wyrazić 

2.  sobowtór prowadzi protagonistę do jego wewnętrznego wyrazu i świata przeżyć, 

poprzez to, że on sam - zanim protagonista znajdzie ku temu okazje  - przekazuje 

swoje odczucia lub przez agresywne, kierujące techniki wprowadza go do świata 

przeżyć 

3. sobowtór pokazuje protagoniście inne formy wyrazu i przeżycia, prowadzi go na 

inne drogi lub otwiera przed nim inne wersje jego ja 
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4. sobowtór naprowadza wszystkimi działaniami protagonistę na katharsis, w 

zależności od przebiegu gry, zwiększa lub ogranicza intensywność gry 

5. sobowtór obala protagonistę poprzez istniejące zaufanie, pozwala mu na poczucie 

bycie zrozumianym i rzeczywistym w opinii grupy 

 

Z techniki podwojenia według Zerki Moreno wyłaniają się także nowe problemy. Niektóre z 

nich zaprezentowane zostaną poniżej: 

 jej instrumentalny wkład jest zbyt krótki, ponieważ nie uwzględnia 

zmieniających się działań i otoczenia pojedynczych technik 

 działania sobowtóra posiadają wyjątkowo zinstrumentalizowany charakter, 

co  prowadzi do społeczno-psychologicznej dymensji uwagi 

 sobowtór nie jest już integralną częścią psychodramy; pozwala poprzez 

swoją instrumentalizację prowadzącemu wywierać wpływ na grę 

  położenie i struktura sobowtóra są poprzez jego działania rozdzielone 

 przejęty przez nią tele-koncept stanowi znaczną część jej wkładu, ma on na 

celu potwierdzanie możliwości realnego znaczenia, które sobowtór 

powinien zdobyć za pomocą protagonisty. Zaniedbanie wspólnoty redukuje 

przyjęty tele-proces wyłącznie do przyjętego przez sobowtóra 

wprowadzenia, które nie odpowiada wspólnemu kierunkowi pracy. Przez 

to zastosowanie tele-konceptu traci możliwości wyjaśnienia i 

powiadomienia  

 zastosowanie „matrix wszystkich tożsamości” jako reaktywacji wczesnej 

relacji matka- dziecko- struktura przeżyć uzasadnia Zerka Moreno 

stosunkiem zaufania między protagonistą a sobowtórem. Stosunek tej 

formy społecznego przeżycia, jak i jego skutki nie są wyjaśnione wewnątrz 

procesu podwojenia  

 Zerka Moreno zaniedbuje społeczny aspekt techniki podwojenia, który 

stanowi podstawową część. Zostaje utrzymana sprzeczność między 

sobowtórem jako częścią psyche protagonisty a pozycją dramatycznego i 

społecznego wydarzenia 
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Nie wątpiąc w znaczenie teorii techniki podwojenia Zerki Moreno, można stwierdzić, że nie 

udało się potwierdzić podstawy procesu podwojenia a w szczególność jego wymiaru 

społecznego i terapeutycznego. 

 

Hilarion Petzold 

 

W przeciwieństwie do Zerki Moreno Hilarion Petzold odrzuca instrumentalną metodę 

postrzegania i stara się przeprowadzić analizę podwojenia niezależnie od struktury działania 

całej terapii psychodramy. Działanie dublowania powinno być bezpośrednio zaczerpnięte z 

społeczno-psychologicznych i rozwojowo-psychologicznych przemyśleń Jacoba Levy 

Moreno. 

Petzold zauważa, że technika podwojenia w klasycznej formie stosowanej przez Moreno  

odpowiada tak zwanemu „tele-sobowtórowi”. („Podstawowe techniki szkoły psychodramy 

Moreno” (2)). Mamy tutaj do czynienia z wielostronnym procesem wczuwania (proces 

empatii- „retropatii”) się w stan tożsamości pomocniczego ja klienta. Ten stan można 

osiągnąć, jeśli się pomocnicze ja rozwinie się do etapu „szczerego podwojenia/dublowania ja. 

Moreno nawiązuje w koncepcji tele-sobowtóra do swoich wcześniejszych prac (1953) 

dotyczących tematyki wprowadzenia, przeniesienia jak i tele („ Tele-Theorem”, Moreno, 

1934, 1959) i rozwoju klinicznego (1944), w celu stworzenia koniecznego punktu wyjścia. 

Obok tele – theorem przyjmuje on, że w zdrowych międzyludzkich stosunkach istnieje 

wprowadzenie zwrotne ( także „drugie czucie”). Przedstawia  wyobrażenie Moreno dotyczące 

dziecięcego rozwoju jako procesu auto-rozróżnienia „matrix wszystkich tożsamości”. 

Następnie rozwój dziecięcy jest pojmowany jako proces, podczas którego dziecko przeżywa 

wszystkie tożsamości – szczególnie te wynikające z połączenie ze swoim otoczeniem, swoją 

matką. Dokonuje auto-rozróżniania przy postrzeganiu siebie i swojej matki jako jednorodnych 

subiektów, aby w końcu dokonać wymiany tożsamości. Kliniczny rozwój został tutaj 

potraktowany jako proces socjalizacji. W jego ramach powstają role, które zostają 

przekazanie, aby w końcu użyć ich w grze.  

Inną podbudowę otrzymuje technika podwojenia dzięki teorie co-unconsciousness (1954, s. 

198), a następnie co-consciousness (1961a), co odpowiada świadomemu przeżyciu tele- 

stosunków. Należy przez to rozumieć nieświadome stany dwóch i więcej jednostek, którymi 

dzielą wzajemnie, ponieważ wywodzą się z tych samych przeżyć. Tworzą one tak zwane 

interpsyche, „bezpołączeniową, gęstą interakcję między pacjentem a sobowtórem”. To 
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przypuszczenie co-unconsciousness i co-consciousness służy jako model wyjaśnienia tele 

wymiennych stosunków między klientem a pomocniczym ja. Moreno zakłada takie wspólne 

świadome stany nie tylko w każdym wąskim stosunku czy we wspólnocie. lecz także między 

klientem a pomocniczym ja, pod warunkiem, że się znają. 

W psychodramie powinny zostać powtórzone środki i techniki procesu socjalizacji. Można 

tego dokonać poprzez wykształcenie między pomocniczym ja a klientem matrixa wszystkich 

tożsamości, które wykształciło dzieciństwo, przy czym pomocnicze ja i klient utożsamiaj a się 

i proces różnicowania zostanie unieważniony.  

Ten przebieg przedstawia - według Petzolda - regresje do wczesnego rozwoju, kiedy klient 

może czuć się „zdrowy” i „ jeszcze nie rozdarty przez traumę”. Stan ten umożliwia klientowi 

nowy przebieg rozwoju. Oferuje mu szansę na nowy, lepszy rozwój tożsamości. Petzold 

zaznacza, że psychodrama staje się rodzajem powtórzonej socjalizacji.  (Moreno, 1952,  244). 

Przy tym poglądzie na temat techniki podwojenia ważne jest, aby podkreślić  dalsze 

znaczenie sobowtóra. Sobowtór nie jest już tylko pomocniczym ja czy instrumentem 

psychodramy, ale staje się w tele-przeżyciu prawdziwym sobowtórem klienta.  

Obok środków technik podwojenia prowadzącej do katharsis prezentowane są doświadczania 

przeżycia prawdziwego dublowania. Według Zerki Moreno doświadczanie podwojenia jest 

tym co „może być przez psychoanalityków  nazywane jest identyfikacją”.  (10) 

 

Z drugiej strony należy odgraniczyć nie –dyrektywne techniki dublowania od dyrektywnych. 

Przedstawią one „instrument w rękach kierowników psychodramy i brak subiektywnej 

wielkości” (Moreno, 1978,  165)  oraz włączają obce klientowi reakcje (na przykład 

skierowane przeciw nim reakcje pomocniczych ja w sensie „własnej konfrontacji”).  

Ogólnie można przypisać funkcję pomocniczego ja sobowtórowi - obiektywizm 

międzyludzkich procesów, przekazanie wglądu klientom, „katalizator”  - w celu zwiększenia 

integracji i odniesienia  do rzeczywistości. Jako główne aspekty wyróżniane są 

obiektywizacja/eksternalizacja, wewnętrzne stany klienta oraz nawiązanie do rzeczywistości 

(niedowierzanie działania) (Petzold 1977, 283). 

 

W przeciwieństwie do tele-sobowtóra w przypadku pomocniczego ja niebezpieczeństwo 

możliwości wpływu na klienta wydaje się większe przy dyrektywnych technikach podwojenia 

takich, jak  „przejścia”, „prowokacje” czy „sugestie sobowtóra”. Petzold zwraca w tym 

miejscu uwagę na psychoanalityczne koncepcje przekazania i ponownego przekazania oraz na 

terapeutyczną koncepcję konfluencji. Dyrektywne techniki podwojenia uznane zostały za 
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przeciwwskazane przede wszystkich w przypadku słabych ja klientów lub klientów z tak 

zwaną konfluencją i neurozą. W tych przypadkach mogłoby dojść do zniszczenia procesu 

dublowania klienta lub do stworzenia zagrożenia prześnienia i ponownego przeniesienia a co 

się z tym wiąże, przeistoczenie gry klienta w swoją własną. Z tego powodu Petzold podkreśla, 

że prowadzący psychodramę musi kontrolować i dostosowywać metodę pomocniczego ja 

oraz tak dobrać pomocnicze ja, by mogli spełniać swoje role. Owo niebezpieczeństwo 

pojawia się przede wszystkim w przypadku nieprofesjonalnych pomocniczych ja, przy czym 

Petzold zauważa równocześnie, iż nie powinno się nadzorować żadnych klientów a techniki 

dublowania powinny być wykorzystywane tylko „przez specjalistów - wyszkolonych”.  W 

przypadku tele-sobowtóra problem polega, według Petzolda, na tym, że jest on mniej 

rozpowszechniony, ponieważ pomocnicze ja zorientowane jest przede wszystkim na poziomie 

empatycznym, czyli na „przeżywanej rzeczywistości pacjentów”. (7) 

 

Petzold nawiązuje przede wszystkim do form dyrektywnych podwojenia opracowanych przez 

Zerkę Moreno. Jej opracowanie formy pomocniczego ja znalazłoby w swojej funkcji 

podwojenia instrument używany przez psychodramatyków. Podwojenie zostanie w pierwszej 

kolejności zamienione tak, aby przełamywać opór klienta i uwidocznić jego „wewnętrzny 

poziom przeżycia”. Priorytetowym celem miałoby być odreagowanie za pomocą katharsis. W 

tym celu klient powinien zostać poddany manipulacji, co przedstawia widoczny przełom w 

koncepcji wymienności stosunków. Tę sprzeczność Moreno stara się wyjaśnić w swojej 

pracy. Szukała w tym celu przyczyn nie wykształcenia się tele-relacji, które w podczas 

„przewrócenia wszystkich tożsamości powinny umożliwić proces wzrostu tożsamości i 

różnicowania”. Następnie klient sam powinien uniemożliwić te procesy wzrostu, co również 

powinno ten proces uzasadnić lub uczynić przekonywującym. Petzold rozumie jednak ten 

sposób działania jako jednoznaczny obyczaj wywodzący się z egzystencjonalnej teorii i 

praktyki Moreno.  

 

Rüdiger Mügersdorff 

 

 W fazie rozgrzewki oraz podczas wywiadu wprowadzającego protagonista otwiera się na 

własną tematykę. Układa swoje przeżycia w sceny, przy czym status ten powinien zostać 

opracowany, ponieważ istnieje tylko jedna możliwość przeżycia tu i teraz. Poprzez ciągłą 

eksploatację samego siebie powinna zostać osiągnięta reprezentacja i uświadomienie sobie 

swojej tożsamości. Celem przedstawienia nie jest tylko opracowanie własnej świadomości w 
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działaniu i grze, ale również pogłębienie wglądu protagonisty w siebie samego, wgląd w 

struktury swojego życia.  

Jakob Levy Moreno określił to przejście, które się tutaj odbywa, jako zamianę zewnętrznej 

społecznej skorupki na strukturę wewnętrzną. Ta pierwsza zmiana w grze oznacza, że 

protagonista nie widzi już się w skonstruowanych ramach horyzontu osoby dojrzałej, ale 

odkrywa samego siebie. Poprzez podwojenie możne zostać uwidocznione i przedstawione na 

scenie to własne odkrycie  przy pomocy rozmowy ze samym sobą. Ta wewnętrzna struktura 

zostaje także uwidoczniona dla obserwujących.  

 

Uczucia, myśli, odczucia zostają uwolnione od zewnętrznych wpływów i nagle możliwe do 

przeżycia. Protagonista pozostaje przy tym, według humanistycznej psychodramy, własnym 

reżyserem, kierownikiem a pomocnicze ja odgrywa funkcję wspomagającą. Dyrektywne 

podwojenie zyskuje określone granice: Protagonista zyskuje poprzez własne działanie wgląd 

w wewnętrzne struktury swojego zachowania, jak i poprzez pośrednictwo siebie w grze. Za 

pomocą osiągniętego w grze na scenie uzewnętrznia wewnątrz-psychicznych fenomenów, 

protagonista przyznaje sobie możliwość zniwelowania dystansu. Doświadcza tym samym 

pewnego rodzaju uwolnienie od własnej struktury, zdobywa nowe przestrzenie działania i gry, 

które nie są zdeterminowane ani określone przez struktury życie. Postulat zdrowych, 

indywidualnie określonych osób uzasadnia to dramatyczne traktowanie. Przez antagonizm 

między problemem a anty-problemem, wymuszoną deformacją a wolnym decydowaniu o 

sobie protagonista uzyskuje przy pomocy grupy możliwość dalszego rozwoju. Ponieważ 

protagonista nie może natychmiast przedstawić swojego problemu ani anty-problem, zadanie 

to ułatwia mu sobowtór, który wyraża i reprezentuje tą inną opcje. W tym miejscu potrzebne 

jest zastosowanie zmiany w przebiegu gry, jak i rozszerzenie jej przestrzeni. Wówczas to  

protagonista wchodzi w nową fazę, umożliwiając sobie przeżycie odgrywanego konfliktu w 

scenach. Nie jest jednak celem osiągnięcie katharsis ani wglądu, ale o wiele bardziej istotnego 

stanu -  przemiany, w której wewnętrzne struktury odgrywanej tożsamości zostają włączone 

w doświadczanie siebie przez wprowadzenie anty-problemu. Protagonista osiąga w grze 

zmianę, która ukazuję jego nowy obraz i w której znajduje on swoją uzupełnioną  tożsamość, 

która umożliwia mu swobodne korzystanie z własnych sił organizacyjnych. Katharsis wnosi, 

z jednej strony, wolne wyrażanie nabytych w czasie rozwoju negatywnych uczuć, z drugiej 

strony, odbywa się w jej emocjonalnym zakończeniu antagonistyczne, dramatyczne napięcie.  

Metoda dublowania służy dwóm ważnym nastawionym protagonistycznie celom 

psychodramy: perypetii i katharsis.  
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Faktory działania są nie możliwe do odnalezienia w grze stawiającej w centrum protagonistę. 

O wiele bardziej istotna jest interakcja między grupą, członkami grupy a protagonistą. 

Dynamicznemu procesowi wewnątrz grupy przepisuje się w psychodramie duże znacznie. W 

tej komunikatywnie określonej części zostaje określone zadania dublowania przez 

nawiązujące do terapii grupowej i indywidualnej w psychodramie. Gra protagonisty i 

aktywność sobowtóra odbywają się w atmosferze zaufania, które stwarza grupa. Z drugiej 

strony, zaufanie to wywiera wpływ na grupę. Podczas wyboru protagonisty, sobowtóra, jak i 

podczas gry i współdziałania pomocniczego ja bierze udział cała grupa.  

Sprzeczność koncepcji podwojenia Zerki Toeman Moreno z Hilarionem Petzolda jest 

wynikiem braku wglądu w opisaną, określoną podwójną dymensję psychodramy.  

 

Historyczno - życiowe i nastawione na protagonistę funkcje podwojenia  

 

Aby działanie psychodramy: perypetia i katharsis - mogły się pojawić, konieczne są trzy 

faktory działania: 

1. określenie reguł gry zostaje w gestii protagonisty 

2.  pozycja obrazu siebie i przynależny anty-obraz powinny zostać zestawione w jedno 

wyrażenie 

3. wyrażenie powinno znaleźć się w dramatycznym zestawieniu  

Te trzy faktory działania odpowiadają w humanistycznej psychodramie - jak przedstawia 

Rüdiger Müngersdorff – trzem, podstawowym funkcjom sobowtóra w grze protagonisty  

1. pomaga protagoniście w jego przedstawieniu przez to, że podąża za nim w jego 

zestawieniu, przeżyciu w scenach. Sobowtór jest tym ograniczany, podporządkowany 

protagoniście.  

2. sobowtór powinien umożliwić protagoniście wyrażenie jego świata przeżyć podczas 

grze. Może wypełnić tę funkcję poprzez powtórzenie, koncentrację, połączenie 

wypowiedzi, izolację pojedynczych elementów wyrazu, jak i przez wymianę  poziomu 

wyrazu. Bardzo ważna jest funkcja sobowtóra w pracy nad wyrazem, ponieważ jest 

ona decydująca dla działania psychodramy. Sobowtór bowiem za pomocą 

obiektywnego zestawienia pozwala wyrazić protagoniście jego wewnętrzne problemy 

i przez to zyskać dystans do obrazów z życia i powiązanych z nimi problemów. 

Poprzez współdziałanie w pracy nad wyrazem sobowtór zyskuje dodatkową rolę 
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pośrednika między grupą a protagonistą. Pomaga grupie przetłumaczyć język i 

przedstawione przez protagonistę obrazy.  

3.  sobowtór umożliwia dramatyczne zestawienia, ma wkład w podtrzymywanie 

napięcia. Poprzez transformację, możliwość przeciwnego wyrażenia, które jest częścią 

przedstawienia, jak i zwiększenie oraz zintensyfikowanie wewnętrznych zdarzeń 

sobowtór zyskuje wiele możliwości wyrażenia psychicznego przeżycie w jego 

dramatycznej formie. Perypetia i katharsis jako cele działania psychodramy są  

możliwe tylko jako wyraz wzrastającego, dramatycznego przebiegu. Dlatego też 

technika dublowania/podwojenia ma duże znaczenie, w szczególności w zakresie 

przebiegu napięcia w grze nastawionej centralnie na protagonistę.  

Sobowtór może oczekiwać nacechowanego życiem i historią przebiegu działania. Może 

osiągnąć to poprzez wspomaganie  przebiegu gry.  

Grupowo- terapeutyczna i społeczna dymensja sobowtóra 

Gra protagonisty nie może zostać wyizolowana z pozostałego, grupowego i dynamicznego 

procesu. Koncepcje Zerki Toeman Moreno i Hilariona Petzolda ponoszą klęskę w wyniku 

zastosowania jednostronnej i odosobnionej metody postępowania. Społeczny sobowtór bierze 

udział w korespondującej z trzema przedstawionymi funkcjami sobowtóra i ogólnymi 

zasadami psychodramy. Przy czym zyskuje funkcję pośrednika między grupą a protagonistą: 

1. nawiązując do pierwszej, podstawowej reguły psychodramy, sobowtór podażą za 

zestawieniem protagonisty i pozostawia reguły gry po stronie graczy. Tylko wtedy 

protagonista może swoją grę zestawić i w ten sposób rozpocząć własne 

psychodramatyczne zestawienie i tylko pod takim warunkiem protagonista może 

wprowadzić siebie jako wynik własnej pracy i wkład we własne życiowo- historyczną, 

określoną,  wewnętrzną dymensje  w społecznych procesach.  

2. sobowtór umożliwia protagoniście doświadczenie otwartość i towarzystwa grupy 

także podczas gry. Ułatwia doświadczenie społecznej przynależności w jednym ze 

skoncentrowanych na sobie zadań.  

3. sobowtór wspomaga pracę nad wyrazem protagonisty, aby pomóc mu w wyrażeniu 

intersubiektywnego zrozumienie i uwidocznieniu zestawienia własnego życia, 

własnych myśli, odczuć, uczyć i działań. Ma za zadanie wytworzyć wspólne pole 

wyrazu dla  protagonisty i grupy. 
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W ten sposób można wyróżnić sześć funkcji metody dublowania, które każdorazowo poddają 

rozważaniu funkcjonalność aspektów. Kwestia przydatności i możliwości metody dublowania 

w psychodramie została zatem wyjaśniona. Jak dotąd pozostaje do zbadania  wypełnianie 

zadań przez sobowtóra, ponieważ każda funkcja może być realizowana w różnej formie, na co 

już została zwrócona uwaga.  

Typy sobowtórów 

 

Typy sobowtórów przedstawiają zastosowanie funkcji w konkretnych, terapeutycznych 

sytuacjach. Można wyróżnić trzy formy, z których każda jest realizowana w dwóch 

odmianach, a zatem istnieje sześć akcentów, na które należy zwrócić uwagę.  

1. Sobowtór towarzyszący 

Powtarza wyraz protagonisty, potwierdza i wspiera w rozmowie.  Towarzyszy 

protagoniście w jego zmianach przez to, że za nim podąża. 

 

W dymensji grupowo-terapeutycznej przekazuje zaufanie i doświadczenie bycia 

człowiekiem. Protagonista może czuć się podczas swojej gry, że będąc w grupie, 

znajduje się w dobrych rękach.  

 

2. Sobowtór transformujący 

W pracy nad wyrazem protagonisty pogłębia życiowo- historyczne dymensje. 

Bierze udział w całej pracy nad wyrazem, uwidaczniając go i dramatyzując. 

 

W grupowo-terapeutycznych dymensji przekazuje poprzez pełne zaufania 

doświadczenie. Protagonista odczuwa, że może zostać zrozumiany przez grupę, co 

więcej, wzrasta jego zaufanie do społecznego otoczenia. Sobowtór działa na rzecz 

zmiany wyrazu w intersubiektywnej formie.  

 

3. Sobowtór dyrektywny i psychologiczny 

Działa w życiowo- historycznych dymensjach jako pokonujący opór i  

eksplozywny sobowtór.   
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W grupowo-terapeutycznej dymensji działa jako gwarancja rzeczywistości i 

społeczności. Znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie protagonista nie 

może wprowadzić do gry swojej psychicznej i społecznej rzeczywistości. Ma 

charakter kierujący, z wszystkimi ograniczeniami interwencji na obu poziomach. 

 

Podsumowując można powiedzieć, że psychodrama mogłaby być przedstawiona w ten 

sposób, iż każda jej faza charakteryzuje się skutkiem połączenia grupowo- psychologicznej i 

indywidualnej części.  

Społeczne znaczenie metody dublowania zostało tym samym uznane. Właściwy problem 

badań nad sobowtórami  nie  koncentruje się już nad „tożsamością” i związkiem między 

sobowtórem a  protagonistą. Sobowtór nie jest już zredukowany do czynnika wnoszącego 

identyczność, co więcej jest zaangażowany w opracowanie gry, utrzymuje komunikatywny 

kontakt między protagonistą a grupą, odwołując się do zrozumiałej intencji prób wyrazu 

protagonisty.  

 

Jakie cechy charakterystyczne można zaobserwować u sobowtórów? 

Poniższa tabela prezentuje charakterystyczne cechy sobowtórów/dubli, które opisują ich 

działania. Cechy te zostały wyszczególnione na podstawie analizy literatury i teoretycznych 

przemyśleń.  

 

Lista sobowtórów ze względu na ich cechy: 

1 uprzejmy    55 prowokujący 

2 słuchający    56 spontaniczny 

3 oczekujący    57 niepewny 

4 przyjmujący    58 jąkający się  

5 spokojny    59 suwerenny 

6 opanowany    60 blisko protagonisty  

7 wycofujący się    61 zaangażowany 

8 uzupełniający zdania   62 urzeczywistniający własny pomysł 

9 pośpieszający    63 energiczny 

10 sztywny     64 wykazujący dystans do protagonisty 



99 
 

11 dostosowujący się   65 pozostawiający wolność 

12 rozważny    66 wplątany 

13 wrażliwy    67 zainteresowany 

14 idący z kimś    68 oceniający 

15 mający tą samą pozycję ciała  69 werbalizujący uczucia 

16 posuwający się do przodu  70 oczekujący potwierdzenia 

17 prowadzący     71 pozostawiający (sobie ) czas 

18 trzymający rękę na pulsie  72 pokonujący przeciwności  

19 stawiający kropkę nad i  73 dostrzegający przeciwności 

20 ponaglający    74 mający bardzo duże doświadczenie 

21 ciepły    75 rozumiejący sytuację grupy 

22 kontrolujący     76 ponaglający  

23 proponujący     77 narzucający swoją wolę    

24 dopasowujący głos    78 wykazujący zrozumienie  

25 pytający    79 towarzyszący 

26 zaangażowany   80 wywołujący spokój  

27 rozważny     81 pomocny     

28 będący sobą    82 osiągający rozwiązanie 

29 nawiązujący kontakt wzrokowy  83 rozmyślny  

30 cierpliwy    84 przekonujący 

31 ostrożny    85 osiągający zrozumienie  

32 zgadzający się    86 konfrontujący  

33 przyglądający się   87 postrzegający    

34 wycofujący się   88 dający poczucie bezpieczeństwa 

35 inicjujący     89 wywołujący nieład   

36 pogodny    90 wywołujący ulgę    

37 zamyślony    91 wywołujący odprężenie    

38 solidarny    92 wywołujący optymizm 

39 będący pod wrażeniem   93 powodujący aktywność 

40 promieniujący spokojem  94 wywołujący współczucie 

41 obserwujący    95 wywołujący przełom 

42 działający z głową    96 powodujący zniszczenie     

43 wprowadzający własne myśli   97 powodujący rezygnacje 
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44 werbalizujący mowę ciała  98 wywołujący zamęt 

45 mający wgląd    99 wywołujący przejrzystość 

46 dający wgląd    100 nastawiony na cel 

47 umiejący dobrze formułować  101 powodujący uspokojenie 

48 widzący związki   102 wywołujący zachętę 

49 oceniający    103 wywołujący napięcie 

50 pozostający sobą   104 wywołujący solidarność   

51 pełny zrozumienia   105 wywołujący wzruszenie 

52 pomagający    106 powodujący przezwyciężenie 

53 przekonujący    107 dający nadzieję 

 

Skala szacunkowa i sposób postępowania 

Z powyższych cech / właściwości została zestawiona skala szacunkowa, która pozwala na 

ocenienie w skali od -3 do +3 pojawiające się przejawy konkretnych cech zaobserwowanych 

przez członków grupy podczas procesu dublowania, a także przez protagonistów i 

sobowtórów po jego zakończeniu.  

Analiza statystyczna 

Z pośród przeprowadzonych 25 procesów dublowania i uzyskanych danych od 205 

obserwujących (obserwacja cech, jak i ocena szacunkowa) została dokonana analiza wartości 

średniej oraz analiza Clustera.  

Analiza Clustera jest kalkulacją związków i zależności cech dublowania i jego skutków w 

procesie podwojenia. Można zaobserwować w grupie małe rozgraniczenie (tzw. 

homogeniczność), przy czym Cluster podsumowuje pojedyncze grupy, które wyraźnie się od 

siebie różnią.  

W procesie agregacji zestawienie cech pojawia się jako incremental sum of squares oraz jako 

proces Warda – znana, polecana metoda.  

Analiza czynników umożliwia zdobycie informacji na temat korelacji pojedynczych 

właściwości i skutków pod warunkiem istnienia podstawowych cech wspólnych, tak zwanych 

faktorów. W tej metodzie stosuje się  metodę głównych komponentów w połączeniu z 

normalizacją Kaisera. Wyniki są przedstawiane według metody Varimaxa. 
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Aby móc oszacować przeżyte przez członków grupy skutki procesu dublowania, pochodziły 

one od pięćdziesięciu sześciu obserwujących i zostały przedstawione rozdzielnie w dziesięciu 

procesach. 

Wyniki analizy Clustera. Cechy zaobserwowane podczas dublowania przez osoby 

obserwujące 

W poniższym dendrogramie zostały graficznie przedstawione skumulowane właściwości 

zaobserwowane w procesie podwojenia.  

 

    

Cluster 1 

 

1 uwaga      2 słucha 

4 podejmuje     12 rozważa 

41 obserwuje     42 działa z głową 

67 jest zainteresowany    15 ma tę samą pozycję ciała 

11 nastawia się      60 jest blisko protagonisty 

79 towarzyszy      13 jest wrażliwy 

14 podąża     51 jest pełny zrozumienia 

52 pomaga     21 jest ciepły 

65 daje wolność     71 daje (sobie) czas 

 

Cluster 2 

 

3 oczekuje     30 jest cierpliwy 

31 jest ostrożny      5 jest spokojny 
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6  jest opanowany     40 promieniuje spokojem 

7 wycofuje się     34 dystansuje się 

 

Cluster 3 

 

16 posuwa akcję do przodu   18 trzyma rękę na pulsie 

19 stawia kropkę nad i     35 sugeruje 

45 ma wgląd     48 widzi związki 

47 potrafi dobrze formułować   46 daje wgląd 

78 wykazuje zrozumienie    69 werbalizuje uczucia 

43 wprowadza własne myśli 

 

Cluster 4  

 

29 nawiązuje kontakt wzrokowy  33 ogląda 

32 zgadza się    38 solidarny 

37 rozważa    70 oczekuje potwierdzenia 

50 pozostaje taki sam 

 

Cluster 5  

8 uzupełnia zdania   9 napędza 

17 kieruje    53 przekonuje 

22 kontroluje    23 daje propozycje 

25 pyta 

 

Cluster 6  

 

24 dopasowuje głos   36 jest wesoły 

56 jest spontaniczny   59 jest suwerenny 

74 jest bardzo doświadczony  72 pokonuje przeciwności 

73 rozpoznaje przeciwności  75 pojmuje sytuacje grupy 

44 werbalizuje mowę ciała 
 

Cluster 7 

 

26 jest zaangażowany   39 sam jest pod wrażeniem 

61 jest zaangażowany 

 

Cluster 8  

 

10 jest sztywny                 66 jest uwikłany 

57 jest niepewny                 58 częściej się jąka 

 

Cluster 9  

 

54 formułuje przeciwieństwa   55 prowokuje 

63 jest energiczny    76 śpieszy się 

77 narzuca swoją wolę 

 

Cluster 10  



103 
 

 

20 ponagla    49 ocenia 

68 ocenia    27 rozmyśla 

62 urzeczywistnia własny koncept               28 jest sobą 

64 ma dystans do protagonisty 

 

 

Czy przedstawione w Cluster cechy dublowania są merytorycznie homogenne? 

Merytoryczna homogenność przedstawionych cech w metodzie Cluster została sprawdzona 

metodą analizy faktorów. 

Analiza faktorów Cluster 1 

Ważne przypadki 205 

Varimax’a faktory: 

 

 

Analiza faktorów Cluster 2 
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Analiza faktorów Cluster 3 

 

 

    

Analiza faktorów Cluster 4 
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  Analiza faktorów Cluster 5 

 

 

Analiza faktorów Cluster 6 
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Analiza faktorów Cluster 7 

 

 

Analiza faktorów Cluster 8 

 

 

 

Analiza faktorów Cluster 9 

 

 

Analiza faktorów Cluster 10 
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Wyniki analizy Cluster, ustalone wedle cech sobowtóra 

W poniższym dendrogramie zostały graficznie przedstawione właściwości skumulowane 

zaobserwowane w procesie podwojenia.  

 

Cluster 1 

 

1 uwaga    2 słucha 

4 przyjmuje   12 rozmyśla 

70 oczekuje potwierdzenia 71 pozostawia sobie czas 

 

Cluster 2 

 

11 nastawia się   18 pozostaje przy piłce 

43 wprowadza własne myśli 69 werbalizuje uczucia 

73 dostrzega przeszkody / opór 

 

Cluster 3 
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13 wrażliwy   14 idzie z 

42 działa z głową   41 obserwuje 

48 widzi zależności  67 jest zainteresowany 

35 sugeruje   52 wspomaga 

16 posuwa do przodu      19 mówi kropka nad i  

 

Cluster 4  

 

15 ma tą samą pozycję ciała 45 jest wyrozumiały 

21 jest ciepły   60 bliskość protagonisty 

51 jest wyrozumiały  79 towarzyszy 

65 daje wolność 

 

Cluster 5 

 

3 odczekuje   30 jest cierpliwy 

31 jest ostrożny   7 dystansuje się 

34 wycofuje się  

 

Cluster 6 

 

5 spokojny    40 promieniuje spokojem 

6 opanowany 

 

Cluster 7 

 

8 uzupełnia zdania  9 napędza 

23 daje propozycje  26 jest zaangażowany 

 

Cluster 8 

 

24 stymuluje głos  32 zgadza się 

25 pyta    37 rozmyśla 

33 ogląda   29 nawiązuje kontakt wzrokowy 

38 solidarny   44 werbalizuje mowę ciała 

 

Cluster 9 

 

17 kieruje   72 pokonuje opór 

22 kontroluje   61 jest zaangażowany 

39 pod wrażeniem 

 

Cluster 10 

 

46 jest wyrozumiały  78 przekazuje wgląd 

53 przekonuje   47 potrafi dobrze formułować 

50 pozostaje sobą  75 pojmuje sytuację grupy 

56 jest spontaniczny  59 jest suwerenny 

74 jest bardzo doświadczony 
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Cluster 11 

 

10 jest sztywny  57 jest niepewny 

63 jest pogodny  58 jąka się częściej 

68 ocenia  77 narzuca swoją wolę 

 

Cluster 12 

 

20 popędza    76 śpieszy się 

27 rozmyśla    62 urzeczywistnia swój koncept 

49 ocenia    36 jest wesoły 

64 dystans do protagonisty  28 jest sobą 

 

Cluster 13  

 

54 formułuje przeciwności  55 prowokuje 

66 jest uwikłany 

 

Analiza faktorów Cluster 1 

Ważne przypadki: 24 

Varimax‟a faktory: 

 

Analiza faktorów Cluster 2 
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Analiza faktorów Cluster 3 

 

Analiza faktorów Cluster 4 

 

 

Analiza faktorów Cluster 5 
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Analiza faktorów Cluster 6 

 

 

Analiza faktorów Cluster 7 

 

 

Analiza faktorów Cluster 8 
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 Analiza faktorów Cluster 9 

 

 

Analiza faktorów Cluster 10 
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Analiza faktorów Cluster 11 

 

 
  

 

Analiza faktorów Cluster 12 

 

Analiza faktorów Cluster 13 

 

 

Wyniki analizy Cluster ustalone wedle cech dublowania  

W poniższym dendrogramie zostały graficznie przedstawione właściwości skumulowane 

zaobserwowane w procesie dublowania.  
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Cluster 1 

 

1 uwaga    2 słucha 

4 gościć    11 nastawia się 

42 myśli z głową   13 wrażliwy 

14 idzie z   12 rozmyśla 

47 potrafi dobrze formułować 70 oczekuje potwierdzenia 

71 pozostawia czas 

 

Cluster 2 

 

3 odczekuje   5 spokój 

6 radosny   21 ciepły 

15 ta sama pozycja ciała  30 cierpliwy 

41 obserwuje 

 

Cluster 3 

 

16 posuwa do przodu  18 pozostaje przy piłce 

43 własne myśli   25 pyta 

32 zgadza się    35 sugeruje 

46 daje wgląd   78 rozpowszechnia opinie 

45 ma wgląd   48 widzi zależności 

65 daje wolność 

 

Cluster 4  

 

51 wyrozumiały  67 jest zainteresowany 

79 towarzyszy  52 wspomaga 

60 bliskość protagonisty 69 werbalizuje uczucia 
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Cluster 5 

 

7 wycofuje się                   34 wycofuje się 

40 promieniuje spokojem 

 

Cluster 6 

 

29 nawiązuje kontakt wzrokowy  31 jest ostrożny 

37 rozmyśla    33 ogląda 

 

 

Cluster 7 

 

38 solidarny    61 jest zaangażowany 

74 jest bardzo doświadczony  59 jest suwerenny 

39 jest pod wrażeniem 

 

 

Cluster 8  

 

8 uzupełnia zdania  72 pokonuje opór 

9 napędza akcję   26 jest zaangażowany 

50 pozostaje taki sam  53 przekonuje 

 

 

Cluster 9 

 

17 kieruje   19 stawia kropkę nad i 

23 daje propozycje  24 stymuluje głos 

56 jest spontaniczny 7               5 pojmuje sytuację grupy 

73 dostrzega opór  36 wesoły 

44 werbalizuje mowę ciała 

 

 

 

Cluster 10 

 

10 sztywny     63 szybki 

76 śpieszy się      77 narzuca swoją wolę 

57 niepewny     58 częściej się jąka 

64 zachowuje dystans do protagonisty    68 ocenia 

 

Cluster 11 

 

20 pośpiesza  22 kontroluje 

49 ocenia  62 urzeczywistnia swój koncept 

 

 

Cluster 12 
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27 rozmyśla    55 prowokuje 

66 jest uwikłany    28 jest sobą 

54 formułuje przeciwieństwa 

 

Analiza faktorów Cluster 1 

 

  

  
 

Analiza faktorów Cluster 2 

 

 

 

Analiza faktorów Cluster 3 
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Analiza faktorów Cluster 4 

 

 

Analiza faktorów Cluster 5 

 

 

 
  

 

Analiza faktorów Cluster 6 
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Analiza faktorów Cluster 7 

 

 

Analiza faktorów Cluster 8 

 

 

Analiza faktorów Cluster 9 
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Analiza faktorów Cluster 10 

 

Analiza faktorów Cluster 11 

 

 
 

 Analiza faktorów Cluster 12 
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W jakie faktorowe skutki można połączyć procesy podwojenia? 

Ważne przypadki: 51 
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Jak odznaczają się faktory skutków w oddzielonych wartościach i przy standardowych 

różnicach? 

 

Jak bardzo tożsame są potrzeby i skutki u protagonistów i sobowtórów? 

W dziesięciu sekwencjach dublowania, w których protagoniści i sobowtóry szacowali skutki 

procesu dublowania, nie można wyróżnić żadnych statystycznie rozpoznawalnych różnic. To 

oznacza, że w przypadku, kiedy protagonista potrzebuje pomocy, sobowtór podczas 

dublowania chce być  pomocny dla protagonisty.  

Ciekawe wydaje się jednak zaobserwowanie, które skutki postrzeganych różnic są 

największe: 
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Jeśli protagonista uważa, że proces dublowania zachęcił go do aktywności, rozmyślania czy 

wywołał u niego spokój, to sobowtór najmniej zgadza się z tą opinią. Natomiast 

zróżnicowanie takich skutków, jak pokonanie, odprężenie, przekonanie i solidarność 

wykazują największą zgodność zarówno u protagonisty jak i u sobowtóra.  

 

Jakie grupy skutków są opisywane przez protagonistów? 

W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie zostaną poddane analizie dane szacunkowe 

protagonisty w połączeniu rotacją Varimaxa. Ta metoda działania rozpowszechnia 

metodologicznie niską liczbę procesów dublowania, ale i wskazuje na liczne uwagi.  
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Protagoniści przeżywają skutki dublowania możliwe do podzielnie na sześć grup: 

1. zrozumienie dające działanie 

2. bezpieczeństwo dające działanie 

3. skutki rezygnacji 

4. skutki zachęty 

5. skutki prowadzące do zamieszania 

6. aktywujące skutków 

 

Jakie grupy skutków są przedstawiane przez sobowtórów? 
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Sobowtóry opisują cztery grupy skutków: 

1. pocieszające, uspokajające, dające nadzieję, zachęcające 

2. niszczące, prowadzące do rezygnacji, wprowadzające zamęt 

3. powodujące spokój 

4. pozwalające zrozumieć, zorientowane na znalezienie rozwiązania, wprowadzające 

przekonanie 

 

Główne komponenty analizy Cluster i cechy sobowtórów pozwalają na wyróżnienie  

dziesięciu jedno-faktorowych typów sobowtórów: 
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1. wrażliwy, słuchający, nastawiający się, towarzyszący, wykazujący 

zrozumienie, uważny, podążający z, znajdujący bliskość protagonisty 

2. spokojny, cierpliwy, wycofujący się 

3. widzący zależności, stawiający kropkę nas i, podążający 

4. obserwujący, nawiązujący kontakt wzrokowy, zgadzający się, solidarny 

5. napędzający akcję, kierujący 

6. doświadczony, dostrzegający opór, spontaniczny 

7. zaangażowany 

8. częściej się jąkający, niepewny 

9. śpieszący się, szybki, narzucający swoją wolę 

10. oceniający, mający własny koncept, ponaglający 

 

Jakie skutki uzyskuje sobowtór, jeśli wykazuje specyficzne właściwości? 

W celu sprawdzenia zależności między zaobserwowanymi skutkami dublowania a 

szczególnymi cechami sobowtóra  zostało przebadanych 56 procesów dublowania pod kątem 

korelacji. 

Poniższa lista prezentuje zestawienie cech podwojenia wraz z jego skutkami w skali 

prawdopodobieństwa 1/000.  

uważny 

pomoc (.58) 

jasność (.57) 

definiowanie celu (.44) 

pokonywanie (.42) 

aktywność (.41) 

nadzieja (-.44) 

napięcie (-.44) 

nieład (-.45) 

 

Słuchający 

spokój (.56) 
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bezpieczeństwo (.48) 

pomoc (.47) 

jasność (.46) 

napięcie (-.42) 

zamęt (-.44) 

nieład (-.44) 

wzruszenie (-.50) 

 

Odczekujący 

Brak ważnych korelacji 

 

Zakładający 

spokój (.42) 

jasność (.40) 

 

spokojny 

spokój (.46) 

 

Opanowany  

spokój (.52) 

pomoc (.52) 

 

Wycofujący się  

uspokojenie (.43) 

 

Uzupełniający zdania 

uspokojenie (.43) 

pocieszenie (.42) 

 

Napędzający 

zrozumienie (.61) 

przekonanie (.56) 
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rozmyślenie (.56) 

nadzieja (.51) 

optymizm (.56) 

aktywność (.51) 

rozwiązanie (.51) 

przełom (.44) 

pokonanie (.45) 

konfrontacja (.46) 

pomoc (.41) 

 

Sztywny 

napięcie (.55) 

rezygnacja (.52) 

rozbicie (.43) 

rozwiązanie (-.44) 

rozmyślenie (-.48) 

definiowanie celu (-.49) 

optymizm (-.50) 

pokonanie (-.50) 

aktywność (-.51) 

zachęta (-.52) 

nadzieja (-.52) 

jasność (-.56) 

pomoc (-.57) 

 

nastawiający się  

pomoc (.71) 

spokój (.61) 

jasność (.53) 

zachęta (.53) 

bezpieczeństwo (.53) 

nadzieja (.46) 
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rozwiązanie (.42) 

przekonanie (.41) 

definiowanie celu (.41) 

 

Rozmyślający 

rozmyślenia (.43) 

zachęta (.39) 

nadzieja (.39) 

 

Wrażliwy 

pomoc (.66) 

jasność (.59) 

spokój (.53) 

zachęta (.51) 

nadzieja (.51) 

definiowanie celu (.50) 

pokonywanie (.46) 

rozwiązanie (.45) 

bezpieczeństwo (.43) 

optymizm (.41) 

rozbicie (-.44) 

napięcie (-.48) 

 

Podążający za 

pomoc (.67) 

nadzieja (.64) 

zachęta (.58) 

definiowanie celu (.57) 

jasność (.55) 

pokonywanie (.53) 

aktywność (.52) 

optymizm (.51) 
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zrozumienie (.51) 

rozwiązanie (.45) 

spokój (.44) 

ulga (.44) 

bezpieczeństwo (.43) 

 

Ma tą samą pozycję ciała 

Brak ważnych korelacji 

 

Napędzający akcję 

pomoc (.71) 

rozwiązanie (.68) 

jasność (.63) 

nadzieja (.60) 

zrozumienie (.59) 

wgląd (.57) 

postrzeganie (.57) 

aktywność (.55) 

definiowanie celu (.55) 

zachęta (.54) 

pokonywanie (.52) 

optymizm (.51) 

bezpieczeństwo (.45) 

spokój (.44) 

rezygnacja (-.42) 

rozbicie (-.42) 

napięcie (-.55) 

 

Kierujący 

aktywność (.58) 

przełom (.54) 

rozpoznanie (.54) 
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wgląd (.51) 

rozwiązanie (.51) 

konfrontacja (.49) 

optymizm (.46) 

definiowanie celu (.45) 

nadzieja (.44) 

rozmyślenia (.44) 

pomoc (.43) 

pokonywanie (.41) 

 

Trzymający rękę na pulsie  

zrozumienie (.72) 

wgląd (.72) 

rozmyślenie (.69) 

definiowanie celu (.63) 

rozwiązanie (63.) 

jasność (.62) 

aktywność (.59) 

pomoc (.59) 

pokonywanie (.57) 

optymizm (.57) 

przełom (.56) 

postrzeganie (.50) 

bezpieczeństwo (.48) 

napięcie (-.46) 

stawianie kropki nad i (.42) 

jasność (.48) 

 

Podążający do celu 

jasność (.69) 

nadzieja (.67) 

rozwiązanie (.65) 
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zrozumienie (.65) 

aktywność (.64) 

definiowanie celu (.63) 

pomoc (.62) 

optymizm (.59) 

rozmyślenia (.59) 

przełom (.57) 

pokonywanie (.57) 

zachęta (.53) 

konfrontacja (.47) 

ulga (.44) 

postrzeganie (.41) 

 

Pośpieszający 

przełom (.48) 

 

Ciepły 

spokój (.53) 

pomoc (.51) 

jasność (.49) 

nadzieja (.44) 

definiowanie celu (.40) 

pokonywanie (.40) 

bezpieczeństwo (.39) 

 

Kontrolujący 

optymizm (.41) 

nadzieja (.40) 

wgląd (.40) 

ulga (.39) 

zachęta (.39) 
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Mający propozycje 

konfrontacja (.58) 

wgląd (.44) 

zrozumienie (.44) 

przełom (.44) 

nadzieja (.44) 

rozmyślenia (.41)  

aktywność (.41) 

postrzeganie (.40) 

 

Stymulujący głos 

jasność (.40) 

 

Pytający 

Brak ważnych korelacji 

 

Zaangażowany 

Brak ważnych korelacji 

 

Rozmyślający 

postrzeganie (.42) 

nadzieja (.42) 

 

Będący sobą 

rezygnacja (.41) 

zachęta (-.39) 

spokój (-.51) 

 

Nawiązujący kontakt wzrokowy  

Brak ważnych korelacji 
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Cierpliwy  

spokój (.51) 

 

Ostrożny 

Brak ważnych korelacji 

 

Zgadzający się  

solidarność (.62) 

nadzieja (.42) 

 

Oglądający 

Brak ważnych korelacji 

 

Wycofujący się 

Brak ważnych korelacji 

 

Sugerujący 

wgląd (.63) 

definiowanie celu (.60) 

zrozumienie (.60) 

nadzieja (.58) 

aktywność (.56) 

sugestie (.53) 

jasność (.50) 

rozwiązanie (.49) 

zachęta (.49) 

konfrontacja (.47) 

postrzeganie (.46) 

optymizm (.45) 

pokonywanie (.45) 

pomoc (.42) 

ulga (.41) 
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Pogodny  

aktywność (.57) 

optymizm (.57) 

definiowanie celu (.56) 

nadzieja (.47) 

zachęta (.43) 

wgląd (.43) 

pomoc (.42) 

rozwiązanie (.41) 

zrozumienie (.41) 

odprężenie (.41) 

 

Rozmyślający 

Brak ważnych korelacji 

 

Solidarny 

solidarność (.52) 

nadzieja (.43) 

pomoc (.41) 

ulga (.40) 

 

Pod wrażeniem 

Brak ważnych korelacji 

 

Promieniujący spokojem  

spokój (.54) 

zachęta (.39) 

 

Obserwujący 

zachęta (.60) 

pomoc (.47) 
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nadzieja (.46) 

jasność (.46) 

rozwiązanie (.46) 

spokój (.45) 

optymizm (.44) 

definiowanie celu (.43) 

pokonywanie (.43) 

 

Działający z głową 

zachęta (.54) 

rozwiązanie (.49) 

pomoc (.46) 

nadzieja (.44) 

optymizm (.43) 

rozmyśla (.42) 

 

Wprowadzający własne myśli 

konfrontacja (.44) 

wgląd (.43) 

pokonuje (.42) 

rozmyśla (.42) 

definiuje cel (.41) 

zachęta (.39) 

 

Werbalizujący mowę ciała 

Brak ważnych korelacji 

 

Mający wgląd 

jasność (.53) 

postrzeganie (.50) 

aktywność (.49) 



136 
 

zachęta (.47) 

wgląd (.46) 

definiowanie celu (.42) 

nadzieja (.42) 

zrozumienie (.41) 

rozwiązanie (.41) 

 

Dający wgląd 

zrozumienie (.58) 

wgląd (.57) 

pokonanie (.53) 

zachęta (.53) 

optymizm (.51) 

aktywność (.48) 

rozwiązanie (.48) 

nadzieja (.46) 

definiowanie celu (.43) 

pomoc (.41) 

przełom (.39) 

nieład (-.43) 

 

Potrafiący dobrze formułować 

aktywność (.73) 

definiowanie celu (.71) 

optymizm (.69) 

jasność (.68) 

zachęta (.66) 

pomoc (.65) 

nadzieja (.64) 

pokonywanie (.63) 

rozwiązanie (.61) 

zrozumienie (.59) 
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przełom (.58) 

rozmyślenia (.57) 

wgląd (.56) 

postrzeganie (.54) 

konfrontacja (.47) 

bezpieczeństwo (.47) 

odprężenie (.45) 

ulga (.42) 

napięcie (-.50) 

nieład (-.51) 

 

Widzący zależności 

jasność (.71) 

rozwiązanie (.70) 

definiowanie celu (.68) 

aktywność (.68) 

nadzieja (.67) 

wgląd (.67) 

zrozumienie (.66) 

pomoc (.65) 

zależności  (.51) 

konfrontacja (.49) 

przełom (.47) 

bezpieczeństwo (.45) 

ulga (.42) 

odprężenie (.39) 

nieład (-.44) 

napięcie (-.47) 

 

Oceniający 

Brak ważnych korelacji 
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Pozostający taki sam 

Brak ważnych korelacji 

 

Pełen zrozumienia 

spokój (.63) 

odprężenie (.62) 

pomoc (.56) 

nadzieja (.542) 

pocieszenie (.51) 

definiowanie celu (.50) 

bezpieczeństwo (.50) 

jasność (.49) 

rozmyślenia (.48) 

ulga (.48) 

wyrozumiałość (.47) 

zachęta (.46) 

rozwiązanie (.45) 

wgląd (.43) 

optymizm (.43) 

uspokojenie (.41) 

 

Wspomagający 

nadzieja (.68) 

uspokojenie (.62) 

definiowanie celu (.58) 

zrozumienie (.58) 

pokonanie (.57) 

jasność (.55) 

spokój (.55) 

wgląd (.55) 

optymizm (.55) 

rozwiązanie (.54) 



139 
 

aktywność (.51) 

rozmyślenia (.49) 

odprężenie (.48) 

bezpieczeństwo (.45) 

uspokojenie (.45) 

pocieszenie (.44) 

rozbicie (-.44) 

 

Przekonujący 

zrozumienie (.53) 

optymizm (.52) 

wgląd (.51) 

rozwiązanie (.51) 

aktywność (.50) 

nadzieja (.43) 

 

Formułujący przeciwieństwa 

konfrontacja (.40) 

 

Prowokujący 

konfrontacja (.80) 

przemyślenie (.47) 

postrzeganie (.46) 

 

Spontaniczny 

definiuje cel (.67) 

rozmyślanie (.66) 

aktywność (.65) 

rozwiązanie (.65) 

wyrozumiałość (.63) 

wgląd (.63) 

konfrontacja (.60) 
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optymizm (.58) 

jasność (.56) 

nadzieja (.55) 

przełom (.55) 

pomoc (.53) 

postrzeganie (.51) 

pokonuje (.49) 

zachęta (.46) 

 

Niepewny 

napięcie (.55) 

rezygnacja (.54) 

rozbicie (.51) 

optymizm (-.41) 

aktywność (-.42) 

wyrozumiałość (-.42) 

rozmyślenie (-.43) 

pokonuje (-.43) 

bezpieczeństwo (-.44) 

definiowanie celu (-.44) 

nadzieja (-.44) 

rozwiązanie (-.45) 

postrzeganie  (-.50) 

pomoc (-.51) 

zachęta (-.52) 

jasność (-54) 

 

Jąkający się częściej 

napięcie (.55) 

rozbicie (.46) 

rezygnacja (.46) 

rozwiązanie (-.41) 
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pokonanie (-.41) 

zachęta (-.42) 

pomoc (-.42) 

jasność (-.43) 

rozmyślenia (-.43) 

wyrozumiałość (-.43) 

bezpieczeństwo (-.50) 

 

Suwerenny 

nadzieja (.67) 

aktywność (.62) 

pomoc (.59) 

optymizm (.58) 

zachęta (.57) 

definiowanie celu (.56) 

jasność (.56) 

rozwiązanie (.56) 

wyrozumiałość (.54) 

rozmyślenia (.54) 

wgląd (.53) 

pokonanie (.48) 

odprężenie (.45) 

przełom (.41) 

 

Blisko protagonisty 

jasność (.68) 

zachęta (.66) 

aktywność (.64) 

definiowanie celu (.63) 

pomoc (.62) 

optymizm (.62) 

rozwiązanie (.61) 
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nadzieja (.60) 

wgląd (.56) 

rozmyślać (.54) 

przełom (.54) 

postrzeganie (.47) 

rozbicie (.45) 

spokój (.43) 

odprężenie (.43) 

napięcie (-.45) 

 

Sam zaangażowany 

Brak ważnych korelacji 

 

Urzeczywistniające własny koncept 

Brak ważnych korelacji 

 

Energiczny 

rezygnacja (.45) 

rozbicie (.44) 

zamęt (.39) 

bezpieczeństwo (-.43) 

spokój (-.66) 

 

Posiadający dystans do protagonisty 

rozbicie (.45) 

rezygnacja (.41) 

pokonanie (-.41) 

 

Dający wolność 

Brak ważnych korelacji 
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Uwikłany 

wzburzenie (.42) 

zamieszanie (.39) 

jasność (-.40) 

spokój (-.41) 

bezpieczeństwo (-.44) 

 

Zainteresowany 

zachęta (.49) 

definiowanie celu (.48) 

jasność (.48) 

aktywność (.47) 

optymizm (.46) 

rozwiązanie . (46) 

pokonanie (.42) 

nadzieja (.41) 

rozbicie (-.46) 

 

Osądzający 

zachęta (.63) 

pomoc (.61) 

aktywność (.58) 

jasność (.55) 

pokonanie (.53) 

nadzieja (.51) 

rozmyśla (.48) 

optymizm (.48) 

definiuje cel (.47) 

spokój (.47) 

postrzega (.46) 

wgląd (.46) 

bezpieczeństwo (.45) 
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odprężenie (.43) 

napięcie (-.41) 

rozbicie (-.43) 

 

Odczekujący potwierdzenia 

Brak ważnych korelacji 

 

Dający czas 

Spokój (.65) 

uspokojenie (.49) 

bezpieczeństwo (.46) 

pomoc (.45) 

rozbicie (.-44) 

 

Pokonujący opór 

pomoc (.46) 

solidarność (.40) 

 

Postrzegający opór 

rozmyślanie (.52) 

zachęta (.51) 

nadzieja (.50) 

jasność (.48) 

aktywność (.48) 

pomoc (.45) 

postrzeganie (.44) 

optymizm (.41) 

definiuje cel (.41) 

 

Bardzo doświadczony 

aktywność (.71) 

rozwiązanie (.60) 
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rozmyśla (.59) 

wyrozumiałość (.59) 

jasność (.58) 

pomoc (.57) 

zachęta (.56) 

wgląd (.56) 

definiuje cel (.54) 

optymizm (.53) 

pokonanie (.52) 

nadzieja (.52) 

przełom (.48) 

konfrontacja (.47) 

postrzeganie (.44) 

 

Rozumiejący sytuacje grupy 

konfrontacja (.59) 

rozmyślenia (.57) 

aktywność (.55) 

rozwiązanie (.53) 

wgląd (.51) 

wyrozumiałość (.47) 

jasność (.45) 

pomoc (.45) 

nadzieja (.43) 

rozbicie (-.40) 

napięcie (-.41) 

 

Śpieszący się 

rozbicie (.39) 

spokój (-.54) 

 

Narzucający swoją wolę 
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Brak ważnych korelacji 

 

Rozpowszechniający wglądy 

wgląd (.63) 

optymizm (.57) 

wyrozumiałość (.55) 

aktywność (.53) 

nadzieja (.53) 

rozmyślenia (.48) 

rozwiązania (.47) 

 

Towarzyszący 

zachęta (.65) 

pomoc (.59) 

jasność (.56) 

nadzieja (.54) 

odprężenie (.52) 

wyrozumiałość  (.50) 

definiowanie celu (.49) 

aktywność (.49) 

pokonanie (.49) 

spokój (.49) 

rozmyślenia (.40) 

postrzeganie (.39) 

napięcie (-.39) 

rozbicie (-.44) 

Z pośród wielu cech wyróżniają się szczególnie te, które posiadają dużą lub nikłą liczbę 

skutków. Należą do nich takie cech, jak: „potrafi dobrze formułować” i „widzi zależności” -  

ponad 20 korelacjami. Cechy takie, jak:  „posuwa akcję do przodu”, „wspomaga”, „ jest 

blisko protagonisty”, „werbalizuje uczucia” oraz „ towarzyszy” korelują z 18 lub 19 

skutkami. Natomiast cechy: „pełen zrozumienia” , „trzyma rękę na pulsie”, „jest niepewny”, 

„stawia kropkę nad i” , „sugeruje”, „jest spontaniczny”, „dostrzega opór” korelują z 15-17 
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skutkami. Z drugiej strony, ukazane zostały właściwości, które tylko z nielicznymi skutkami 

korelują lub nie wykazują żadnych korelacji. Do tych ostatnich należą: 

oczekuje 

pyta 

nawiązuje kontakt wzrokowy 

ogląda 

rozmyśla 

werbalizuje mowę ciała 

pozostaje sobą  

urzeczywistnia własny koncept 

oczekuje potwierdzenia 

ma tą samą mowę ciała 

jest zaangażowany 

jest ostrożny 

wycofuje się 

robi wrażenie 

ocenia 

jest zaangażowany 

daje wolność 

narzuca własną wolę. 

 

Poniżej wymienione cechy znajdują wyraźną korelacje z mniej niż 3 skutkami: 

przyjmuje/ gości 

jest opanowany 

uzupełnia zdania 

pośpiesza 

stymuluje głos 

jest sobą 

zgadza się 

prowokuje 

ma dystans do protagonisty 
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osądza 

śpieszy się 

jest spokojny 

wycofuje się 

rozmyśla 

jest cierpliwy 

promieniuje spokojem 

formułuje przeciwieństwa 

pokonuje opór. 

 

Negatywne skutki powodują u protagonisty następujące cechy: 

śpieszy się 

jest uwikłany 

jest szybki 

jąka się częściej 

jest sztywny 

ocenia 

ma dystans do protagonisty 

jest niepewny 

jest sobą. 

 

Między powyższymi znalazły się cechy, które szczególnie korelują z wieloma negatywnymi 

skutkami: 

jest sztywny (13 negatywnych skutków) 

jest niepewny (16 negatywnych skutków) 

częściej się jaka (12 negatywnych skutków). 

Następujące właściwości dublowania mają znaczące korelacje w specyficznych skutkach u 

protagonistów: 

Prowokujące zachowanie u sobowtóra prowadzi do konfrontacji u protagonisty. 

Jeśli sobowtór potrafi dobrze formułować, zachęci protagonistę do aktywności. 
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Gdy sobowtór widzi zależności, prowadzi to u protagonisty do jasności. 

Gdy sobowtór trzyma rękę na pulsie, wywołuje to u protagonisty zrozumienie, wgląd oraz przemyślenie.  

Gdy sobowtór nastawiony jest na protagonistę, udziela mu tym samym pomocy i wywołuje spokój. 

Jeśli sobowtór wykazuje duże doświadczanie, rozpoznane zostaje ono u protagonisty jako aktywacja.  

Kiedy sobowtór „stawia kropkę nad i”, wywołuje to u protagonisty jasność i nadzieje.  

Bliskość protagonisty wywołuje jasność.  

Pomocnicze, jak i suwerenne zachowanie sobowtóra wywołują u protagonisty nadzieje. 

 Jeśli sobowtór jest spontaniczny, wywołuje u protagonisty definiowanie celu, „ podążanie za” oraz oczekiwanie 

pomocy i nadzieję.  

Wrażliwe zachowanie sobowtóra wywołuje pomoc.  

Towarzyszący stosunek powoduje zachętę.  

Jeśli sobowtór sugeruje, napędza przez to proces dublowania i powoduje wgląd. 

 Werbalizowane uczucia są przyczyną zachęty. 

 Jest zrozumiałym, że rozpowszechnianie wglądu także u protagonistów powoduje wgląd.  

Pełne zrozumienia zachowanie sobowtóra daje protagoniście poczucie spokoju. 

 

Jakie skutki wywołuje sobowtór u protagonisty? 

Odpowiedź na pytanie, jakie skutki wywołują dane typy sobowtórów u protagonisty, zostanie 

udzielona poprzez wyjaśnienie korelacji między typem a opisanymi w przypadku każdego 

protagonisty skutkami. Zostanie tutaj scharakteryzowany typ podwojenia (największym 

naładowaniem faktorowany, z reguły większym niż >.7) za pomocą korelacji systemu 

punktowego i opisu skutków.  

Wrażliwy, przynależny, wstawiający się za protagonistą sobowtór jest uważny, towarzyszy 

protagoniście i ma z nim bliski kontakt. Wywołuje u protagonisty w dużym stopniu uczucie 

uzyskania pomocy. Szacowania obserwatorów dotyczące skutków dublowania korelują w 

wysokości .79. Powodują jasność (.71) i zachętę (.68), w tym samym stopniu powodują 

spokój (.66) i pomagają w pokonywaniu problemów (.60). Protagonista czuje się 

zaktywizowany (.54), czuje się pewniej (.54), zaczyna rozumieć siebie i swoją sytuację (.54) 

oraz zgadza się z optymistycznie nastawionym sobowtórem (.56). Zostaje zachęcony do 

przemyśleń (.48), porządkuje swoje uczucia i myśli (rozbicie -.52) i czuje ulgę (.48), ale także 

traci napięcie (-.50).  
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Spokojny, cierpliwy, i zdystansowany sobowtór nie wywołuje u protagonisty żadnych innych 

znaczących zmian poza spokojem (.47) i odprężeniem (.42).  

Widzący zależności sobowtór, który chce pomóc protagoniście w procesie dublowania  

trzyma rękę na pulsie, dobrze formułuje, ma wgląd, sugeruje, znacząco zmienia protagonistę 

w 20 z 28 badanych obszarach: obok wyrozumiałości (.74) wywołuje wgląd (.74) i jasność 

(.75), jak i rozwiązuje problemy (.74). Protagonista zostaje zachęcony do intensywnego 

analizowania, rozmyślań (.72), uczy się definiować cel (.70), jak i uzyskuje pomoc (.72). 

Rozwija uczucie nadziei (.72), staje się optymistyczny (.63), aktywizuje się (.69), zdobywa 

odwagę (.64) i lepiej pokonuje sytuacje konfliktowe (.65). Protagonista potrafi postrzegać 

siebie (.54), poprzez konfrontacje (.49) zachęcony jest do przełomu (.58). Bezpieczeństwo 

(.44) i odprężenie (.46) uniemożliwia mu rozbicie (-.42) i napięcie (-.53).  

Jeśli sobowtór nawiązuje kontakt wzrokowy z protagonistą i kontakt ten utrzymuje, patrząc na 

protagonistę, wnosi tym zachowaniem solidarność i zgodę. Nie powstają u protagonisty żadne 

znaczące skutki. Protagonista czuje się mała znaczący podczas aktywizacji (.34), uzyskuje 

jasności (.32) i zachętę (.38). 

Jeśli sobowtór napędza proces dublowania i przejmuje kierownictwo, na przykład poprzez 

uzupełnianie zdań lub dawanie propozycji, wywołuje tym samym u protagonisty 

zrozumiałość ( .60), wgląd (.58) i nadzieje (.56). protagonista zostaje poddany konfrontacji 

(.56), aktywizowany (.57), jak i otrzymuje rozwiązania ( .54) oraz  pokonuje (.46) swoją 

sytuację. Protagonista otrzymuje pomoc (.49), zaczyna myśleć (.53), ale jest optymistyczny 

(.53). Zostaje także zachęcony do przełomu (.51) i definiowania celu (.43). 

Jeśli sobowtór jest bardzo doświadczone, zachowuje się spontanicznie również podczas 

obserwacji w grupie, dostrzega opór i przeciwieństwa oraz pokonuje je, aktywizuje tym 

samym także protagonistę (.68), poddaje mu rozwiązania (.64), zachęca do przemyśleń (.65), 

daje poczucie jasności, klarowności problemu (.59), wgląd (.60), wyrozumiałość (.59). 

Pomaga mu w konfrontacji (.62), konfrontuje (.58) pomaga w postrzeganiu (.57) i 

definiowaniu celów (.56). Zachęta (.57) i nadzieja (.59) prowadzą do dalszych przezwyciężeń 

(.49) i przełomu (.45). 

Jeśli sobowtór sam się angażuje i wysila się dla protagonisty, nie wytwarza się to u 

protagonisty znaczących skutków.  
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Przy niepewności sobowtóra, częstym jąkaniu się, sztywności i uciekaniu podczas procesu 

dublowania, u protagonisty powstaje napięcie (.65), rezygnacja (.58), rozbicie (.57) i 

zawirowanie (.42). Z pozytywnymi dla protagonisty skutkami korelują negatywne: jasność (-

.64), pomoc (-.62), zachęta ( -.61), bezpieczeństwo (-.56), aktywność (-.5), wyrozumiałość (-

50), myślenie (-.48), nadzieja (-.51), pokonywanie (-.49), definiowanie celu (-.45), optymizm 

(-.44), postrzeganie (-.47), rozwiązanie (-.46), spokój (-.46) oraz wgląd (-.45). 

Jeśli sobowtór się śpieszy, jest szybki i narzuca swoje cele oraz prowokuje, protagonista jest 

konfrontowany (.49), jest wstrząśnięty (.45) ale i zawirowany (.42) i niespokojny (spokój: -

.45). 

Jeśli sobowtór ocenia, urzeczywistnia swój własny koncept w procesie dublowania i ponagla, 

ponieważ chce się zrealizować, protagonista jest z tym stanem rzeczy konfrontowany (.49). 

Inne znające skutki nie są zauważane.  

Za pomocą jakich faktorów zostaną przestawione typy sobowtóra? 

Wyróżnione za pomocą metody Clustera typy sobowtóra mogą zostać bliżej określone 

merytorycznie przy pomocy analizy faktorów. Korelują one w dużej skali między sobą. 

Zatem można sformułować pytanie: które typy sobowtóra pozwalają się rozróżnić?  

 Analiza głównych komponentów korelacji typów sobowtórów wykazuje dwa faktory:  

 

Faktor I  

 

logiczny 

kognitywny 

doświadczony 

wrażliwy 

 

Faktor II 

 

osądzający 

mający własny koncept 

popędzający 

pośpieszający, szybki 

narzucający swoją wolę 

 

Poniższe graficzne przedstawienie pozwala na orientację w tematyce i uzasadnienie dwóch 

podstawowych faktory i podobieństwa między typami sobowtórów.  
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Tabelaryczna prezentacja wyników analizy głównych komponentów 

Ważne przypadki: 56 

Analiza czynnikowa Varimax‟a 

 

 

 

Jaki typy sobowtórów powodują skutki faktorowe? 

Skutki takiej, jak pocieszenie, uspokojenie, nadzieja czy zachęta oraz optymizm i odprężenie 

korelują w wysokim stopniu z typem sobowtóra numer 1, 2, 3, 5, 6 i negatywnie z typem 8. 
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Skutki: zniszczenie, rezygnacja, zamieszanie, rozbicie, napięcie korelują pozytywnie z typem 

sobowtóra 8, mniej znacząca jest korelacja z typem numer 7 i 9.  

W wysokim stopniu koreluje spokój z typem numer 1 i 2, natomiast w mniej znaczącym 

stopniu z typem sobowtóra numer 4, a w negatywnym stopniu z typem numer 8 i 9. Mniej 

znacząco i negatywnie koreluje z typem sobowtóra numer  6 i 7.  

Działanie rozsądku, rozwiązań, wyrozumiałości, przemyśleń, pomocy i konfrontacji koreluje 

bardzo widocznie i pozytywnie z typem sobowtóra nr 6,5, 1 i 3 i negatywnie z numer typem 

8.  

Współczynnik korelacji 

Ważne przypadki: 56 

 

Posumowanie, dyskusja, wnioski 

 

1. Przeprowadzenie badania 
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Próbie poddana została kwestia wyjaśnienia systematycznych obserwacji procesu 

dublowania w humanistycznej psychodramie. Starano się wyjaśnić, czy dublowanie 

jest  metodą humanistycznej psychodramy i czy znajduje swoje zastosowanie. Ponadto 

podjęto próbę wyróżnienia typów sobowtórów na podstawie ich cech / właściwości, 

jak i rozpoznania skutków wpływu typów sobowtórów na protagonistę  oraz 

postrzegania tychże skutków przez członków grupy. (jako „ typy” opisane zostały 

sobowtóry, które mają charakterystyczne cechy i je wyraźnie reprezentują). 

 

Zostało przeprowadzonych 25 procesów dublowania z udziałem 205 obserwatorów, 

których spostrzeżenia cech protagonistów i sobowtórów poddane zostały badaniu. W 

kolejnych 10 procesach dublowania zostały przeanalizowane skutki procesu 

dublowania zarówno u protagonistów, sobowtórów, jak i członków grupy.  

 

We wszystkich badaniach zastosowano tę samą skalę szacunkową oraz 

przeprowadzono analizy wartości średniej, Cluster i faktorów.  

 

2. Opisane w literaturze cechy dublowania 

Zerka Toeman Moreno o sobowtórach: 

 wymagana jest rozgrzewka - faza wprowadzająca protagonistów 

 pokonują pojawiające się opory  

 wykrywają nieświadome doświadczenia 

 uświadamiają protagonistom pewność siebie 

 naprowadzają protagonistów na katharsis  

 kierują grą 

 proponują protagonistom inne formy wyrazu i przeżycia  

 nakierowują protagonistów na inne perspektywy 

 nakazują protagonistom rozsądek 

 obalają realność  

 intensyfikują lub zwalniają grę 

 dają protagonistom poczucie bycia zrozumianym  

 

Hilarion Petzold postuluje, że sobowtór w psychodramie: 
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 powinien być empatyczny / wrażliwy 

 umożliwia przeżycie matrix wszystkich tożsamości 

 poprzez empatię wprowadzają retrospekcję w rozwoju jednostki, dzięki czemu 

protagonista może się odnaleźć jako zdrowy człowiek pozbawiony wydarzeń 

traumatycznych 

 powinien orientować się na świat przeżyć protagonisty 

 powinien osiągnąć  jedność z protagonistą 

 

Rüdiger Müngersdorff stwierdza w kwestii sobowtóra w humanistycznej psychodramie: 

 ma komunikatywną funkcję w grupie, pośredniczy między grupą a protagonistą 

 pomaga i wspiera 

 przekazuje rozsądek 

 umożliwia stworzenie dystansu od określonej życiowej struktury 

 umożliwia członkom grupy współdziałanie w grze protagonisty 

 powinien pomóc protagoniście rozszerzyć i zintensyfikować wyraz swojego 

świata (powtórzenie, koncentracja, izolacja elementów wyrazu, wymiana poziomu 

wyrażania) 

 umożliwia społeczne połączenie podczas poznawania siebie, oferuje otwartość 

i towarzyszenie grupie, przekazuje zaufanie i doświadczanie ludzkości podczas 

gry protagonisty. 

 

3. W poniższej empirycznej pracy znalezione i rozdzielone zostały na podstawie cech 

typy sobowtóra i ich skutki. 

 

Typ sobowtóra1 

 

wrażliwy, słuchający uważnie, towarzyszący, zorientowany na protagonistę i na szukanie rozwiązań, 

wywołujący u protagonisty w dużym wymiarze: pomoc, jasność, zachętę, nadzieje 

 

Typ sobowtóra 2 

 

spokojny, cierpliwy, wycofujący się, wywołujący u protagonisty tylko spokój 

 

Typ sobowtóra 3 

 

rozpoznający zależności (strukturę), trzymający rękę na pulsie  (pozycja centralna na protagonistę), 
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dobrze formułujący (kognitywny), sugerujący (kreatywny), znacząco zmieniający protagonistę dzięki 

zrozumieniu, rozsądkowi, jasności,  jak i skazywania możliwości rozwiązań, definiowania celu, nadziei 

i zachęcanie do przełomu 

 

Typ sobowtóra 4 

 

nawiązujący kontakt wzrokowy z protagonistą i sygnalizujący zgodę oraz solidarność . Nie mający 

jednak znacznego wpływ na protagonistę 

 

Typ sobowtóra 5 

 

przejmujący kontrolę, to znaczy napędza proces i daje propozycje. Zorientowany na protagonistę i na 

działanie,  pełen fantazji. Odbierany przez protagonistów jako oddziałujący na wyrozumiałość, 

rozsądek, nadzieje, konfrontacje i aktywizacje 

 

Typ sobowtóra 6 

 

bardzo doświadczony i spontaniczny w zależności od sytuacji protagonisty i grupy. Traktujący opór 

poważnie i pomagający go przezwyciężyć. Wywołujący znaczące skutki, poprzez aktywizacje 

protagonistów, zdolności logiczne i wyrozumiałość; przekazujący jasność i pomoc 

 

Typ sobowtóra 7  

 

zaangażowany, pod wrażeniem. Nie  mający dla protagonisty żadnego znaczenia 

 

Typ sobowtóra 8 

 

niepewny i sztywny, sam uwikłany, powodujący u protagonisty napięcie, rezygnację i zawirowanie 

 

Typ sobowtóra 9 

 

śpieszący się, szybki, narzucający własną wolę, czym powoduje konfrontacje, zachwianie, i niepokój 

 

Typ sobowtóra 10 

 

wydający osąd, podążający za własną koncepcją, pospieszający i chcący się  zrealizować. Protagonista 

reaguje na niego znacząco, dochodzi do konfrontacji  

 

 

 

Badanie opisuje 10 typów sobowtórów wyróżnionych  na podstawie analizy wpływu 

skutków ich działania na protagonistę. Typy te charakteryzują się różnymi 

właściwościami. 
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Typy sobowtórów, które są logiczne, kognitywistyczne, dotyczą doświadczenia i 

wrażliwość, zostają przez protagonistę ocenione jako pomocne przy rozwiązywaniu 

konfliktów( typ numer 3, 6, 1, 5), przy czym typy sobowtórów, które osądzają, 

pośpieszają, narzucają swoją wolę (typ numer 10, 9, 8) zostały przez protagonistów 

uznane za niepomocne lub nawet za element potęgujący konflikt.  

 

4. Skutki zaobserwowane przez sobowtóra i protagonistę 

Duża zgodność skutków dublowania szacowanych z jednej strony przez samych 

protagonistów, z drugiej strony przez sobowtórów wyraża się w przezwyciężaniu, 

odprężeniu, uznaniu, jak i solidarności. Najmniejszą zgodność możemy zaobserwować 

przy działaniu aktywności, pomocy, rozmyślań, spokoju i uspokojenia.  

 

Przeciętna zgodność pojawia się przy szacunkach dotyczących przełomu, rozsądku, 

konfrontacji, postrzegania, pocieszenia, bezpieczeństwa, zachęty, definiowania celów, 

jak i zniszczenia, rezygnacji, napięcia i wyczerpania.  

 

5. Znaczenie sobowtóra w humanistycznej psychodramie 

 

Wychodząc od klasycznej psychodramy, według Zerka Moreno, jak i od 

behawiorystycznie zorientowanej psychodramy Petzolda można wskazać zarówno 

metodologiczne, jaki merytoryczne różnice w humanistycznej psychodramie. Również 

nawiązując do opisanych celów, które dublowanie powinno osiągnąć, uwidaczniają się 

różnice, między innymi w poniższym studium.  

 

Celem psychologicznej psychodramy jest umożliwienie protagoniście rozszerzenie 

perspektywy postrzegania siebie i swojej sytuacji życiowej w celu otwarcia, 

poszerzenia przestrzeni działania i przeżyć. Protagonista powinien w nowej 

perspektywie, w rozumieniu siebie i swoich koncepcji znaleźć miejsce dla siebie w 

społecznym, kulturowym i czasowym kontekście.  

Dublowanie jest tutaj rozumiane jako proces grupowy i gra protagonisty z 

humanistycznymi wartościami.  

Sobowtór jest nastawiony nie na zależności, ale i na centralną rolę protagonisty. 

Wykazuje zrozumienie i utożsamia się z protagonisty uczuciami, sposobem myślenia i 
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sposobem wyobrażania. Przy czym celem jest znalezienie cech wspólnych i różnic w 

wyobrażeniach protagonisty i sobowtóra. Te wymiany dokonują się na poziomie 

werbalnym, jak i emocjonalnym i poziomie działania. Sobowtór powinien zdobyć 

zaufanie protagonisty oraz wgląd w jego wyobrażenia. Ten wspólny proces 

zrozumienia protagonisty i sobowtóra jest przezywany również na innych członków 

grupy, tym samym motywuje ich do współdziałania, uzupełniania, co również 

wspomaga ich własną koncepcję kształcenia. To interpersonalne wydarzenie jest 

społeczno-psychologiczną dymensją grupowo-terapeutycznego procesu.  

Battegay (18) powiedział: „W grupie mamy do czynienie ze stałą wymianą informacji, 

istniejące sprężenie zwrotne zachowań członków grupy poruszające innymi przed 

siebie. Każde działanie jednostki wywołuje w kolektywie reakcje”.  W tym kontekście 

sobowtór jest integralną częścią humanistycznej psychodramy i nie powinien być 

widziany jako instrument wpływu i kierujący sceną protagonisty. 

Instrumentalizacja sobowtóra pozwala doprowadzić do koncepcji sobowtóra Zerki T. 

Moreno. Zerka Moreno wychodzi w swoim rozumieniu techniki dublowania od Tele- 

procesu. W nim występuje przyjęty tele-proces, w którym sobowtór wykazuje się 

wyczuciem i odpowiada w nikłym stopniu wspólnej, interpersonalnej, 

komunikatywnej pracy.  

Zerka Moreno i jej oczekiwanie „tożsamości i zdolności do dystansu” (tożsamość jako 

wyczucie kierowane przez tele-proces i osiągnięta przez sobowtóra, prowadząca od 

poczucia siebie w jedności z protagonistę. Tożsamość stawia po stronie protagonisty 

matrix tożsamości, reprodukowanej, najwcześniejszej formy społecznego życia, jak i 

„zdolność do dystansu” rozumianą jako funkcjonalne określenie dublowania) nie 

mogą wyjaśnić nakierunkowanych na działanie cech sobowtóra.  

dublowanie w humanistycznej psychodramie pokazują opisane przez protagonistę 

skutki.  

Jeśli sobowtór działa na przykład  na zasadzie dawania propozycji protagoniście i 

współtworzy proces działania, protagonista zyskuje wówczas wyrozumiałość, jasność 

a w szczególności działa rozsądnie. Battegay (18) rozumie pod pojęciem wgląd 

nieświadome rozpoznanie, ugruntowane w minionych konfliktach motywacje i 

jednocześnie starania i poprawę zachowania.  

Proces dublowania powinno rozumieć się poprzez kategorię komunikatywną, 

obejmującą właściwości i skutki w większym kontekście. Ani pojedyncze właściwości 

dublowania, ani mechanizmy działania poszczególnych cech nie mogą być 
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postrzegane osobno. Przy czym należy uwzględnić, że struktura stosunków między 

sobowtórem i protagonistą oznacza się  we właściwościach dublowania i może zostać 

tylko tam postrzegana tak, że te cechy nie muszą być uwzględnione w kontekście 

interaktywnych wydarzeń. sobowtór nie zagłębia bowiem zmodyfikowanych cech 

procesu dublowania, lecz rozwija te właściwości z protagonistami w interaktywnym 

czynie. 
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Raymond Battegay 

Nowe aspekty „acting out”
4
 

 

Jacob L. Moreno przełamał w swój aktywny i twórczy sposób tabu psychoanalizy w 

odniesieniu do „acting-out” - tak opisuje go Jonathan D. Moreno we wstępnie do 

autobiografii swego ojca. Gdy podzielimy „acting-out”, w jego ogólniejszym sensie, na: 

„acting-in” (w obrębie sytuacji terapeutycznej) oraz „acting-out” - w ścisłym rozumieniu 

(poza sytuacją terapeutyczną) - możemy stwierdzić, że Moreno uważał „acting-in” za istotne 

terapeutycznie (Blatner, 1973). Nie tylko dopuszczał „acting-in”, ale i wiązał je z terapią osób 

cechujących się zahamowaniami emocjonalnymi i poznawczymi.  Niemniej jednak ważnym 

było dla niego, jak i dla Freuda, połączenie wypowiedzianego słowa z działaniem. Jednakże 

dla Moreno słowo samo w sobie, bez gestów, mimiki, pantomimicznych ruchów, było zbyt 

abstrakcyjne.   

 

Autor obserwował Moreno w 1957 roku na Międzynarodowym Kongresie Terapii Grupowej 

w Zurychu, w 1965 roku w Mediolanie, w 1968 roku w Wiedniu oraz ostatnio w 1973 roku 

ponownie w Zurychu. Moreno był niezmiernie żywy w sposobie wyrażania się i było dla 

niego jasnym, by utrzymać zainteresowanie publiczności. Rozwinął improwizację teatralną 

oraz beacon, czyli narzędzia mające na celu skupienie uwagi publiczności. Moreno był 

pierwszym, który skonfrontował daną osobę za pomocą działania z jej wspomnieniami, 

aktualnymi zmartwieniami oraz jej przyszłymi możliwościami. Rozpoznał jako pierwszy 

znaczenie takiej metody. 

 

Nieuświadomione wspomnienie określa działanie  

Człowiek zachowuje się, od wczesnego dzieciństwa, nie tylko odpowiednio do aktualnej 

sytuacji, ale korzysta także z tego, czego się nauczył oraz postępuje zgodnie ze swoimi 

przyzwyczajeniami. Dookreśla się poprzez fantazje, myśli, percepcje, emocje i wzór 

komunikacyjny. 

                                                           
4
 Tłumaczenie dokonane z niemieckiego na podstawie przekładu Barbary Leißing. 
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Mimiczne i pantomimiczne wyrażenie odgrywa istotną rolę. Wszystko jest zgodne z jego 

kodem genetycznym, kształtowanym od dzieciństwa oraz jego późniejszymi 

doświadczeniami. Często adoptowane dziecko jest podobne do rodziców zastępczych, 

ponieważ przejmuje zarówno w swoich emocjonalnych doświadczeniach, jak i motorycznym 

wyrażeniu, wartości od przybranych rodziców. Doświadczenia emocjonalne i poznawcze 

dziecka występują nadal z niewielkimi zmianami w działaniach osoby dorosłej, szczególnie w 

jej nieświadomych i automatycznych czynach. Hinrich Rahmann i Mathilde Rahmann (1988) 

uważają, że wspomnienie wywoływane jest przede wszystkim przez percepcję optyczną oraz 

związane z nią wrażenie. W każdej nowej sytuacji raz zdobyte doświadczenie wywołuje 

odpowiednie skojarzenie. Jest to część całej psychomotorycznej reakcji. W indywidualnej 

psychoanalizie przypisuje się zbyt dużą wagę do ekspresji werbalnej. O ile wiem, Sandler i 

jego współpracownicy twierdzą (1973), że treści psychiczne występują wcześniej w działaniu 

niż w świadomym wspomnieniu.   

 

Przed kilkoma laty psychoanalitycy postrzegali każde działanie w analizie jako niepożądany 

„acting-out”, pomimo że Zygmunt Freud (1914) dokonał rozróżnienia na „acting-in” i 

„acting-out”. W mojej pierwszej analizie naukowej dotyczącej tragedii kierowałem się 

spojrzeniem analityka zamiast ujmować w słowa własne uczucia. Jednakże tego działania nie 

mogłem ująć w słowa, ponieważ chodziło w nim o bardzo wczesne doświadczenie, które 

zostało zapisane gdzieś w mojej pamięci. Takiego rodzaju pamięć powinna uchodzić za 

możliwą do przeanalizowania. Nie powinna być  tabuizowana.   

 

Ogólnie rzecz ujmując doświadczenie pojawia się przy wszystkich grupowych 

psychoterapiach – nie tylko przy psychodramie – ale często także w działaniach, zanim ludzie 

zdołają odnaleźć odpowiednią nazwę dla wczesnych deficytów bądź konfliktów. Działanie 

odzwierciedla nieświadome powtórzenie zapisanego w pamięci zachowania. Świadome 

wspomnienie w myślach i werbalizacja są późniejszymi krokami. Po kilkukrotnym 

powtórzeniu działanie zostaje jako takie rozpoznane. Działający odkrywa, co zawiera jego 

pamięć. 

  

Psychodrama Moreno (1946, 1959) uświadomiła psychoterapeutom, że razem z werbalną 

ekspresją egzystują wyraziste, niewerbalne manifestacje jednostki, które tak jak i słowa 

muszą zostać ocenione. Obie płaszczyzny mogą służyć jako materiał dla terapeutycznego 
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oddziaływania oraz kreatywnej zmiany. Obserwowane powinny być zatem zarówno 

dramatyczne, somatyczne oznaki, jak i wielkość źrenic pacjenta, zmiana odcienia jego skóry, 

temperatury czy stan napięcia jego mięśni, ponieważ wiele mówią o stanie emocjonalnym 

jednostki.  

 

Moreno (1959) zauważył, że greckie słowo „drama” oznaczało „działać”. Dookreślił 

psychodramę jako metodę, która powinna próbować „odnaleźć duszę” poprzez spontaniczne 

działanie. Metoda psychodramy jest definiowana przez Moreno (1946) za pomocą pięciu 

komponentów: sceny, protagonistów, terapeutów, terapeutycznej techniki pomocnego-ja oraz 

publiczności. Wszystko, co aktualnie jest uświadamiane i co zostaje indywidualnie, 

świadomie postrzeżone, może zostać symbolicznie wyrażone na scenie. Moreno stworzył w 

swojej psychodramie sztuczną scenę, na której osoby mogły w celu terapeutycznym 

przedstawić swoje konflikty. Działający zostali tam zmotywowani do spontanicznego 

wyrażenia ich frustrujących doświadczeń. Grete Anna Leutz (1980) relacjonowała, że na 

scenie zostają wyrażone stare, jak i nowe, kreatywne wzory zachowania. Odpowiednie, nowe, 

spontaniczne reakcje zostają  przyporządkowane starym, patogennym sytuacjom. Protagonista 

przejmuje rolę pacjenta. Odgrywa znaną mu neurotyczną rolę i musi nauczyć się wypróbować 

nowe role. Moreno (1959) podkreślał, że tak pojęte „ego‟ może wpisać się w role, w których 

może się manifestować. Łatwiej jest mówić o rolach jakiejś osoby niż o jej „ego‟. Role są 

łatwe do zrozumienia. Pojęcie „ego‟ jest dużo trudniejsze do zdefiniowania. Każdy dysponuje 

odmiennymi rolami w zależności do wieku, otoczenia czy kultury. Celem psychodramy i 

grupowej psychoterapii jest usunięcie starej, neurotycznej roli jednostki i wyzwolenie 

szerokiego spektrum nowych ról, z którego zainteresowany czy zainteresowana może wybrać.        

 

Próba nowych ról   

 

Pierwsze doświadczenia z psychoterapią grupową miałem w 1953 roku w klinice 

psychiatrycznej na Uniwersytecie Bazylejskim, a następnie w 1968 roku w tamtejszym 

ambulatorium psychiatrycznym. Nie stosowałem bezpośrednio psychodramy, aby przełamać  

skostniałe zachowania obronne pacjentów, ale używałem w grupie terapeutycznej gry z 

podziałem na role. Początkowo pracowałem z dużymi grupami - od 15 do 20 pacjentów – 

potem, w 1967 roku zacząłem pracować ze specjalnymi grupami terapeutycznymi – od 5 do 9 

pacjentów. Od tego czasu pracowałem z grupami: schizofreników, neurotyków, młodych 

delikwentów, granicznych osobowości, alkoholików i narkomanów. Pracowałem również z 
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analitycznymi grupami samopoznania, z fizykami, teologami i studentami. Według moich 

obserwacji, członkowie tych grup czuli się pewniej w grupie niż w świecie zewnętrznym. 

Zachowywali się bardziej otwarcie wobec swojego świata fantazji oraz swojej społecznej 

rzeczywistości niż w czasie sesji terapeutycznej. Członkowie psychoterapii grupowej 

stosowali nie tylko znane wzorce zachowania, ale próbowali swoich sił także w nowych 

rolach. Odkrywali za pomocą rozrywki nowe możliwości werbalnego i niewerbalnego 

wyrażenia.  

 

Od 1963 roku pracowałem w otwartej grupie, którą Siegfried Heinrich Foulkes (1964) określił 

jako grupę przyjmującą nowych pacjentów tylko wtedy, gdy któryś z członków opuścił krąg. 

Przy takiej grupie schizofreników współpracowałem z terapeutą pomocniczym (co-terapeutą) 

(Battegay und von Marschall, 1982). Raz w tygodniu miało miejsce jednogodzinne spotkanie, 

a następnie dodatkowa godzina bez co - terapeuty, zorganizowana przez członków grupy w 

kawiarni w mieście. Przez ostatnie lata czterdziestodziewięcioletnia schizofreniczka, która od 

początku była w grupie, użalała się nad swoimi obsesjami. Jeden z co-terapeutów nakłaniał ją, 

żeby wyraziła swoje obsesje, które potrafiła zwerbalizować tylko w ukryty, symboliczny 

sposób. Pozostali członkowie zachęcali ją, żeby zrezygnowała ze swojego stereotypowego 

zachowania i przyjęła nową rolę: bardziej świadomej samoobserwacji. Pacjentka dość szybko 

poczuła się ambiwalentnie wobec swoich symptomów, w związku z czym powtórnie zapytała 

terapeutę, czy „owe straszne” symptomy ustąpią w trakcie procesu terapeutycznego. 

Terapeuta oraz członkowie grupy cały czas zachęcali ją, by przypomniała sobie sytuacje 

źródłowe będące przyczyną jej zachowania. Po trzyletniej terapii pacjentka zdobyła się na 

bardziej spontaniczne zachowanie i mogła przyjąć bardziej aktywną rolę wewnątrz grupy. Nie 

wahała się już rozmawiać o temacie, który nie dotyczył jej obsesji. Przedtem była jedynie 

milczącą obserwatorką grupowych interakcji bądź osłabiała je ze względu na swoje 

obsesyjne, nienaturalne i wymuszone zachowanie. Odtąd starała się zrozumieć, co wyrażała 

poprzez „acting-in” oraz zdołała zdystansować się w stosunku do swojego neurotycznego 

zachowania. Poprzez związek z innymi członkami grupy doświadczyła wzmożonego wglądu 

w psychodynamikę swego obsesyjnego zachowania. Za pomocą swojej pozycji w grupie 

próbowała przetransferować obraz swojej dominującej matki, która była związana z wieloma 

mechanizmami „double-bind” w jej dzieciństwie (Bateson i inni, 1956).  

 

Jeden z członków tej samej grupy pacjentów schizofrenicznych zachowywał się z powodu 

swoich urojeń oraz dyfuzji tożsamościowej jak jeden z terapeutów. Terapeuta oraz pozostali 
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członkowie grupy nie korygowali go, a wręcz zaproponowali mu, by odgrywał tę rolę, 

jednocześnie nie uświadamiając mu, że jest to rola. Przy schizofrenikach taki środek działania 

jest ważny dla grupy. Dzięki temu, że pacjent przejmuje daną rolę bądź chociaż nie jest 

korygowany, grupa może wejść w jego psychotyczny świat i z nim porozmawiać. 

Schizofrenik jest osobą, którą można łatwo urazić (Zubin und Spring, 1977) i często błędnie 

rozumie słowa. Z drugiej strony, jest osobą bardzo wrażliwą przy działaniach i natychmiast 

musi podzielić się swoimi uczuciami z partnerem terapeutycznym.  

 

Schizofrenicy dzięki połączeniu programu z trankwilizatorami zostali dostosowani do 

społecznej rzeczywistości. Wciąż jednak opowiadali o obawach związanych z konfrontacją z 

przełożonymi w życiu zawodowym. Czterdziestopięcioletnia kobieta mówiła wielokrotnie o 

właścicielce firmy, w której pracowała. Właścicielka poniżała ją, mówiąc: „Idiotko. 

Koncentruj się na swojej pracy. Nie jesteś warta, żeby ci zapłacić”. Jako członek grupy 

pacjentka ta pracowała szczególnie dobrze, jednakże prawdopodobnie jako sekretarka 

pracowała mniej wydajnie, popełniała błędy. W każdym razie nie otrzymywała tak wysokiej 

pensji jak inne sekretarki, a znacząco niższą.  

 

Terapeuta grupowy odegrał w grupie jako pomocne-ja (Moreno, 1946) rolę sekretarki. 

Pozostali członkowie byli emocjonalnie obecni, ale nie brali aktywnej roli. Sama pacjentka 

była zbyt nieśmiała, żeby przejąć rolę szefowej bądź chociaż swoją własną. Terapeuta w roli 

pomocnego-ja mówił: „Powinna Pani być zadowolona, że ma Pani mnie jako pracownika. 

Nikt we współczesnych czasach nie wytrzymałby z Panią. Poza tym musiałaby Pani płacić 

komuś innemu znacznie wyższą pensję”. Po tym, jak terapeuta to powiedział, pacjentka 

roześmiała się. Została uwolniona od swoich obaw. Opowiadała, że w kolejnych dniach 

łatwiej jej było tolerować szefową. Różni członkowie opisywali swoje lęki pojawiające się 

przy konfrontacji z innymi ludźmi. Jeden z terapeutów bądź członków grupy odgrywał 

pomocne-ja w pozowanej konfrontacji, przykładowo, z właścicielem mieszkania. Pomocne-ja 

spełnia bardzo ważną rolę dla pacjentów. To, co zobaczyli i usłyszeli w grupie, mogą w 

pewnej mierze zastosować w swoim zachowaniu w świecie zewnętrznym. W ten sposób 

zdobywają więcej siły, by poradzić sobie z codziennymi problemami.  

 

Oczyszczenie i wgląd w siebie  
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Serge Lébovici pracował we Francji z psychodramą według opracowań Moreno. Do 

oczyszczenia oraz odgrywania ról dodał analityczne przepracowanie pozyskanego materiału. 

Podobnie autor artykułu odkrył w ramach własnej praktyki psychoterapii grupowej, że obok 

oczyszczającego odreagowania i nauki nowych ról bardzo istotny jest psychoanalityczny 

wgląd w siebie.      

 

Moreno (1946) twierdził, że Józef Breuer i Freud „nie zważali na psychoterapeutyczne 

uwikłanie dramatu, do którego nawiązywał Arystoteles. Psychodramie pozwolono odkryć na 

nowo oczyszczenie i zastosować je w psychoterapii. Przemyśleliśmy pomysły Arystotelesa do 

końca. Rozpoczęliśmy również od dramatu, ale odwróciliśmy procedurę. Poświęciliśmy naszą 

uwagę pierwszej fazie dramatu, a nie końcowi. Podczas poszukiwań mentalnego oczyszczenia 

odnaleźliśmy je tylko w literaturze dramatycznej oraz w wyblakłych, starych definicjach 

Arystotelesa. Pojęcie praktycznie już nie istniało. Psychoanalitycy odłożyli je na bok po 

krótkim przebłysku w 1980 roku”. Moreno, pomimo dużego wkładu w dramatyczną 

ekspresję, odreagowanie dramatycznych konfliktów oraz deficytowych doświadczeń, które 

nieliczni potrafili przezwyciężyć w przeszłości, miał skłonność do niedoceniania osiągnięć 

czysto analitycznej pracy. 

 

Technika analityczna została zastosowana w grupie liczącej od 4 do 5 członków cechujących 

się graniczną osobowością, którzy co tydzień spotykali się na 

siedemdziesięciopięciominutowym spotkaniu. Technika ta została poddana weryfikacji. 

Zaobserwowałem, że decydującym dla późniejszego wglądu w siebie członka grupy było 

dramatyczne, nieświadome przeniesienie uczuć. Przykładowo nauczyciel, członek tej grupy, 

zawsze przychodził na spotkanie pół godziny po jego rozpoczęciu. Pewnego dnia członkowie 

grupy zareagowali spontanicznie i poinformowali go, że przez to, iż zbyt późno przychodzi, 

za każdym razem przerywa proces grupowy. Nauczyciel mógł wówczas przemyśleć, co 

oznaczało owo „acting-out”. Po raz pierwszy mógł zauważyć, jak jego zachowanie 

przeszkadza innym. Zrozumiał, że spóźnianie się było częścią jego wielkiego Ja. W efekcie 

spóźniał się także na lekcje, żeby pokazać swoim uczniom ich niezależność od siebie. 

Rezultatem takiego zachowania była nieumiejętność odpowiedniej organizacji czasu. 

Dramatyczna scena w grupie oraz stosowna reakcja pozostałych członków grupy wywołała w 

nauczycielu proces poznawczo-rozumowy. Często dramatyczny proces potrzebny jest 

jednostce, aby mogła skonfrontować się  z nieuświadomionymi fantazjami i zewnętrzną 

rzeczywistością. 
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Konfrontacja zasady przyjemności z zasadą rzeczywistości 

 

Psychodrama umożliwia dramatyczną konfrontację nieuświadomionej zasady przyjemności z 

zasadą rzeczywistości świata zewnętrznego. Moreno (1963) nakreślił sceny dla psychodramy 

odpowiadające w zasadzie poszczególnym okresom życia. Z tego punktu widzenia widzowie 

reprezentują osądy innych ludzi i alter-ego pacjenta. Okazuje się szybko, że każdy 

poszczególny okres życia odzwierciedla konfrontację zasady przyjemności z zasadą 

rzeczywistości.      

 

Binarna psychoterapeutyczna sytuacja, wynik pracy w zaciszu pokoju terapeutycznego muszą 

zostać potwierdzone w świecie zewnętrznym. W terapii grupowej powinien zostać 

zainicjowany społeczny proces poznawczy. Tu tworzą się ramy. Nie tylko zachodzi wgląd w 

siebie, ale i socjalizacja.  

 

Wzmacniający wpływ grupy na emocje i doświadczenia poznawcze 

 

Działanie w psychodramie i w innych terapiach grupowych może, poprzez jego pobudzający 

wpływ, rozwiązać konflikty i deficyty u pozostałych członków grupy. W ten sposób mogą oni 

bardziej świadomie rozpoznać swoje problemy. Wzmacniający wpływ grupy na emocje całej 

grupy ma miejsce, gdy pobudzone emocje jednego z członków mobilizują emocje 

pozostałych (Battegay, 1961). Do tego momentu emocje były prawdopodobnie ukryte jeszcze 

w nieświadomości. Wyzwoleniu i wyzwolonym emocjom pozostałych członków 

niekoniecznie odpowiada ta sama forma. Jeden z członków grupy może przykładowo 

postępować i mówić agresywnie, podczas gdy inny także reagując agresywnie może się śmiać 

i dobrze czuć. Inny natomiast może być depresyjny i płakać. Zgodnie z moim 

doświadczeniem każdy „acting-in” powoduje u pacjentów konfrontację z ich wcześniej 

nieuświadomionymi emocjami. Wspiera postrzeganie ich emocji. Jak można zauważyć, 

„acting” pomaga członkom grupy skonfrontować się z ich wewnętrznymi napięciami, co 

mogłoby być uniemożliwione na dalszym etapie rozwoju.  

 

Autor artykułu zaobserwował w terapii grupowej ułatwioną i przyspieszoną więź wśród 

członków, spowodowaną „acting-in”. Zewnętrzny ruch wspiera procesy wewnętrzne oraz 

poznawcze. Gdy podczas spotkania grupowego pracuje się bez „acting-in” opierając się tylko 
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na bazie werbalnej, powstaje zagrożenie, że członkowie grupy nie zostaną odpowiednio 

poruszeni i wystarczająco mocno wciągnięci w interakcję z pozostałymi uczestnikami. 

Grupowa sytuacja bez wystarczającego działania może skłonić histeryka do dramatycznego 

zachowania, przeszkadzającego grupie. Może to doprowadzić do tego, że członkowie grupy 

będą ciągle działać bez przepracowania ich sposobu postępowania.  

 

Moreno z jego długoletnim doświadczeniem psychiatrycznym poznał silę, która tkwi w 

działaniach pacjenta i terapeuty wewnątrz grupy. Poznał także zagrożenie, które jest z tym 

związane i był w stanie wpływać na uczestników oraz kontrolować sytuację. W każdej relacji 

był szefem spotkania. Jednakże pozwalał uczestnikom swobodnie się rozwijać. Wkraczał, gdy 

wymagała tego, jego zdaniem, sytuacja. Nie miało to dla niego znaczenia, czy było to 

właściwe czy nie. Był mistrzem planu i nakłaniał pacjentów, by odnajdywali nowe role.   

 

Moreno nie trzymał się konkretnych reguł czy norm grupowych. Nieustannie kwestionował 

dostępne struktury, pozostał jednak wierny pewnej tradycji. Podczas spotkania przejawiał 

skłonności do okazywania, że czuje się potomkiem biblijnych proroków. Czasami sprawiał 

wrażenie, że wypełnia boskie zamiary. Pracował jak wróżbiarz, który nie dbał o osąd innych. 

Musiał się wypowiedzieć, niezależnie, czy zdobywało to aprobatę czy nie. Ta postawa 

sprawiła, że stał się dla każdego sympatycznym i szanowanym człowiekiem. Każdy aspekt 

jego życia wyrażał sztukę psychodramy. Spotkanie z nim nigdy nie było bez znaczenia. Było 

zawsze przyjemnością. W każdej terapii grupowej, nie tylko w psychodramie, terapeuta stara 

się pomóc pacjentom i wskazać im znaczenie. Moreno wiedział, że pacjent musi być najpierw 

przekonany o swojej wartości. Był mistrzem w tym, że pacjentom i wszystkim tym, których 

spotkał, wskazywał sens. To powinno zostać niezapomniane.  

 

Podsumowanie 

 

Moreno przykładał dużą wartość do działania w swoich grupach psychodramy. Postrzegał 

„acting-in” jako istotny czynnik. „Acting” można by było określić jako nieświadome 

wspomnienie. To pierwszy krok do świadomego zrozumienia wciąż aktywnych, 

wcześniejszych konfliktów i deficytowych doświadczeń. Ponadto psychodrama oznaczała dla 

Moreno wypróbowanie nowych ról, powstałych przy konfrontacji zasady przyjemności z 

zasadą rzeczywistości, prowadzących przez oczyszczenie do wglądu w siebie. Wzmacniający 

wpływ psychodramy na emocje prowadził do przyspieszonej i ostrzejszej percepcji. Wielką 
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zasługą Moreno w odniesieniu do psychodramy i każdego osobistego spotkania, było to, iż 

przywiązywał  wagę do każdej jednostki i każdego momentu. 
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Hans-Werner Gessmann 

 

Linia postrzegania życia  

 

  

Streszczenie 

Linia postrzegania życia (LSL) jest prezentowana jako metoda humanistycznej psychodramy 

służąca do konkretyzacji postrzegania życia. Warto wyjaśnić,  jak powstała, jak można ją 

stosować zarówno w praktycznej pracy przy wywiadzie lekarskim, w grupach samopoznania i 

w grupach terapeutycznych, jak i w psychoterapeutycznej edukacji bądź przy specyficznych 

klientach – takich jak dzieci, ludzie starsi i określone grupy zawodowe. Oraz przytoczyć  

przykłady. 

 

Artykuł skierowany jest do terapeutów i prowadzących psychodramę, którzy chcą w swoich 

grupach zastosować linię postrzegania życia. Celem jest ujednolicenie metody, która już od 

1983 roku znalazła praktyczne zastosowanie i znaczący krąg odbiorców. Poprzez to dyskusja 

naukowa wśród terapeutów grupowych powinna zostać ułatwiona, a metody w 

wykorzystywania  LSL ulepszone i uzupełnione.  

 

Wprowadzenie 

Linia postrzegania życia w humanistycznej psychodramie przedstawia się jako metoda, która 

daje możliwość członkowi grupy, by celowo skonkretyzować swoje postrzeganie życia, 

poznać je, skonfrontować się z nim i go potwierdzić bądź zmodyfikować.   

 

Metoda linii postrzegania życia jest najbardziej porównywalna z metodą socjalnego atomu i 

ma z nią określony związek.  

 

Tak jak przy opracowaniu socjalnego atomu z dużej ilości osób społecznego otoczenia, 

wybiera się te, które są najważniejsze i których wartość znaczeniowa dla protagonisty 

określona jest za pomocą ich wielkości, oddalenia od  własnego symbolu osób i formy linii 

łączącej, tak przy linii postrzegania życia protagonista wybiera z pewnej ilości wydarzeń 

życiowych te, które uważa za najbardziej znaczące i opisuje za pomocą skali uczuć, jaką mają 

dla niego jakość empiryczną. Związek obu metod po pierwsze polega na tym, że subiektywne 
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znaczenie (przez osoby bądź wydarzenia) zostaje skonkretyzowane, po drugie na wspólnym 

odniesieniu do całości życia.  

 

Podczas gdy wskazany socjalny atom odnosi się zawsze do określonego momentu na 

przestrzeni życia, sporządzona linia postrzegania życia obejmuje bardzo długi przedział 

czasowy (np. od urodzin po dzień dzisiejszy), w którym jest do pomyślenia wiele atomów 

socjalnych.   

 

Skojarzenie obu metod jest możliwe i sensowne, przykładowo, można by wychodząc od 

ważnych wydarzeń na osi czasu, przypisać atomy socjalne do różnych sytuacji życiowych, 

celem ich późniejszego wzajemnego porównania. Można by także zbadać przy 

odmiennościach, które zostałyby zauważone przy jakimś atomie socjalnym, jak na przykład 

przy kształceniu określonego wzorca relacji, czy odnalazłyby się takie same bądź podobne 

struktury w innym punkcie linii postrzegania życia.  

 

Artykuł ten skierowany jest do prowadzących i terapeutów grupowych, którzy ufają regułom i 

metodom humanistycznej psychodramy i tych, którzy w swoich grupach chcieliby pracować z 

linią postrzegania życia. Zakłada się, że każdy, kto stosuje linię postrzegania życia, miał w 

okresie swojej edukacji samopoznanie z tym związane i je odzwierciedlał, tak że ta 

reprezentacja może odnosić się przede wszystkim do metodycznych aspektów jej 

zastosowania.          

 

Artykuł ma być wprowadzeniem w praktyczne zastosowanie linii postrzegania życia dla 

różnych grup psychodramy. Ponadto może przyczynić się do ujednolicenia formalnego 

konstruowania linii postrzegania życia. Jeśli członkowi grupy podaje się niewiele wytycznych 

przy poleceniu sporządzenia linii postrzegania życia, to mają one jednak za każdym razem 

określone znaczenie, którego nie można przypadkowo zmienić bez równoczesnej zmiany 

koncepcji linii postrzegania życia. Po drugie, taka sytuacja wyjściowa czyni mając do 

czynienia z linią postrzegania życia, że praca z nią pod okiem prowadzących grupę może 

zostać lepiej przedyskutowana. Później zostaną podane sugestie dotyczące możliwości 

przyszłej pracy po wprowadzeniu linii postrzegania życia. Dodatkowo wydaje się  sensowne, 

by dokonać podziału pomiędzy różnymi grupami odpowiednio do celów pracy grupowej. 
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Lisa Kupas i Mariele Schmitz-Gessmann od 1983 roku rozwinęły z praktycznej pracy w 

grupach psychodramy linię postrzegania życia jako metodę. Od tego czasu była ona często 

stosowana i znalazła szeroki krąg odbiorców, szczególnie w niemieckim środowisku. Ci, 

którzy do tej pory pracowali z tą metodą, opisują jak intensywnie uczestnicy grupy 

konfrontują się z nią oraz jak wiele możliwości może z niej wynikać dla psychodramy. Celem 

tego artykułu jest między innymi zgromadzenie owych metodycznych założeń, ponowne 

zorientowanie ich na praktykę, uzupełnienie i ulepszenie.      

 

Jak powstała metoda linii postrzegania życia? 

 

Konkretny powód rozwoju linii postrzegania życia wynikał z potrzeby zdobycia zaraz po 

rozpoczęciu grupowej terapii większej jasności o indywidualnym doświadczeniu i rozwoju 

osobistego postrzegania życia każdego poszczególnego członka grupy.         

 

W trakcie rozmów wstępnych przed terapią grupową bardzo często doświadczane jest, że 

klienci przeżywają swe cierpienia jako coś obcego, co jest im narzucone z zewnątrz, na co nie 

mają żadnego wpływu i na co są skazani. Klienci widzą przyczynę swoich cierpień raczej w 

zewnętrznych wydarzeniach niż w ich własnym doświadczeniu.  

 

Przykładowo Anna przyszła na rozmowę, ponieważ „była w kropce”. Cierpiała na depresyjne 

nastroje, ustawicznie płakała i sama nie mogła wyjaśnić gwałtowności swoich uczuć. Z jednej 

strony miała ochotę umrzeć, jednakże z drugiej, nie mogła tego zaaprobować.  Opowiadała, 

że porzucił ją jej długoletni chłopak. Biorąc pod uwagę fakt, że rozstanie było także na jej 

korzyść, ponieważ tak czy inaczej do siebie nie pasowali. Nie mogła właściwie zrozumieć 

swojej rozpaczy. Poza tym lubiła swoją pracę  nauczycielki, nie miała problemów 

finansowych, miała dobrych przyjaciół, z którymi mogła porozmawiać i zorganizować swój 

wolny czas, dlatego powinna sobie lepiej poradzić ze stratą.       

 

Anna niebezpośrednio pretendowała do uwolnienia się od swego „wyolbrzymionego 

cierpienia”. Ponieważ mocno wątpiła w sens swojego aktualnego życia, co więcej w 

pierwszych rozmowach zostało uwypuklone, że rozstanie z jej chłopakiem nie mogło być 

jedyną przyczyną jej depresyjnego odczucia, terapeutki chciały więcej dowiedzieć się na 

temat Anny i jej życia, aby zdobyć dokładniejsze informacje o jej przeżyciach.       
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W zasadzie trzy aspekty doprowadziły do tego, żeby stworzyć dla humanistycznej 

psychodramy własny „instrument diagnostyczny”. 

1. Najczęstsze, utarte, kliniczne procedury diagnostyczne były bardzo często 

zorientowane na jeden medyczny syndrom choroby z jednowymiarowymi związkami 

przyczynowymi jako modelem przyczynowym. Nie brały pod uwagę 

konstruktywistycznego subiektywizmu ludzkiego doświadczenia, a za każdym razem 

starały się obiektywnie zmierzyć częściowe aspekty osobowości. 

2. We wszystkich procedurach diagnostycznych terapeuta stawał się „obserwującym”, 

„wiedzącym”.  Diagnoza nie stanowiła żadnego samopoznania dla klienta, nie można 

było jej wykorzystać w stosunku do siebie samego. Było wskazane, żeby klient 

uzyskał opinię terapeuty bądź poddał się terapii. Takie sposoby postępowania nie 

mogły zostać zaakceptowane: nie były ani emancypacyjne, ani nie sprostały 

wymaganiom terapeutek, by diagnostyczne poznanie wykorzystać procesowo i 

terapeutycznie. 

3. Wszystkie procedury diagnostyczne nie odpowiadały humanistycznej psychodramie, 

której koncept teoretyczny bądź kompetentność terapeutów nie stoi w centrum 

procesu przemiany, a działający protagonista poprzez to, że konkretnie organizuje i 

zmienia swój subiektywny świat przy pomocy terapeuty i grupy, w trakcie procesu 

grupowego przejmuje odpowiedzialność za swoje samo-zbadanie, swoje cele 

terapeutyczne i za przekształcenie swojego postrzegania życia i sytuacji życiowej. 

 

Wstępne rozważania przy koncepcji linii postrzegania życia  

 

Punktem wyjścia przy formalnym konstruowaniu  LSL był fakt, że życie każdego człowieka 

rozciąga się na przestrzeni od narodzin do śmierci, względnie do aktualnego momentu życia. 

Przyjęliśmy, że człowiek doświadcza tego jako jednakowo upływające kontinuum, które 

wpływa na niego jako jednostkę i go dookreśla. Nakreślona linia życia obejmuje to 

obiektywne doświadczenie czasu. 

 

W doświadczeniu jednostki pojawia się obok wiedzy o obiektywnym biegu czasu 

subiektywne doświadczenie całości życia. Jeśli klient obserwuje wstecz swoje życie, mniej 

myśli o obiektywnym, stałym upływie czasu, raczej przychodzą mu do głowy przeszłe 

wydarzenia, którym z obecnego punktu widzenia przypisuje szczególne, emocjonalne 
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znaczenie. Organizuje swoje życie za pomocą tych wydarzeń odpowiednio do sposobu 

postrzegania życia.  

 

Subiektywne konstruowanie ukazuje temat jego życia, życiowe nastawienie i to, czego 

oczekuje. Dodatkowo skłania się do tego, by przypisać swoim doświadczeniom obiektywne 

znaczenie i tak samo ukształtować swoją przyszłość. 

 

Klient nie jest, w rozumieniu humanistycznej psychodramy, obiektem leczenia, ale 

podmiotem, który jest w stanie ukonstytuować swoje postrzeganie życia, wywodząc je ze 

swojego subiektywnego doświadczenia, w ten sposób udostępnić je samemu sobie a zarazem 

nadać mu taką formę, którą mogą zrozumieć inni ludzie.      

 

Tworzy odpowiedzialnie i aktywnie swoją linię postrzegania życia na tyle, na ile jest to 

możliwe bez wpływu terapeuty i pozostałych członków grupy. 

 

Poprzez alienację może na linii postrzegania życia doświadczyć swoich wewnętrznych 

przeżyć, wyjaśnić je i z biegiem czasu zabrać się za korekty i zmiany.  

 

Jesteśmy zobowiązani w świadomości, że przy tworzeniu postrzegania życia na kratkowanym 

arkuszu formatu A3 z oznaczeniem od -10 do +10, wybór jest arbitralny i służy większej 

przejrzystości i porównywalności linii postrzegania życia.  

 

Jednakże pozostaje bardzo ograniczona możliwość porównania, ponieważ wysoki stopień 

subiektywności pozwala, co najwyżej, tworzyć hipotezy.  

 

Porównywalność zyskuje na znaczeniu dla klienta, jeśli przedłoży się mu kilka linii 

postrzegania życia, które sporządził do różnych punktów czasowych.   

 

Zatem linia postrzegania życia nie jest obiektywnym instrumentem pomiarowym, a 

instrumentem do oglądu aktualnego spojrzenia na życie, do konfrontacji z nim i do przemiany 

cechującej się wysoką subiektywną wartością dla jednostki i dla tych, którym umożliwiła ona 

wgląd w swe doświadczenie. 
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Przykład zastosowania LSL po pierwszej rozmowie  

 

Anna, o której była już mowa, okazywała zainteresowanie terapią grupową. Została 

zaproszona na rozmowę wstępną z terapeutami (prowadzącym i pomocniczym). Poprzez to 

mogła ich już poznać, co powinno jej ułatwić wejście do grupy. Mogła postawić formalne i 
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merytoryczne pytania dotyczące pracy grupowej i przede wszystkim, przed podjęciem 

decyzji, doświadczyć, jak wyobrażamy sobie terapię i stosunki terapeutyczne. 

 

Najpierw poczuła ulgę, ponieważ ponownie opowiedziała płacząc o swoich trudnościach, 

często się przy tym powtarzając. Była – jak nam później opowiadała – zmieszana i 

sfrustrowana z tego powodu, że w prawdzie słuchaliśmy jej aktywnie, ale nie 

zaproponowaliśmy jej ani otuchy, ani dobrych rad oraz nie zabraliśmy stanowiska ani za nią, 

ani przeciwko jej chłopakowi. Po odpowiednim czasie przystała na to, żeby nie mówić więcej 

o jej aktualnej sytuacji i przyszłości, ale żeby najważniejsze wydarzenia z jej życia, zgodnie z 

jej subiektywnym wyobrażeniem, umieścić na „linii postrzegania życia”, na arkuszu formatu 

A3. Po kilku instrukcjach, takich jak na przykład nazwanie i zaznaczenie mocy swoich uczuć 

w odniesieniu do ówczesnych zdarzeń na skali od -10 do +10, wycofaliśmy się.  

 

Naszą intencją było – rozmawialiśmy z nią później również o tym – uwolnić ją od jej 

labiryntu myśli w ten sposób, że zaproponujemy jej metodę organizującą jej wyobrażenie 

życia. Zyskała poprzez to trochę dystansu do siebie. Mogła zrezygnować z oczekiwania, że 

zaoferujemy jej bezpośrednią pomoc bądź wydamy opinię na jej temat, ponieważ sama mogła 

coś zrobić, by wyjaśnić swoją sytuację poprzez skonkretyzowanie swojego postrzegania 

życia. 

 

Gdy początkowo podążała za naszą metodyczną radą, stała się później „ekspertem” przy 

opisie swojej linii postrzegania życia. Pytaliśmy i staraliśmy się zrozumieć, jakie miał dla niej 

znaczenie dany wpis. Ona starała się zrozumiale wyrazić i sprecyzować swe doświadczenie. 

 

We wspólnym procesie badania jej życia i jego postrzegania jako pierwsze można było 

zauważyć, że częste fazy „szczęścia sięgającego nieba” występowały z „głębokimi spadkami” 

oraz że zawsze byli w ów spadek zaangażowani mężczyźni - jako pierwszy w wieku 6 lat – jej 

ojciec.  

 

Obudziło się jej zainteresowanie, żeby ustalić, czy ten fenomen pojawi się także przy innych 

ludziach oraz czy był on związany tylko z jej osobistą historią życiową. Wsparliśmy ją w tym, 

że mogła to i inne kwestie dokładniej przebadać z pomocą grupy.     
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Poniżej chciałbym pokazać jako przykład sporządzoną linię postrzegania życia i wyjaśnić ją 

w kontekście odwrócenia ról:   

 

Po pierwsze każdy kto zajmuje się linią postrzegania życia zyskuje (czy to terapeuta, czy 

członek grupy) ogólne wrażenie (przedstawiony tutaj opis odbiega z powodów technicznych 

od powyżej zamieszczonego przedstawienie graficznego):   

 

a) Wrażenie ogólne  

Arkusz jest w całości wykorzystany, linie rozciągają się od urodzin do teraźniejszości, biegną 

opadająco, podział mniej więcej odpowiada czasowemu przebiegowi zdarzeń. Skala nie 

została utrzymana. W negatywnym obszarze odstępy wahały się na skali. W pozytywnym 

obszarze początkowo rozpoczęto symetrycznie do negatywnej skali, następnie zaczęto od 

nowa. Skala jest względnie regularna, dochodzi jednak tylko do 9. Na arkuszu znajduje się 

informacja o +10, które stoi ma marginesie wartości +9.   

 

Pismo jest małe, czytelne, etapy życia są podzielone. Ogólnie rzecz biorąc nazwano 15 

wydarzeń wraz z uczuciami, jedno wydarzenie - jej urodziny - pozostało bez informacji o 

uczuciu.    

 

 Dzieciństwo, do zmiany w gimnazjum, pozostaje bez znaczącej sytuacji i uczuć.  

 

b) Przybliżenie do doświadczenia protagonisty za pomocą podwojenia uwzględniającego 

relacje 

 

Przy urodzeniu nie wyrażam żadnych uczuć. Nie ma nikogo, do kogo mogłabym skierować 

moje uczucia? Nie jestem witana? Nie wiem? Nie uważam za ważne swojego przyjścia na 

świat, za wartościowe, za brane pod uwagę? Nie chcę się angażować emocjonalnie, chcę 

umniejszyć to, co świat ma mi do zaoferowania? 

 

Milczę o swoim dzieciństwie albo nie przypominam sobie żadnych szczególnych wydarzeń? 

Nie ma tam ludzi, z którymi jestem emocjonalnie związana?  

 

W czasie szkoły podstawowej nie wydarzyło się nic istotnego. Gdy przechodzę do 

gimnazjum odczuwam samotność, rówieśnicy są mi obcy, odczuwam dystans. 
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Dziadek umiera, wywołuje to we mnie strach. Nie ma już jednej z ważniejszych dla mnie 

osób, czuję się zagubiona, porzucona.   

 

Nie mówię o okresie szkolnym. Nie wyrażam do tego żadnych uczuć. Dlaczego? 

 

Muszę się odizolować. Teraz nie mam już żadnej, bliskiej osoby, także otoczenie nie jest już 

swojskie. Jestem całkiem sama, bez możliwości tworzenia relacji. 

 

Coś się mi przydarzyło, co mnie upokorzyło. Jestem ofiarą sytuacji, bez wartości. Przez 

urodziny mojego pierwszego dziecka popadłam w sytuację bez wyjścia, która odsuwa mnie 

od innych, która mnie przeraża, której nie sprostałam i z której sama nie wyjdę.    

 

Podjęłam decyzję o przeprowadzce do Kanady. Chcę zdystansować się do udręki, chcę 

zrobić coś zupełnie nowego. Mam nadzieję, że będzie lepiej.  

 

Nie chcę mówić o przeszłości, bądź co bądź to czyni mnie spokojniejszą, wracam i rozstaję 

się z partnerem.  

 

Rozpoczynam studia. Bardziej stawiam na swoje własne zdolności i siły. Daje mi to 

bezpieczeństwo i wiarę w siebie. 

 

Śmierć mojej babci napawa mnie smutkiem.   

 

Rodzę kolejne dziecko. To, co inne kobiety napawa radością, przywraca mi uczucie 

upokorzenia. Znowu porzucam swoje otoczenie i się wycofuję.  

 

Wszystko, czego doświadczyłam do tej pory, wpędza mnie w chorobę. Moja choroba napawa 

mnie strachem.     

 

O dziwo, rozwód daje mi poczucie bezpieczeństwa. Czy dlatego, że udało mi się wreszcie 

zakończyć obciążający związek? Czuję się lepiej. 
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Zaczynam nowe małżeństwo. Postrzegam to małżeństwo jako moje nieszczęście. Jestem 

upokorzona, ale nie widzę innego wyjścia. 

 

Czwarta przeprowadzka daje mi nowe nadzieje na poprawę. Mam nadzieję, że będę w 

stanie zrobić coś dla siebie. 

 

Usunięto mi coś operacyjnie. Odczuwam wyłącznie niepokój i samotność. Znów powraca 

stary niepokój, jest coraz większy. Moja samotność nie pozwala już sobą kierować. 

 

Rozpoczynam terapię. Może da mi to jeszcze możliwość wyjścia z niepokoju, samotności i 

upokorzenia.    

 

Co oznacza zapis LSL dla jednostki w grupie? 

 

Ponieważ w humanistycznej psychodramie prowadzący oraz jego metody zawsze 

zorientowane są na protagonistę, zasadniczo musi on i tym razem zastosować w pracy z grupą 

oraz z poszczególnymi członkami grupy metodę odwrócenia ról, żeby mógł ich zrozumieć 

oraz wesprzeć.  

 

To oznacza: musi być dla niego jasne, jakich nowych doświadczeń doznają jednostki w 

grupie i jak mogłyby to odczuć.  

 

Prowadzący uczy się przy tym poprzez swoje doświadczenia. Po pierwsze, ze względu na 

swoje wykształcenie sam zajmował się linią postrzegania życia, po drugie, ciągle czerpie 

inspirację od uczestników grupy. Jeśli prowadzący jest emocjonalnie blisko jednostek w 

grupie, będzie otwarty na coś nowego, nieoczekiwanego, co pojawia się w każdej nowej 

grupie (na przykład gniewne, nieprzychylne wrogie uczucia, nagły śmiech, wzdychanie, 

apatia itd.), zinterpretuje to empatycznie oraz potraktuje to w rozumieniu członka grupy 

(wypowiedzenie, brak komentarza, ewentualnie uwaga w odniesieniu do późniejszych 

rozmów, dać wsparcie poprzez kontakt fizyczny bądź podwojenie).   

 

Poniżej ukazano odwrócenie ról, które mogłoby wyglądać w następujący sposób: „Nazywam 

się Erika i brałam już udział w tej grupie. Czuję się bardzo dobrze z innymi i wierzę, że mogę 
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zaufać prowadzącym. Podczas poprzednich wieczorów poruszaliśmy niejednokrotnie temat 

rodziców. 

 

Dzisiaj powinnam wskazać ważne wydarzenia z mojego życia. Chętnie to zrobię, ale to nie 

jest takie proste. Po pierwsze, czuję się jak w szkole przed klasówką i waham się, żeby zacząć. 

Gdy widzę pusty arkusz, obawiam się, czy potrafię rozwiązać zadanie i czy je dobrze 

wykonam. Tak mało nam wytłumaczono, tylko tyle, że powinniśmy obok wydarzeń napisać, 

jak je doświadczyliśmy.    

 

Inni już po części pracują, ja też lepiej zacznę, żebym zdążyła. Właściwie jest to zabawa, by 

zebrać historie mojego życia. Przychodzi mi na myśl znaczna ilość wspomnień: przyjemnych i 

nie. Gdzie powinnam zacząć? Najlepiej jednak od urodzin, bez nich nie byłoby mnie tu. Ale 

jakie wydarzenia wpiszę? Nie wszystkie mieszczą się na linii, muszę coś wybrać. Co było dla 

mnie ważne? Dziwne, że większość moich wspomnień dotyczy dzieciństwa, a od okresu szkoły 

prawie nic więcej nie pamiętam. Jak to możliwe? Uderza mnie to, że z mojego dzisiejszego 

punktu widzenia nie mogę w ogóle zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy brałam tak poważnie. 

Dziś myślę o tym zupełnie inaczej. Co ja robię? Powinnam je sklasyfikować emocjonalnie, tak 

jak je dzisiaj widzę, czy jak je wówczas przeżywałam? Chętnie zapytałabym prowadzących. 

Spoglądam na nich, ale oni nie robią nic, żeby się mną zająć. Właściwie mogę o tym sama 

zdecydować. Więc, doświadczenie w moim dzieciństwie było wówczas dla mnie straszne: -7. 

Dzisiaj oczywiście podeszłabym do tego inaczej, ale na mnie jako dziecko wpłynęło to 

wówczas bardzo negatywnie. Inaczej jest z zawodem sercowym. Wówczas ulokowałabym z 

pewnością moje uczucia przy -10. Ale gdy się dzisiaj zastanawiam… Nie było to właściwie 

wcale tak  straszne. Dałam się po prostu ponieść negatywnym uczuciom i byłam kilka dni 

nieszczęśliwa. Ale później jednak szybko o nim zapomniałam. Najwyżej -3. 

 

Dziwne, nagle przyszło mi do głowy wszystko, co już zapomniałam. Przed oczami mam 

historię z moim bratem. Latami o tym nie myślałam. I teraz zaczynam nawet płakać. 

Wspomnienie po prostu mnie przytłacza.  

 

Dobrze, że przyszedł prowadzący, żeby się do mnie przyłączyć. Teraz jest mi trochę lepiej i 

mogę dalej pracować.  
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Śmierć mojej matki była dla mnie także bardzo smutna. To jest zawsze tragiczne, jeśli traci się 

swoją matkę! Z drugiej strony – jeśli mam być szczera – trochę mi ulżyło. Miałam w końcu 

trochę więcej swobody. Wówczas nie potrafiłabym przypisać temu pozytywnego uczucia. Ale 

obecnie tak. Jak to zanotuję? Smutek -8 i równocześnie radość +2? Nie, nie doświadczyłam 

tych uczuć oddzielnie. Ale ukryta ulga nie pokonała smutku, zatem -6.   

 

Nie zwracałam wcale uwagi na innych, tak bardzo byłam przy swoich myślach. Niektórzy już 

skończyli, inni jeszcze szkicują. Jak tak obserwuję swoje życie, było ono początkowo 

gwałtownymi wzlotami i upadkami. Ostatnio krzywa biegnie bardziej wyrównanie. Jak może 

to wyglądać u innych? Jestem trochę wyczerpana, jakbym wykonała ogromną pracę. Dobrze, 

że przysiadłam się jeszcze trochę do prowadzących w kręgu i mogę pogrążyć się we 

wspomnieniach, dopóki to dalej trwa. Będzie mnie jeszcze nurtować wiele pytań, ale jestem 

także zainteresowana tym, co przeżyli inni”. 

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, które prowadzący zdobył zarówno przy 

nakreślaniu swojej linii postrzegania życia, jak i przy pracy z różnymi grupami, snuje on 

przypuszczenia o doświadczeniu obecnych członków grupy, które ciągle sprawdza i koryguje 

w odniesieniu do mowy ciała i werbalnych wypowiedzi jednostek. 

 

Ten proces refleksji i empatii, przypuszczeń i sprawdzeń, który nigdy się nie kończy, 

dostarcza wskazówek do metodycznego podejścia. Ale także rozważania metodyczne 

wymagają permanentnego kwestionowania i dopasowania do zmieniających się warunków w 

grupie. 

 

Wnioski dla prowadzącego 

 

W humanistycznej psychodramie prowadzący odpowiedzialny jest za sposób postępowania w 

grupowym procesie, przy czym przy wyborze swoich metodycznych kroków zorientowany 

jest na protagonistę – grupę. Dlatego na początku niezbędne jest, by wczuć się w sytuację 

jednostek i grupy, które sporządzają linię postrzegania życia, żeby ustalić, co oznaczają dla 

nich zapisy, celem ich zrozumienia i żeby wywieść teoretyczne i metodyczne wnioski.    

 

Podsumowuję: 
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Sporządzenie LSL jest dla członka grupy intensywną, osobiście odpowiedzialną, umysłową i 

emocjonalną konfrontacją z własnym życiem: to ponowne zajmowanie się pewną ilością 

bardzo różnych, znaczących wydarzeń oraz uświadomienie sobie przeżytych uczuć i 

konfrontacja z nimi; skoncentrowanie w aktualnym odczuciu życia teraźniejszego, przeszłego 

i ewentualnie przyszłego doświadczenia, skonkretyzowanie go i tym samym udostępnienie 

jednostce jej opracowania.              

 

Intensywność doznania przy tym procesie powstaje, po pierwsze, przez inny sposób  

postrzegania, tym razem niemyślowego czy werbalnego –  ale poprzez wprowadzenie w życie 

zapisu doświadczeń i towarzyszących im uczuć, które ujawniają nowe aspekty myślowe i 

emocjonalne, po drugie, poprzez metodę eksternalizacji, która równocześnie wymaga od 

członka grupy dokonania oceniającego wyboru względem doświadczenia. Tak staje się 

możliwa z pewnego dystansu nowa forma konfrontacji.     

 

Ponieważ przy sporządzeniu LSL nie może zostać zaznaczone całe życie, jednostka musi 

ograniczyć się do kilku wydarzeń. Wydaje się to na początku trudne, ponieważ trzeba 

dokonać wyboru z pewnej liczby przeżyć. Prowadzi to do tego, że ostatecznie zderza się ze 

znaczącymi doświadczeniami, których się trzyma, a następnie ocenia je emocjonalnie. Ta 

ocena znaczenia doświadczeń i ich jakości emocjonalnej odzwierciedla wartościowanie  

przeżytego życia i jego postrzeganie. Postrzeganie życia wywodzone jest z teraźniejszości i 

zostaje wpisane w LSL. (Później, po tym jak członek grupy zdobędzie kolejne doświadczenia, 

możliwa jest całkiem nowa ocena zdarzeń i uczuć, poprzez co także linia postrzegania życia 

ulegnie zmianie). 

      

Rozważając metodycznie zapis LSL, który obejmuje dokładną analizę własnego życia, może 

być widziany jako siebie stanowiącą fazę działania. Może ponadto zostać zrozumiany jako 

rozgrzewka dla kolejnych faz działania, ponieważ nie tylko stawia przed jednostką pytania 

dotyczące jej życia, które dalej mogą zostać opracowane, ale i budzi zainteresowanie 

wymianą doświadczeń z innymi członkami grupy oraz chęć porównania własnej LSL z 

innymi. 

 

Praktyczna wskazówka dla prowadzącego grupę do wprowadzenia linii postrzegania 

życia w grupie     
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Po indywidualnej i grupowej rozgrzewce, każdy członek grupy otrzymuje kratkowany arkusz 

formatu A3 (zwany kancelaryjnym) i zaostrzony ołówek do czytelnego pisania. Dostępne 

powinny być linijki oraz dodatkowe arkusze. 

 

Na wstępie prowadzący wyjaśnia, jak LSL powinna zostać sporządzona. Każdy wpisuje na 

odwrocie nazwisko, datę, miejsce, ewentualnie wiek. Prowadzący pozwala grupie pracować 

samodzielnie, najlepiej, żeby wycofał się, jednakże pozostaje dostępny w razie pytań. 

Utrzymuje kontakt wzrokowy z jednostkami w grupie, by zobaczyć, czy nie jest potrzebny.  

 

Instrukcja pracy mogła by być następująca: 

 

„Chciałbym was prosić, żebyście na tym arkuszu naszkicowani wyobrażenie, które macie o 

swoim życiu. Wyjaśnię, jak macie to zrobić. Załamana środkowa linia, którą ewentualnie 

ołówkiem przeciągniecie, powinna być osią czasu, na której znaczycie wydarzenia z waszego 

życia te, które wydają się wam najistotniejszymi z dzisiejszego punktu widzenia. Także 

odstępy pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami nie muszą odpowiadać obiektywnemu 

upływowi czasu, jednakże mogą być takie, jak je odczuwacie”. 

 

(Dowolnym jest, czy uczestnicy opracowują arkusz od prawej do lewej czy od lewej do 

prawej, czy zaczynają od urodzin, czy później, czy wcześniej, czy oś czasu biegnie do dnia 

dzisiejszego, czy do śmierci itd. Jeśli zostaną do tego zadane pytania, odpowiedź powinna 

zostać udzielona indywidualnie i krótko. Na przykład: „Zrób to tak, jak wydaje ci się dobrze!” 

lub „Jeśli chcesz, możesz to tak zrobić!”. Nie zagłębiać się szczegółowo, celem wywarcia jak 

najmniejszego wpływu). 

 

„Jeśli zaznaczyliście i opisaliście najważniejsze wydarzenia waszego życia na osi czasu, 

zróbcie proszę z przodu albo z tyłu prostopadłą skalę od +10 do -10. Możecie wtedy za 

każdym razem powyżej albo poniżej oznaczenia za pomocą krzyżyka zaznaczyć, jak silnie 

emocjonalnie poruszyło was dane wydarzenie”. Pokazać ewentualne przykłady. „Napiszcie 

obok, jakie uczucia i myśli w was to wywołało. Na koniec możecie połączyć krzyżyki ze sobą 

po kolei, tak żeby powstała jedna linia. Byłoby dobrze, gdyby każdy pracował dla siebie 

samego. Później będzie okazja do wzajemnego porównania poszczególnych linii postrzegania 

życia i rozmowy ze sobą”.        
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Roland Soltysiak 

Humanistyczna psychodrama i teoria chaosu 

 

Przez długi czas Taaora mieszkał w swojej skorupie. Ta była okrągła  jak jajko i kręciła się  w przestworzach, w 

trwałej ciemności… Wreszcie jednak, ponieważ był  tak ciasno zamknięty, uderzył Taaora delikatnie w swoją 

skorupę. W tej pojawiła się rysa i skorupa rozłamała się. Taaora prześlizgnął się, stanął  na skorupie i krzyknął: 

„Kto tam jest na górze? Kot tam jest na dole?” Obracał się wkoło. Wreszcie wyprostował się, aby stworzyć 

sklepienie niebieskie i nazwał je Rumią. Stał zmęczony. Po krótkiej chwili wyślizgnął się z kolejnej warstwy 

skorupy, która go otaczała i ujrzał ją. Uczynił skałę i piasek. Ilość skorup wszelkich rzeczy, które ten świat 

wydaje, jest niezliczona.  

(Polinezyjski mit stworzenia) 

W nieujmowaniu, w samoprzekraczeniu naturalnych procesów mieści się radość, która jest radością życia. W 

połączeniu z innymi procesami w obrębie wszechstronnej ewolucji znajduje się sens, ten, który jest sensem 

życia. 

 (Erich Jantsch) 

A: Brutalny porządek jest nieporządkiem. 

B: Wielki nieporządek jest porządkiem. Ale te dwie rzeczy są jednością.  

(Wallance Stevens, Connoisseur of Chaos) 

 

Wstęp 

Od kilku lat z wielką uwagę rozpatruje się teorię chaosu. Mityczna wiara, że nauka mogłaby 

rozwiązać dotąd nierozwiązane problemy, konfrontacje z chaotycznymi sytuacjami 

codzienności – związanymi z potrzebą racjonalnego wytłumaczenia – czy grafiki fraktalne 

Benoita Maldelbrota, powodują, że teoria chaosu jest rozpatrywana we wszystkich 

dziedzinach. A przecież ciągle się twierdzi, że  każdy posiada własne wyobrażenie o tym, 

czego dokonuje teoria chaosu, albo ma wyobrażenie, czego mogłaby dokonać. 

Celem tej pracy jest wprowadzenie w świat terminologii teorii chaosu. Ponieważ teoria 

chaosu zaliczana jest do rozmaitych dyscyplin, terminy zostały dostosowane – zgodnie z 

obranym celem tego tomu – humanistycznej psychodramy - tak, aby opisać procesy 

dynamiczne, które powstają podczas psychodramatycznej  gry. Teoria chaosu uwidacznia 



185 
 

kompleksowość oraz brak przewidywalności tego typu systemów. Juz Arystoteles wymagał 

rezygnacji  z precyzyjnej obliczalności: „Wykształcony umysł wyróżnia się zadowoleniem ze 

stopnia dokładności, który dopuszcza natura rzeczy, a nie poszukiwaniem precyzyjności tam, 

gdzie możliwe jest tylko przybliżenie“. 

Pojęcia podstawowe uwidaczniają, jak chaos i porządek współgrają w dynamicznym 

systemie. Teoria chaosu ma swój początek w powszechnej „teorii systemu“. Wychodzi ona 

bowiem z założenia, że system dynamiczny (podgrzewany garnek z wodą; podgrzewany 

balon; populacja gąsienic w ogrodzie; rodzina; państwo; grupa psychodramatyczna etc.) musi 

zostać opisany nie przez jego poszczególne części, tylko raczej przez opis ich wzajemnego 

oddziaływanie na siebie. To oddziaływanie pojedynczych części może zostać zaobserwowane 

z różnych punktów widzenia. 

Prostym a zarazem interesującym exemplum systemu chaotycznego może być przykład 

parkingu po meczu piłki nożnej. Podczas meczu widzimy względnie niedynamiczny system, 

czyli nie występuje nic godnego obserwacji i oceny.  Widz, który opuszcza mecz 

przedwcześnie, może wyjechać z parkingu bez trudności. Żaden inny kierowcy nie wchodzi z 

nim we wzajemne oddziaływanie. Po końcowym gwizdku natomiast, celem wszystkich 

widzów jest jak najszybsze dostanie się samochodem do domu. System parkingowy staje sie 

systemem dynamicznym. Wszędzie można zobaczyć powolne ruchy wyjeżdżających 

samochodów. Nikt nie potrafi przewidzieć, kiedy dojedzie do domu, ponieważ jest to zależne 

od zachowania innych kierowców. Każdy ma w tym systemie swój udział - obojętne czy 

poprzez przepychanie, stukanie innych samochodów, czy zrzeczenia się pierwszeństwa 

przejazdu. Wszędzie widzimy strumień samochodów, który nagle przestaje płynąć. Powstają 

kolejne strumienie, które mogą połączyć się w większe. Z chaosu powstaje pewnego rodzaju 

porządek.  W pewnym miejscu widzimy, jak mała nieuwaga kierowcy prowadzi do stłuczki, 

której skutkiem jest blokada połowy parkingu. Gdyby stłuczka miała miejsce w innym 

miejscu byłaby niezauważona, gdyż nie utrudniała by ruchu. Sprawca stłuczki bezradnie 

próbuje wytłumaczyć ojcu, dlaczego tylko  „pożyczył“ samochód. Ten jest zdania, że miarka 

się przebrała i wyrzuca go z samochodu … 

A teraz popatrzmy na system parkingowy z perspektywy helikoptera policyjnego: Wszystko 

przebiega jak zawsze, tylko parę zwykłych zderzeń… 

Na tym przykładzie poznajemy niektóre właściwości chaotycznych systemów: Są one 

nieprzewidywalne, bardzo kompleksowe. Małe przyczyny mogą mieć ogromne skutki. 
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Kwestią miary porządku jest bowiem punkt widzenia, który decyduje, iloma detalami systemu 

posługujemy się, aby go opisać.  

Podczas gry protagonisty humanistycznej psychodramy powstaje również system 

dynamiczny. Wywoływane przy tym chaotyczne procesy mają utworzyć nowy porządek i 

określić życiowe związki protagonistów z innymi członkami grupy. Poprzez wpływ 

oddziaływania pomiędzy uczestnikami grupy, kształtuje się dynamiczny system, który dzięki 

metodom psychodramy staje się niestabilny, aby potem na nowo się organizować. Siłą 

wiodącą jest tutaj wzmocnienie poszczególnych, podstawowych uczuć protagonisty przez 

grupę. Dzięki wskazówkom terapeuty oraz towarzyszącym rozmowom, system ów jest 

kontrolowany i powstaje jedynie ograniczony chaos. Protagonista, uczestnicy grupy i 

kierownik doświadczają ów system z rożnych perspektyw. Na początku sesji psychodrama 

jest niewiadoma, zarówno jej temat, jak i precyzyjny przebieg. Każda humanistyczna 

psychodrama wywołuje dalsze, również nieprzewidziane psychologiczne dramaty. Do 

opisania tych procesów zostaną użyte podstawowe pojęcia teorii chaosu. Następnie zostaną 

one zastosowane do opisania przebiegu psychodramy. 

Podstawowe pojęcia teorii chaosu 

Zasadnicze dla teorii chaosu jest pojęcie sprzężenia zwrotnego. Mówimy o systemie 

zwrotnym wtedy, gdy na proces w identyczny sposób wpływają wyniki (zakończenie) 

procesu, jak elementy wprowadzające. Przyglądnijmy się na przykład regulatorowi 

temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym: zmiana zaworu kaloryfera powoduje zmianę 

temperatury. Zmiana temperatury, np. poprzez otwarcie okna, wywołuje zmianę zaworu 

kaloryfera. Mamy tutaj proces zwrotny, w którym ogrzewanie działa na temperaturę i 

odwrotnie. W grze psychodramatycznej każdy członek grupy oddziałuje na innych członków 

grupy. Reakcje na jego zachowanie mogą zmienić zachowanie każdego członka grupy. 

Przeżyte uczucia prowadza do poszczególnego oddanie się w obrębie grupy, co znów zmienia  

uczucia innych. Również tutaj powstaje zwrotny proces, w którym poprzez sprzężenie 

zwrotne poszczególne uczucia mogą zostać wzmocnione. 

Procesy chaotyczne wytwarzane są przez nieliniowe sprzężenia zwrotne - przez długi okres 

czasu system znajduje się w stabilnym, niezmiennym stanie, jednak nagle jeden z czynników 

zostaje tak wzmocniony, że cały system przechodzi w zupełnie inny stan. Przykładem takiego 

sprzężenia może być trzęsienie ziemi powstające w wyniku malutkiego przesunięcia się płyt 

kontynentalnych lub nagłe ugryzienie psa podczas zabawy. Nie można jednak przewidzieć, 



187 
 

kiedy i czy dany system przejdzie w inny stan. Ważne jest natomiast, że drobne zmiany mogą 

poprowadzić system przez nieliniowe sprzężenia zwrotne w nowy stan. Celem psychodramy 

jest nieliniowe wzmocnienie niezmienionych struktur protagonistów wśród grupy i przez to 

stworzenie nowego stanu uczuć. Wzmocnienie jest wynikiem sprzężenia zwrotnego z innymi 

członkami grupy, którzy znów mogą nieliniowe zmienić swoje uczucia. 

Przestrzeń fazowa opisuje abstrakcyjną, wielowymiarową przestrzeń wszelkich możliwych 

stanów, które mogą pojawić się w systemie dynamicznym. Każdy znamienny dla systemu 

czynnik buduje przy tym wymiar przestrzeni. W ten sposób można opisać ludzką inteligencję, 

wyróżniając czynniki wizualnej, praktycznej, językowej i matematycznej inteligencji. 

Przestrzeń fazowa inteligencji składa się zatem z czterowymiarowej przestrzeni. Jej 

współrzędne są oznaczone przez poszczególne czynniki. Inteligencję człowieka zatem można 

analizować jako punkt abstrakcyjny w danej przestrzeni fazowej. W teorii chaosu korzysta się 

z przestrzeni fazowej do opisania zmian systemu.  

W dramacie psychologicznym chodzi o wywołanie obrazu obecnego stanu uczuciowego 

danego członka grupy poprzez metodę socjometrii. Przestrzeń fazowa jest wówczas 

rozumiana jako suma  wszystkich możliwych socjogramów. Ich zmiana opisuje zmiany 

stanów uczuć członków grupy w danym czasie. Równocześnie podczas gry powstaje 

socjogram całej grupy w jej przestrzeni fazowej. 

Centralnym terminem teorii chaosu jest atraktor. Wyjaśnijmy go na przykładzie wahadła. Po 

jego wypadnięciu, tor wytwarza spirale w przestrzeni fazowej, która zatrzymuje się w punkcie 

środkowym. Ten punkt spoczynku w przestrzeni fazowej jest punktem przyciągania dla 

wszystkich sił, które oddziałują na wahadło. Tego rodzaju punkt przyciągania jest w teorii 

chaosu nazywanym atraktorem punktowym. Zaobserwujmy inny system: staw z pstrągami i 

szczupakami. Ten system posiada dwupunktowy atraktor. Pierwszy atraktor punktowy składa 

się  maksymalnej ilości  pstrągów, a drugi z maksymalnej ilości szczupaków. Pomiędzy tymi 

dwoma atrakorami system kołysze się w czasie. Przypuśćmy ze nasze wahadło byłoby 

umieszczone na uchwycie pozbawionym strat spowodowanych tarciem, wtedy tor przybrałby 

w przestrzeni fazowej kształt koła. Każdy stan należy do atraktora - dlatego system posiada 

atraktor cykliczny. Jednak pomimo tego system nie jest jeszcze chaotycznym. Dopiero, kiedy 

tor stanu zmian rozproszy się w dziwaczną, niemożliwą do opisania chmurę, mówimy o 

systemie chaotycznym. Wtedy nie jest już przewidywalne, jaki następny stan zostanie obrany 

przez system. Chmura ta nosi nazwę dziwnego (chaotycznego) atraktora. Przykładami takich 
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atraktorów są między innymi przepływy powietrza, rzeki itp. Poprzez wzajemne 

oddziaływanie członków grupy w psychodramie, atraktory uczuciowe są do tego stopnia 

poruszone/rozproszone, że stają się dziwnymi, czyli chaotycznymi. Traktory te stanowią 

początek nowego porządku.  

Bifurkacja jest w rozwoju systemu dynamicznego decydującym odgałęzieniem od znajomej 

drogi. System ucieka w nowym kierunku. Na przykład dbanie o ostatnie dodmuchanie  balonu 

to dbanie o osiągniecie punktu bifurkacji. Ten pęka i udaje się w zupełnie nowy stan.  W 

psychodramie powstają takie punkty bifurkacji przy szczycie naprężenia. Protagonista trafia 

poprzez nieliniowe wzmocnienie określonych, podstawowych uczuć oraz powstających 

odczuć przeciwnych w chaotyczny stan, który przez malutkie reakcje grupy przechodzi w 

nowy stan. Protagonista przeżywa wgląd w siebie i innych z nowego punktu widzenia.  

Na przykładzie parkingu widzieliśmy, że helikopter policyjny posiada o wiele bardziej 

uporządkowany wgląd na chaotyczny system niż biorący w nim udział kierowcy. W 

zależności od punktu widzenia systemy chaotyczne dają możliwość otwarcia, tzw. 

intermitencja. Intermitencja to uporządkowane sposoby oglądu chaosu. Rzeka oglądana z 

samolotu wydaje się mniej chaotyczna  niż obserwowana z perspektywy osoby po niej 

pływającej.  W psychodramie osiąga się „wyciągniecie“ protagonisty z chaotycznych 

pojedynczych sytuacji przez odgrywanie rożnych sytuacji życiowych. Protagonistka przeżywa 

intermitencję, to znaczy nowy porządek w życiu. 

Teoria chaosu zawdzięcza powrót popularności Mandelbrotowi, który – w  przeciwieństwie 

do teoretyków klasycznej matematyki – posiadał intuicję: „Chmury i góry nie są kuliste,  linie 

wybrzeża nie są kołami, kora nie jest gładka, i również piorun nie podąża po gładkiej linii”.  Z 

tej intuicji powstała idea nowatorskiej geometrii: fraktalna – samopodobna – geometria. 

Fraktal to sztucznie stworzony termin, wywodzący się z  łacińskiego frangere, czyli „łamać“.  

Fraktalne  obiekty podobne są do rzeczywistości. Stosowane są na przykład, gdy na przebiegu 

krzywej akcji ukazały się tak dobre falsyfikaty, że sami fachowcy uważali je za prawdziwe. 

Ponadto fraktale wykazują, że duże recesje gospodarcze powielają te same modele, co 

miesięczne i codzienne wahania cenowe. Rynek jest w całej swojej skali – od najwyższej do 

najniższej - bardzo do siebie podobny, tzn. rozpoznajemy powielanie detali na coraz to 

mniejszej skali. Przyglądając sie sylwetce góry z odległości pięćdziesiąt kilometrów, jest ona 

w swojej nieregularności łatwo rozpoznawalna. Gdy zbliżymy się, widoczne stają się detale. 

Nawet gdy wspinamy się na górę, znajdujemy ten sam nieregularny wzorzec w pojedynczych 
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skalach. System jest zatem samopodobny. Spróbujmy zmierzyć sznurkiem wybrzeże Wielkiej 

Brytanii na mapie, tak otrzymamy określoną długość. Gdy tylko ze sznurkiem powędrujemy 

wzdłuż wybrzeża, otrzymamy większą długość, ponieważ doliczyliśmy pewne nierówności 

ziemi. Posuńmy się jeszcze dalej i uwzględnijmy również mikroskopijnie nierówności, wtedy 

długość będzie się  powiększać. Długość jest zatem funkcją miary spojrzenia. Nie ma 

absolutnej długości. Do podobnego rezultatu doszedł Werner Heisenberg  w fizyce atomowej 

formułując zasadę nieoznaczoności.  

Mandelbrot unaocznił fraktalny wymiar  prawdziwych rzeczy w znanych grafikach 

komputerowych. Interesujący jest fakt, ze fraktale mogą być stworzone przez nieliniowe 

sprzężenie zwrotne. To znaczy, już prosty  algorytm matematyczny może wywołać bardzo 

dziwaczne, piękne figury niczym  drzewo. Czym bardziej zbliżamy się do tego rodzaju figury, 

tym bardziej osobliwe jest jej piękno. Również w psychodramie w każdym jej obszarze 

pojawia się struktura fraktalna. Obserwujemy podobne do siebie struktury w różnorodnych 

scenkach, w przywiązaniu członków grupy do protagonisty, w temacie grupy i w poglądach. 

Napędem fraktalu jest podstawowe uczucie protagonisty, które jest w sposób podobne i 

połączone z odczuciami członków grupy i jego scenkami. Sposób spostrzegania tego uczucia 

jest celem psychodramy.   

Ważną cechą chaosu jest samoorganizacja. Sytuacja na parkingu może stanowić jej przykład. 

Pomimo chaotycznej sytuacji powstają równomierne strumienie jadących samochodów. 

Innym przykładem jest tak zwana niestabilność Bénarda: podczas podgrzewania cieczy w 

garnku na od spodu  powstają niesamowite wzory o kształcie plastrów miodu, tak zwane 

komórki konwencyjne. Podobny fenomen można zaobserwować na piaszczystej plaży 

podczas odpływu.  Piasek organizuje sie w falisty kształt. W psychodramie obserwujemy 

samoorganizacje po fazie rozgrzewki poprzez wytwarzanie bliskości i oddalenia przy 

wyborze socjometrycznym. 

Opis przebiegu psychodramy 

Każda psychodrama rozpoczyna się od rozgrzewki. Członkowie grupy wybierają jednego lub 

kilku rozmówców. W trakcie rozmowy następuje wymiana aktualnego wewnętrznych emocji. 

Każdy członek grupy wchodzi w oddziaływanie przynajmniej z jednym z członków. Przez tę 

wymianę powstaje kilka mniejszych grup, które nawzajem na siebie oddziałują. Wybór 

odbywa się nieświadomie według punktu widzenia podobnych wzorców. Poszczególne 

uczucia intensyfikują się, co prowadzi do rozmaitych nastrojów uczestników. Podczas 
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zwierzeń uczestników w dużej grupie powstaje nowa wymiana oddziaływań. Członkowie 

grupy przeżywają, jak ich uczuciowe atraktory przełamują się. Każdy oddziałuje na innych 

poprzez swoje wypowiedzi. Powstaje system dynamiczny: grupa. Przy czym wcześniej nie 

było wiadome, jaki system grupowy powstanie. Wszystkie dynamiczne systemy pojedyncze 

są osadzone w tym systemie całościowym. 

Przy wyborze socjometrycznym grupa sama się porządkuje. Wybrany na protagonistę 

zostanie ten członek grupy, którego temat związany jest z większością uczestników grupy. 

Nie jest to wyłącznie wybór protagonisty, a zarazem nowe uporządkowanie grupy, które 

właśnie powstało. Protagonista jest reprezentantem ustawienia grupy.  Różnorodne sprzężenia 

zwrotne w fazie rozgrzewki doprowadziły do tego, ze system „grupa“ w ten sposób właśnie 

sie uporządkował. Wybór socjometryczny jest intermitencyjny na ustawienie grupy. 

Podczas wywiadu terapeuty z protagonistą intermitencja zamieniana jest na statyczny 

porządek -  system dynamizuje się na nowo. Terapeuta powoduje swoimi pytaniami nie tylko 

wewnętrzne poruszenie protagonisty, ale wiąże również mocniej grupę z tematem bohatera. 

Uczuciowy atraktor bohatera przełamuje się. Jednocześnie terapeuta musi uważać, aby nie 

powstał nowy porządek lub niekontrolowany chaos. Protagonista po wywiadzie wciąż musi 

nieć wewnętrzną siłę, aby odegrać psychodramę.  

Podczas scenek protagonista odgrywa ze swoją grupą temat, który jest również tematem 

grupy. Może on przedstawić ten temat w rożnych, życiowych sytuacjach. Przeżywa on przy 

tym fraktalne, samopodobne sytuacje do rożnych sytuacji życiowych. Wystąpienie 

fraktalnych struktur uczuć pomaga protagoniście w dotarciu do wariantów i inwariantów w 

jego samopodobnym związku z życiem.  

Zmiana scenerii dokonuje się w punktach bifurkacyjnych, które tworzone są przez pomocne 

ja i sobowtóra (dublera) w nieliniowych sprzężeniach zwrotnych. W tym wszystkich, na 

wszystkich płaszczyznach i we wszystkich występujących fraktalach  protagonista przeżywa 

zagęszczenie i wzmocnienie swojego tematu. Wzmocnienie tworzy porządek, który poprzez 

powstanie innych aspektów tematycznych jest dalej dynamizowany. To działanie tematów i 

wariacji tematycznych, połączone z nieliniowym wzmocnieniem przez grupę prowadzi do 

szczytów naprężeń poszczególnych punktów bifurkacji, przy których podczas gry atraktor 

uczuciowy  protagonisty staje sie maksymalnie chaotyczny, aby później przeżyć nowy 

porządek. Ten porządek powstaje poprzez zmienienie punktu widzenia na chaotyczny system. 

Protagonista odkrywa intermitencję, która pozwala mu przeżyć nową interpretację związku 
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określającego życie, połączonego z przemiana związku oceniania. Jednocześnie również 

grupa doświadcza nowego porządku swojego tematu. Zmienia się również spojrzenie grupy 

na samą siebie. także każdy członek grupy przeżywa nową samoorganizację.  

Zakończenie może służyć protagoniście starymi strukturami. W ten sposób ma on możliwość 

umocnienia swoich nowych atraktorów. Jednocześnie wzmocniona zostaje nowa struktura w 

grupie. 

Podczas fazy tak zwanego sparingu członkowie grupy zyskują możliwość rozmowy o 

przemianie uczuć, która towarzyszyła grze protagonisty. Protagonista dzięki tym 

wypowiedziom utwierdza się w nowym porządku. Podkreślana jest wówczas także rola 

przemiany atraktorów członków grupy.  Dzięki temu istnieje możliwość  korygującego sie 

samoorganizowania. 

Opis funkcji grupy i jej członków 

Protagonista reprezentuje temat grupowy. Przezywa swój temat nie tylko w samopodobnych, 

fraktalnych sytuacjach, ale również podczas wymiany działania z członkami grupy. 

szczytowania napięcia powstaje punkt bifurkacyjny, który prowadzi jego system psychiczny 

do nowego stanu.  Jego reakcje zmieniają się. Poprzez otwarcie intermitencji protagonistka 

czuje się osadzony w nowym porządku. 

Terapeuta podczas całej gry protagonisty musi mieć najszerszy punkt widzenia. Nie wolno 

mu włączyć się do dynamicznego oddziaływania w grupie. Kontroluje on tylko napięcie i 

stwarza różnice. Aby zapobiec katastrofom indywidualnym, musi podczas seansu 

kontrolować powstający chaos, gdyż celem psychodramy jest dopuszczenie jedynie tyle 

chaosu, ile jest sensowne do powstania porządku dla członków grupy. 

W roli dublera jeden z członków grupy próbuje z zewnątrz komunikować i powodować 

refleksyjny proces przybliżania. Właśnie ta przybliżająca się komunikacja wprowadza 

atraktory protagonisty w ruch, ponieważ to przez nieidentyczne dublowanie istnieje 

możliwość wzmocnienia poszczególnych uczuć bohatera. W humanistycznej psychodramie 

egzystuje bowiem prawo teorii chaosu, mówiące, że system, który nie jest całkowicie 

periodyczny, to znaczny z okresowymi różnicami, prowadzi do wyłamujących sie atraktorów. 

Dublowanie ma z punktu widzenia teorii systemu za zadanie wywołanie lekkich zaburzeń. Te 

z kolei poprzez sprzężenie zwrotne mogą się  tak zintensyfikować, że system przejdzie w 

system chaotyczny. Celem dublowania, pomocnego ja i zamiana ról bowiem jest 
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wzmocnienie dynamiki i przekazanie kontroli nad dynamiką protagoniście. W zamianie ról 

protagonista otrzymuje możliwość insynuacji i kontroli sprzężenia zwrotnego swojego 

otoczenia. Pomocne ja oferuje mu przy tym możliwość dopasowania całkowitej dynamiki do 

potrzeb protagonisty. 

Grupa jest w psychodramie nie tylko sumą jej członków, ile raczej warunkiem możliwości 

istnienia psychodramy.  To ona tworzy zupełnie nowy, dynamiczny  system, w którym części 

oddziałują w licznych pętlach sprzężeń zwrotnych. Dopiero w tym nowym systemie i 

protagonista, i każdy pojedynczy członek grupy mają możliwość zagrania  na nowo tematy 

określające ich życie. Psychodrama jest zatem terapią grupową, w której każdy członek  przez 

swoje wypowiedzi przyczynia się do chaosu i porządku. 

Podsumowanie i perspektywa 

Zobaczyliśmy, ze teoria chaosu jako częściowa dziedzina ogólnej teorii systemu może być 

również zastosowana w psychodramie. Podstawowe określenia pozwalają przyglądnąć  sie 

psychodramie z dynamicznego punktu widzenia. W celu czytelności, zrezygnowano z 

zastosowania dalszych konceptów, takich jak system rozproszone czy system autopojetyczny.  

Ujrzeliśmy, ze teoria chaosu może i powinna być wykorzystywana jakościowo. Zastosowanie 

metod matematycznych nie jest konieczne i również nie niemożliwe. Zaletą tego jest to, że 

procesy zachodzące w psychodramie nie muszą być projektowane najpierw na płaszczyznę 

formalną i tym samym nie tracą na bogactwie aspektów. Kończąc przedstawiamy listę 

kwalitatywnych zasad systemu Petera Büttnera (270), które również mogą zostać  

zastosowane w psychodramie: 

- aby zmienić trwale system, trzeba zmienić jego strukturę 

- w każdym systemie jest tylko niewiele „głównych miejsc ingerencji“ lub „punktów 

poruszenia”, w które można ingerować, aby wywołać trwałe zmiany w całym 

zachowaniu systemu 

- im system jest bardziej złożony, tym bardziej oddalone są od siebie zwyczajna 

przyczyna i działanie zarówno w przestrzeni, jak i czasie. 

- nie potrzebne wiele sprzężeń zwrotnych, aby trudna była prognoza zachowania się 

systemu  

- zarówno punkty poruszenia, jak i właściwy sposób wyznaczania rezultatu są 

generalnie nieprzejrzyste   

- „najpierw gorzej, później lepiej“ – taki jest często rezultat 
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Ingrid Sevecke  Stefanie Unsin  

Szczególne znaczenie rozgrzewki w humanistycznej - dziecięcej i młodzieżowej – 

psychodramie 

 

Myśli wprowadzające 

Od 1989 roku istnieje w Instytucie Psychoterapeutycznym Bergerhausen- Duisburg (dalej 

PIB) możliwość dokształcania się w zakresie psychodramy dzieci. Szkolenia te rozwijane są i 

prowadzone w oparciu o curriculum humanistycznej psychodramy stworzonego przez Hansa 

Wernera Gessmanna - kierownika PIB w wydziale kształcenia i dokształcenia. 

Humanistyczna psychodrama w terapii dorosłych została przedstawiona w licznych 

skryptach, filmach edukacyjnych oraz w serii wydawniczej „Humanistyczna Psychodrama” 

oraz  w „Międzynarodowym dzienniku  psychodramatycznym”. 

Rozszerzenie tego kierunku dokształcania w PIB uwzględniło również psychodramatyczną 

terapię grupową dzieci i młodzieży. W niedługim czasie obok poradnictwa dla rodziców 

powinna również zostać założona operacyjna grupa psychodramatyczna dla dorosłych.  

Równolegle do działalności Instytutu w Duisburgu swoją działalność rozpoczęła grupa w 

specjalnej szkole pomocy wychowawczej w Kolonii [Sonderschule für Erziehungshilfe]. 

Współpracuje ona z wydziałem zdrowotno - pedagogicznym Uniwersytetu w Kolonii, 

kształcąc kierownictwo i nauczycieli szkolnictwa specjalnego. (W dalszej części tekstu 

określenie szkoła specjalno- wychowawcza zostało zastąpione dzisiejszą nazwą Szkoła  

socjalnej i emocjonalnej nauki) 

W dotychczasowym rozwoju i zastosowaniu psychodramy dzieci i młodzież spotykamy wciąż 

granice. W praktyce są to nasze własne granice i niepewności, w teorii wynikają one z braku 

dostatecznej ilości publikacji na temat psychodramy dziecięcej i młodzieżowej. Przez to 

byliśmy i jesteśmy wciąż zdani na własne doświadczenia, jak i wymianę doświadczeń. Wizja 

i dalsze kształcenie pomaga poczynić postępy w rozwoju praktyki i własnych teorii. 

Duża część tej drogi jest już za nami. Chcielibyśmy w tym sprawozdaniu przedstawić trzy 

obszary naszej dotychczasowej pracy:  
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1. dokształcenie (przedstawione z punktu widzenia kandydatki na kursu dokształcający  

Jeannine Höfer) 

2. doświadczenia z terapii grupowej z dziećmi w PIB Duisburg (przedstawione przez 

Ingrid Sevecke) 

3. użycie humanistycznej psychodramy dzieci i młodzieży w szkole specjalnej pomocy 

wychowawczej (przedstawione przez Stefanie Unisn) 

Przy tym w centrum naszych rozważań znajduje się sytuacja początkowa grupy 

psychodramatycznej i obejmująca ją faza rozgrzewki. Ta faza jest, wedle nas, szczególnie 

ważna dla dalszego procesu terapii w psychodramatycznej sekwencji dzieci i młodzieży.  

O koncepcji dokształcania 

Przy rozwoju koncepcji kierunku dokształcającego psychodramy dzieci i młodzież wyszliśmy 

z założenia, że humanistyczna psychodrama dorosłych i jej struktura, jak i jej metody nie dają 

się zmodyfikować ani przenieść na pracę z dziećmi i młodzieżą. Dlatego też naszym celem 

jest wyjście poza metody i założenia psychodramy dorosłych a przez to ukształtowanie 

nowych dziecięcych form wyrazu w psychodramie dzieci i młodzieży.  

Koncepcja ta zawiera także elementy terapii sztuką, muzyka oraz zabawa, wykorzystywane 

podczas rozgrzewki w psychodramatycznej pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Kreatywność dzieci nabiera szczególnego znaczenia i jest łatwo rozwijana przy zastosowaniu 

bajek, historii fantastycznych, naturalnych materiałów, czarnego światła, gry cieni itd. W ten 

sposób następuje wprowadzenie do poruszania indywidualnych lub grupowych tematów. 

Prawdopodobnie doświadczenia i  połączeniu z zabawą mogą pozwolić na przedstawienie 

innego punktu widzenia.  

Podstawowym celem dokształcenia jest nauka psychodramatycznych metod i ich 

zastosowania w pracy z grupą dzieci i młodzieży.  

Ważnymi celami przy tym są: 

 rozważanie  własnego  dzieciństwa 

 możliwość wczucia się w świat przeżyć dziecka 

 uzyskanie realistycznego oszacowania zastosowania własnych mocnych stron oraz 

ukazanie  słabych stron w pracy zawodowej 
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 wzmocnienie własnej  spontaniczności,  kreatywność, zdolności spostrzegawczych, 

jak i umiejętności wyrażania i przekazania ich dzieciom  

 przyswojenie instrumentarium  

 odnalezienie większej  empatii, w sensie tolerancji i akceptacji  

 

Jeannine Höfer dokona przedstawienie  metody działania naszego kierunku dokształcającego 

– to opracowanie to jej równocześnie praca końcowa  obroniona na Wydziale Zdrowotno-

Pedagogicznym Uniwersytetu w Kolonii. Tematem pracy było Przeżycie Ja i My. Osobiste , 

konstruktywne, krytyczne rozważania o psychodramie dziecięcej w E- szkole. Praca ta 

powstała pod kierunkiem i opiekunem praktyk, Stefanie Unsin. Höfer udostępniła nam część 

swojej pracy, w której ważna dla nas rozgrzewka została przez nią opisana a przez nas będzie 

praktykowana.  Nie było naszym celem pokazanie jak największej ilości przykładów z fazy 

rozgrzewki, ale ukazanie doświadczeń naszej kandydatki na studia dokształcające.   

 

Sprawozdanie kandydatki kursu szkoleniowego Dziecięca i Młodzieżowa Psychodrama- 

Asystenci 

Chciałabym przedstawić przykład własnych doświadczeń zdobytych podczas szkolenia.   

Wprowadzenie do tematu podczas pracy grupowej nastąpiło za pomocą bajki. Według  

Vereny Kast „bajka mówi do nas przez symbole, obrazy, które są połączone w całe procesy” 

(Kast, 9). W procesie jej analizowania mogą zostać świadomie uchwycone procesy, które są 

indywidualnie realizowane. Bajki są rozumiane w analitycznej psychologii i psychoanalizie 

jako przedstawienie ogólnych ludzkich problemów i ich rozwiązań „W terapeutycznym 

wpływie bajek jest szczególnie ważne, iż przemawiają one do nas na wyimaginowanym 

poziomie, że mówią do nas naszymi, własnymi, często także wymiennymi obrazami (…) 

wznoszą ruch, przez co wpływają ogólnie na naszą fantazję, ale i procesy emocjonalne. (11) 

Zastane procesy mogą uzyskać ruch przez wpływ obrazów z bajek oraz przez przejęcie ról 

postaci z bajek.  

Ta psychodramatyczna sekwencja została stworzona przez Unsin i Seveke oraz sprawdzona w 

pracy z dorosłymi i dziećmi w psychoterapii grupowej, ponieważ bajki w równym stopniu 

oddziałują na obie grupy. W fazie wstępnej nie została ustalona żadna konkretna bajka, każdy 
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z uczestników grupy powinien się odnaleźć  za pomocą swojej fantazyjnej podróży do 

własnej bajki, do własnej sceny i we własnej roli. 

To wprowadzenie bajek do psychodramy oferuje szczególnie dzieciom możliwość 

zwolnienia, wprowadzenia na bezpośredni poziom konfliktów i pozwala wyrazić się na 

symbolicznym poziomie poprzez przejęcie roli konkretnej postaci z bajki. Przestrzeń zabawy, 

własnych asocjacji i możliwości znalezienia własnych rozwiązań może zostać zrealizowana  

przez wolny wybór ról.  

Przebieg i analizę własnych doświadczeń psychodramatycznej sekwencji przedstawię poniżej 

w formie tabeli. 
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Faza rozgrzewki w humanistycznej psychodramie dzieci i młodzieży 

 

W szkoleniu „psychodrama dzieci i młodzieży – asystenci” , faza rozgrzewki zajmuje 

szczególne miejsce. Jednym z powodów tego jest doświadczenie, iż emocjonalnie zaburzone 

dzieci i młodzież w przeciwieństwie do dorosłych nie radzą sobie z wymaganiami gry 

protagonisty. Wiele z nich może wyłącznie w ograniczonej formie zapanować nad regułami 

gry. Dlatego też nakłaniamy kandydatów do dłuższej pracy w fazie wstępnej.  

Mario M. Ernst w Koncepcie grupy w psychodramie” pisze o fazie rozgrzewki:  „Na początku 

każdej sesji psychodramy spotykają się jednostki wprawdzie jako grupa, ale nie tworzą 

terapeutycznej jedności. Są oni w dużym stopniu skoncentrowani na sobie, na swoim 

własnym życiu, świecie przeżyć i uczuć a w mniejszym stopniu na tym, co tu i teraz”. [Ernst, 

1986, 302] 

Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży, ponieważ nie przychodzą oni na terapię z 

własnych potrzeb czy współczucia.  

Dlatego zakładamy, że w fazie rozgrzewki  u dzieci i młodzieży należy najpierw 

przepracować gotowość do terapeutycznego sojuszu. Powinien zostać osiągnięty stopień 
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zaufania, powinna pojawić się orientacja oraz wprowadzenie do własnych wyrażeń, jak i  

indywidualnego i grupowych problemu.  

W fazie rozgrzewki członkowie grupy  muszą stać się grupą w sensie psychodramatycznym.  

Może to być przez prowadzącego psychodramę inicjowane na różne sposoby. „On 

(prowadzący psychodramę) nawiązuje do różnych tematów i asocjacji członków grupy lub 

poleca szczególne środki i techniki rozgrzewki w celu opisania  do opisania ich wyobrażeń 

czy projekcji”. (por. Leutz 1974, 95; Schuetzenberger - Ancelin 1979, 43; Schönke 1977, 

186-189) 

Zastosowane środki pomocnicze w fazie rozgrzewki, jak na przykład fantastyczne podróże, 

bajki, collage, zabawy interakcyjne, bogate przedstawienia, modulacje głosem itd., są 

połączeniem  metody i przebiegu sesji psychodramatycznej. Dzieci i młodzież powinny 

wówczas odczuć i wywołać w grupie „emocjonalnie podobny przebieg”.  

Dopiero w tym nastroju każdy członek grupy może się otworzyć, nabrać zaufania i wyjść na 

przeciw innym.  

Ze względu na uwarunkowanie rozwojowe dzieci nie potrafią myśleć jak dorośli, znacznie 

różnią się w rozwoju psychologicznym od dorosłych, dlatego też potrzebują różnorodnych 

możliwość, uzupełniających wyrażanie się za pomocą mowy.  

Za pomocą różnorodnych metod z zakresu terapii sztuką mogą na zakończenie fazy 

rozgrzewki dojść do symboli, do ich indywidualnego wyrażania się, do ich roli, tematów, 

które zostaną przepracowane w fazie akcji i zabawy.  

Fazę rozgrzewki stosujemy jako początek przebiegu napięcia psychodramatycznego przez to, 

że proponujemy bezpieczną przestrzeń, w której może uwidocznić się spontaniczność i 

kreatywność.  

Jest to wymogiem dla interaktywnych procesów, spotkań w grupie i społecznych połączeń.  

Tylko jeśli zostanie przygotowane takie podłoże, będzie działać psychoterapeutyczna faza 

zabawy.  

Doświadczenia w dziecięcej grupie terapeutycznej w PIB w Duisburgu 

Przed trzema laty założyliśmy w PIB dziecięcą grupę, w której chcieliśmy rozpocząć pracę  

psychodramatyczną. Aż do tego momentu mogliśmy korzystać wyłącznie z wieloletniej, 
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praktyki  pedagogicznej w grupach dziecięcych i młodzieżowych, jak i z nielicznych 

doświadczeń zdobytych podczas zastosowania psychodramatycznych metod w pracy w 

grupach dziecięcych, na przykład w grupach teatralnych w przedszkolu.  

Dlatego też dużym wyzwaniem było dla nas przekształcenie humanistycznej psychodramy dla 

dorosłych w dostosowaną i możliwą do zastosowania u dzieci.   

Przy rozwoju koncepcji terapii założyliśmy, że dzieci i młodzież nie biorą udziału w terapii z 

własnych potrzeb. Dlatego przypisaliśmy szczególną rolę początkowej sytuacji w grupie, w 

którą wlicza się również fazę rozgrzewki. Z tego też powodu nasze pierwsze sprawozdanie 

powinno zostać skierowane do tych grup, które szczególną rolę przypisują pierwszemu 

spotkaniu.  

Przed przedstawieniem treści chcielibyśmy naszkicować formę organizacji.  

Przedstawienie formy organizacji grupy terapeutycznej  

• dzieci i młodzież zamieszkują okolice instytutu 

• przychodzą często z polecenia nauczyciela, psychologa szkolnego, lekarza czy 

rodziców lub zwracają się do instytutu z własnej woli  

• z reguły w sesjach terapeutycznych bierze udział od 20 do 25 osób 

• w grupie pracujemy (prowadzący i  współprowadzący) z maksymalnie szóstką  

dziećmi w wieku od 10 do 14 lat (chłopcy i dziewczęta). Najmłodsze dziecko do tej pory  

miało 8 lat, najstarsze 15 lat. 

• do grupy zostają włączone tylko te dzieci, które potrafią pracować w grupie 

• w pojedynczych przypadkach możliwe jest po odbyciu  pojedynczej terapii przejście 

do grupy 

• rozmowy z rodzicami, porady są najczęściej nagrywane i połączone z terapią. W razie 

potrzeby i po wzajemnej zgodzie wykorzystywane także podczas przebiegu terapii.  

 

Sytuacja początkowa (wprowadzenie w tu i teraz ) w grupie dziecięcej 
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Do sytuacji początkowej należy specyficzne przygotowanie pomieszczenia (por. Anzieu,  

1984, 105 i dalej),  jak i rytuał powitania. „Każde dziecko jest zachęcane do opowiedzenia, co 

wydarzyło się w tygodniu, co uważa za interesujące lub co wywarło na nim wrażenie lub co 

chciałoby najchętniej opowiedzieć. Dzieciom nie sprawia problemu opowiadanie o ich 

przeżyciach ani wzajemne ich komentowanie. Wiele z ich opowiada o lekturach lub filmach,  

które widzieli lub przeczytali podczas tygodnia”. (por. Anzieu, 1984, 81) 

Ten opis zgadza się z naszymi  doświadczeniami i metodami postępowania. Dzieci podczas 

przywitania przenoszą coś ze swojego życia codziennego, coś, co jest dla nich ważne tu i 

teraz. Coś materialnego - zabawki, paluszki, zostały też przyniesione zwierzęta domowe; coś 

przeżytego - jakieś myśli, fantazje; coś, co nawiązuje do ich życia, do ich domu, do ich 

obecności w grupie. Oczywiście dziecko może się także wyrazić bezsłownie za pomocą 

spojrzeń i gestów, czyli poczekać i być.  

Chociaż sytuacja początkowa jest rytuałem zaufania, nie jest ona stateczna, stała, ale wciąż 

spontaniczna, żywa lub też wykazująca cechy procesu.  

W tym miejscu opiszę przykłady i przygotowania pomieszczenia.  

Pomieszczenie dla grupy, które może być wykorzystywane wielokrotnie, zostało 

przygotowane przez współ-terapeutę jak i przeze mnie. Meble (biurka, stoły, krzesła), które 

stają tutaj w ciągu dnia, przesunęłyśmy pod ścianę tak, aby w środku pomieszczania powstała 

duża, pusta przestań. Na zielonym dywanie, który może się szybko przeistoczyć w łąkę lub 

runo leśne, rozłożyliśmy koce. Na tych kocach usiedliśmy. Dzieci, które przychodziły siadały 

obok nas. Jako pierwszy przyszedł Sascha - ma 10 lat, boi się chodzić do szkoły i ma 

problemy z koncentracją. Następnie przyszła jedenastoletnia Susanne, która przed pracami 

pisemnymi w szkole cierpi na psychosomatyczne bóle głowy i brzucha. Ina ma 9 lat i ma 

problem w znalezieniu przyjaciół, jest ograniczona  w zasobie słownym, jak i mowie ciała. 

Czekamy jeszcze na Anne - 12 lat, nieśmiałe dziecko z prawostronnym spastycznym 

paraliżem. Dzieci są w grupie od trzech miesięcy. Jest listopad, jest zimno i wietrznie. Kiedy 

Anna podeszła do drzwi, rzuciły się nam  w oczy jako pierwsze jej niebieskie z zimna dłonie. 

Spontanicznie postanowiliśmy razem z dziećmi zbudować wieżę z dłoni w celu ich 

ocieplenia. Budujemy z dłoni wieżę. Anny zdrowa ręka leży na samym szczecie góry, kiedy 

przychodzi kolej na jej upośledzoną dłoń waha się przez chwilę. Jest przez moment niepewna, 

czy ta jej część zostanie zaakceptowana przez grupę. Wtedy Cornelia, co-terapeutka bierze jej 

dłoń i bardzo ostrożnie „wbudowuje”  ją w wieże. Ten pełen uczucia gest działa na 
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wszystkich  - dzieci zaczynają opowiadać, jak pewnego razu wróciły do domu  z niebieskimi 

od zima dłońmi,  uszami czy nosem. Podczas tych opowieści nie upływa dużo czasu, kiedy 

dłonie Anny stają się cieple i wieża może zostać zburzona. „Grupa zaczyna działać poprzez 

wytwarzanie stosunków, które zachęcą do wypowiedzi, contra-wypowiedzi i interakcji. (por. 

Friedemann, 1988, 327). 

Jeśli, dojdzie do dłuższego przerwania pracy z dziećmi, na przykład z powodu wakacji, 

możemy wnieść coś symbolicznego, aby ułatwić wspomnienie o wakacjach.  

Tak na przykład na pierwszej sesji po przerwie bożonarodzeniowej przyniosłam torbę z 

pięknymi minerałami. Prosiłam dzieci o przeliczenie, ile dni się nie widzieliśmy. Powinni 

wybrać za każdy dzień jeden kamień: małe kamienie, duże, jasne, ciemne, gładkie i kanciaste, 

- takie, jakie mogą być ich dni w pamięci. Za pomocą kamieni dzieci przypominają sobie dni 

wolne. Ważne jest, by nawiązać do dni wolnych od terapii, ponieważ przypominane są 

zdarzenia, sytuacje, informacje, które mogą pokazać, jakie zmiany wydarzyły się w otoczeniu 

dziecka. Przy tym możliwości obudzenia wspomnień są bardzo różnorodne.  

Przykładowo: Stawiamy stary kufer w środku kręgu - to odwrotna wersji gry interaktywnej: 

„Pakuję moją walizkę…”, którą po powrocie z wakacji symbolicznie rozpakowujemy. 

Możemy wykonać collage wspomnień lub namalować duży łuk na papierze, który jest  

naszym planem wspomnień. Za pomocą kostki rysują dzieci krótkie lub długie drogi do 

wspomnianej sytuacji. (sytuacja zostaje zaznaczona symbolem lub słowem kluczowym.) 

Podczas zaprezentowanych powyżej przykładów, przenikają się wspomnienia i faza 

rozgrzewki.  

Dopiero na końcu tego przywitania i spotkania w grupie, kiedy wszystkie dzieci przyszły i 

znów się oswoiły, uruchomiona zostaje kreatywna faza rozgrzewki, która wynika z procesu 

analiz poprzedniej sesji.  

Inaczej niż w analitycznej psychodramie nie pytamy na początku sesji o historię/temat, który 

później będzie prezentowany przez protagonistę na scenie przez dzieci i parę terapeutów. 

(por. Anzieu, 1984, 98) W humanistycznej psychodramie dzieci i młodzieży temat zostaje 

wprowadzony poprzez fazę rozgrzewki.  

Podczas gdy w fazie początkowej chodzi o zaufanie i nawiązanie stosunku, faza rozgrzewki 

jest podstawą dla następującej po niej - fazy gry i akcji. Także u Moreno faza rozgrzewki 
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odgrywa szczególną rolę po to, aby zachęcić jednostki w grupie do spontaniczności, 

emocjonalnego i osobistego wyrażenia i gry. 

W artykułach i notatkach Moreno o nim samym, wciąż powtarzają się informacje o jego 

przeżyciu dzieciństwa, w którym dzieci z sąsiedztwa odgrywały rolę „kochanego Boga”. On 

sam siedział na olbrzymiej wieży z krzeseł jako kochany Bóg. I  kiedy inne dzieci, które jako 

anioły unosiły się wokół niego, (por. Moreno, 1963, 71) zachęcały go do uniesienia się, spadł 

i złamał sobie ramię. Jego analiza „pierwszej psychodramy, w której pojawiam się 

jednocześnie jako prowadzący i protagonista, znalazła w niej swój koniec”.  Przy tym 

rozpoznaję, że do wykonania roli potrzebna jest wewnętrzna gotowość , że własny, 

najważniejszy sens  zależny jest od pomocy innych. 

Faza rozgrzewki zawiera w sobie bezpieczne przestrzenie, które mają znaczenie dla terapii i 

procesu leczenia, ponieważ dają: 

• schronienie w grupie 

• ochronę poprzez socjometryczne wzajemne połączenia 

• ochronę poprzez zastosowane metod pomocniczych ja  

• ochronę poprzez szczególne kierowanie grupą przez terapeutę 

Dopiero dzięki odpowiednim warunkom dziecko może unaocznić,  według naszych 

doświadczeń,  swój wewnętrzny problem przez zestawienie symboli, mowy ciała czy przez 

przejęcie roli. 

Sposób, w jaki jest przeprowadzany ten proces w praktyce pracy terapeutycznej, chciałabym 

przedstawić na przykładzie fazy rozgrzewki.  

Przebieg psychodramatycznej fazyrozgrzewki w grupie terapeutycznej dzieci 

Najpierw przedstawię dzieci biorące udział w terapii: 

Jan - ma 10 lat, jest z nami z powodu reaktywnej depresji po tragicznej śmierci taty 

Michael - ma także 10 lat, jest hiperaktywny, ma problemy społeczne w szkole 

Sebastian - 12 lat, ma zaburzenia funkcjonowania, wydaje się emocjonalnie dziecięcy 
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Katharina- także 12 lat, cierpi na zaburzenia mowy, początkowo wyraża się poprzez 

malowane obrazy i piśmienne informacje 

Bodo - 10 lat, ma zaburzenia kontaktu i problemy w szkole.  

Przedstawione powyżej dzieci są w fazie wprowadzającej od czterech miesięcy. 
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Przedstawiane psychodramatycznej fazy rozgrzewki zostało zaczerpnięte z naszej 

początkowej pracy grupowej. Wybraliśmy je, ponieważ ze względu na swoją strukturę i 

budowę jest dobrze prezentowane. Przede wszystkim, uwidocznia wewnętrzny temat. Dzisiaj 

pracujemy dużo więcej z fantastycznymi historiami, bajkami, bogatymi w obrazy 

przedstawieniami i grami interaktywnymi. 

Faza rozgrzewki stała się krótsza. Faza akcji i zabawy zajmuje główną część sesji. Tak jak i 

przedtem  sytuacja początkowa i rozgrzewka utrzymały swoje wewnętrzne znaczenie. 

Wciąż pracujemy w ten sposób dający grupie inspirację, która wyłania się z analizy procesu 

grupowego. (z wcześniejszej sesji jak i coraz bardziej z procesu tu i teraz) 
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Przykład: Może zaistnieć sytuacja, w której grupa ulegnie bajkowemu wyobcowaniu, 

poprzedza to mówienie o pełnych tajemnic charakterach, które spotykają się w tak 

tajemniczym miejscu i muszą wykonywać indywidualnie zadania. Dzieci dostają za zadanie 

skonkretyzowanie sytuacji wyjściowej. Odnajdują role tajemniczych postaci, wyjaśniają 

miejsce spotkania (dekorują scenę) i odgrywają to, co się ma wydarzyć. (por. Holl, 1985; 

Aichinger, 1993) 

Może się również zdarzyć, że będziemy uważali za konieczne zmianę rytuału powitania. 

Będziemy witać siebie stojąc przed ścianą z cieniami. Dzieci i młodzież szybko wówczas się 

rozgrzewają się a co więcej prowadzi to do płynnego przejścia do fazy akcji i gry.  

Odnośnie materiałów potrzebujemy przede wszystkim papier, wszystkie możliwe kolory farb, 

jak i różne rodzaje tkaniny. Za pomocą tych materiałów można stworzyć ciekawe, bajkowe 

kostiumy, jak i elementy wystroju pokoju. Poza tym pracujemy bardziej otwarcie, to znaczy, 

że nastawieni jesteśmy na proces i sytuacje, jaki i w większej mierze na pracę grupy niż 

protagonisty.  

Doświadczenia z pracy z dziećmi są różnorodne:  

Z jednej strony, odnosimy wrażenie, iż niektóre dzieci w bardzo krótkim czasie wyraźnie 

zmieniają się w sensie ich sesji terapeutycznej, inne dzieci wykazują raczej powolną zmianę 

w swoim rozwoju i robią wolne kroki na przód.  

Myśli końcowe 

W ciągu naszej pięcioletniej działalności w zakresie badań nad psychodramą dzieci i 

młodzieży, doświadczyliśmy wielu sukcesów i porażek. Przeważa radość z rozwoju dzieci, 

które po spotkaniu z nami stały się bardziej spontaniczne, zyskały więcej fantazji i odwagi. 

Dotyczy to zarówno kandydatów szkolenia, jak i nas samych. Dla naszego dalszego rozwoju 

odznacza to iż: 

Pozostajemy przy naszej otwartej koncepcji, ukierunkowanej na doświadczania i teorię. 

Oznacza to także, że w najbliższej przyszłości chcemy rozpocząć projekt obejmujący 

całokształt naszej dotychczasowej pracy. Chcemy tym samy włożyć wkład w rozwój 

psychodramy dzieci i młodzieży  jako podstawę psychodramatycznej psychologii. 
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Wkład humanistycznej psychodramy dzieci i młodzieży w szkołę społecznej i emocjonalnej 

nauki.  

Przy wstępnych rozważaniach nad zastosowaniem humanistycznej psychodramy dzieci i 

młodzieży  w szkole wspomagającej wychowanie pojawiło się pytanie o legitymizację. Na ile 

cele psychodramy pokrywają się z celami naukowej pedagogiki zachowawczej i szkolnego 

curriculum? 

Celem psychodramy jest przywrócenie podstawowych, ludzkich właściwości,  jak 

kreatywności i  spontaniczności, przy czym, człowiek „twórczo” zmienia rzeczywistość 

swojego świata. Rozwija nową siłę, aby nadać inną strukturę sobie i swojemu światu. 

Oznacza to przede wszystkim zmianę nastawienia do siebie samego oraz do innych osób, 

rozwinięcie własnych ról, wsparcie empatycznych zdolności w relacjach międzyludzkich a 

przy tym stabilność ja i „my”. Powyższe rozmyślenia stanowią podstawę obrazu człowieka 

według humanistycznej psychodramy z jej centralnym nastawieniem na samookreślenie 

siebie, jak i utrzymanie systemu wartości. Zainteresowanie stwarza rozwój każdego 

człowieka, jego siły i zdolności. W tym miejscu pojawia się człowiek podczas odkrywania 

siebie samego, odkrywania stosunków wobec innych osób, jak i grup społecznych.  

W badaniach naukowych i pracy pedagogiki zachowawczej podkreśla się w ostatnim czasie 

wzrastającą tendencje pedagogiczno - terapeutycznej metody postępowania, co zawdzięczamy 

humanistycznej psychodramie.  

Karl J. Kluge domaga się, aby w pracy z zaburzonymi rozwojowo dziećmi stawiać na ich 

kreatywne zdolności: „Kreatywność wzmacnia osobowość, to „ja” ucznia, jak i domaga się 

społecznej integracji w grupie. Kreatywność umożliwia konfliktowym uczniom pokonanie 

społecznej rzeczywistości i przygotowuje w kreatywnych procesach grupowych na 

międzyludzkie stosunki teraz i w przyszłości” (Kluge, Patt, 1982, 121). 

Uczniowie z zaburzeniami zachowania są uczniami, którzy zachowują się odbiegająco od 

społecznych i międzyludzkich zachowań. To uczniowie, którzy poprzez własne zachowanie, 

nie spełniają oczekiwań innych. Wykazują często braki w obszarze społecznym, 

emocjonalnym, psychosomatycznym, jak i w zakresie nauczania. Często braki te są wyrazem 

zaburzeń w kontaktach międzyludzkich i brakującej zdolności wychodzenia naprzeciw.  

Dlatego wymagają  szkoły  o charakterze społecznej i emocjonalnej nauki, korzystnej  

pedagogiczno-terapeutycznej oferty, która oddziaływać będzie na zaburzenia ich zachowania. 
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Zajęcia z uczniami z zaburzeniami zachowań powinny w pierwszej kolejności odwoływać się 

do zdrowia psychicznego i prawidłowych relacji społecznych dzieci. Dopiero w tej sytuacji 

pojawia się szansa na wyuczenie cich kulturowo-specyficznych cech. 

„Zajęcia w szkole socjalnego i emocjonalnego nauczania powinny uwzględnić następujące 

cele: przekazywanie wiedzy i stwierdzeń, jak i dalszego kształcenia. Malarstwo, rękodzieło, 

muzyka, rytmika, sport, zabawa rolami, zabawa zabawkami i gra w teatrze oferują duży 

wachlarz możliwości do nawiązania kontaktów między członkami grupy, jak i wytworzenia 

uczucia zżycia się członków grupy. W ten sposób jednostka może na przykład pod 

przykryciem wyjścia ze swojej roli okazać uczucia, rozwiązać konflikty”. (Richtlinien 1978, 

14) 

Jest możliwym do zaobserwowania nastawienie na formułowanie celu przez przekazanie 

fachowej wiedzy, jak i socjalnych i osobistych cech.  

Curriculum podkreśla wciąż formy pracy, które tworzą połączenie społecznych i szkolnych 

nauk. Problemy ze świata zewnętrznego ucznia, jak i jego społeczne doświadczenia powinny 

zostać uwzględnione. Uczeń powinien zostać wychowany na samodzielną, autonomiczną i 

demokratyczną osobę. Wsparcie społecznych kompetencji takich, jak wrażliwość, 

wzmocnienie-ja, tolerancja, kooperatywne zachowanie, solidarność uzyskują tak samo ważną 

rolę jak przekazanie kulturowo-technicznych cech.  

Wkład humanistycznej psychodramy dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie fazy 

rozgrzewki, pozwala na stworzenie syntezy  szkolno- pedagogiczno – terapeutycznej pracy.  

Międzyludzki kontakt, praca ze stosunkami i nad stosunkami są psychodramatycznym 

działaniem. Praca ta wewnątrz grupy uczniów, której ramy uzyskuje się przy pomocy 

uczniów i uczestników, jak i wykształconego prowadzącego grupę, ma pozwolić wszystkim 

uczestnikom na uświadomienie sobie własnego doświadczenia, zachowania, lepsze 

zrozumienie siebie, nawiązanie kontaktu z innymi lub tez polepszenie postawy szkoły 

socjalnej i emocjonalnej nauki.  

Przebieg psychodramatycznych ćwiczeń wprowadzających stosowanych w Szkole Socjalne i 

Emocjonalnej Nauki.  

Poniżej przedstawię ćwiczenie psychodramatyczne z fazy rozgrzewki, które przeprowadziłam 

wspólnie ze współ- prowadzącą i praktykantką Jeannine Höfer (Jeanine studiuje pedagogikę 
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specjalną i jest kandydatką do zdobycia wykształcenia w zakresie psychodramy dziecięcej). 

Do mojej klasy uczęszcza osiem osób w wieku od 14 do 16 lat. Klasę tą prowadzę od sześciu 

lat, dlatego też został nawiązany między mną a uczniami stan zaufania.  

W opisie psychodramatycznej fazy rozgrzewki chciałybyśmy przedstawić ważniejsze 

fragmenty analizy procesu uzupełniając je komentarzami. Ta forma prezentacji ważna jest 

również jako część szkolenia. Ten sposób postępowania wspomaga opracowanie tych 

elementów procesu, które wydarzyły się w grupie. Również rozumienie uczniów zostaje 

pogłębione przez uwzględnienie tak intensywnej metody działania. Wyniki wpływają 

innowacyjnie na postępowanie prowadzącego.  

Chociaż ta psychodramatyczna sekwencja została przedstawiona uczniom jako – Sztuka-

Niemiecki-Zajęcia, w szczególności starsi uczniowie natychmiast rozpoznali, że w tej formie 

zajęć ukrywa się coś „terapeutycznego”. Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w 

wypowiedziach uczniów, takich jak: „najlepiej, połóżcie się razem na skórzanej kanapie”. 

Niektórzy zdobyli już pewne terapeutyczne doświadczenie, które na podstawie niektórych 

wypowiedzi możemy uznać za przeżycia negatywne.  

Z uwagi na powyższe stwierdzenia chcielibyśmy silnie zaangażować uczniów w proces 

wyrazu. Uczniowie powinni przez to z terapeutycznego procesu wyzbyć się wszystkich 

negatywnych przeżyć i doświadczeń tak, aby mogli skoncentrować się wyłącznie na swoich 

uczuciach.  

 

Przebieg 

Zawieszamy  na tablicy samodzielnie zrobiony plakat na temat „butów”. Jego tytuł brzmi: 

„Popatrz na jej / jego buty”. Z gazet zostały wykonane różne osoby noszące różne modele 

butów,  ale i  można było zobaczyć pojedyncze buty. Naszym zamiarem nie było 

przedstawienie rodzajów obuwia, ale zwrócenie uwagi na to, że buty mogą coś przeżyć ( 

ucieczka Angela z domu opieki, ucieczka Davida przed policja). Uczniowie powinny zyskać 

możliwość wyrażenia swoich przeżyć przed grupą, ale nie powinni zostać do tego zmuszani. 

Przy przedstawianiu pojedynczych uczniów jako butów uważaliśmy w szczególności na to 

aby nasza wiedza o ich negatywnych przeżyciach nie została uwidoczniona jaki i aby nie 

powstał z ich strony opór. 
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Wskazówki prowadzącego 

„Każdy zakłada inne buty i realizuje swoimi butami rożne rzeczy. Buty towarzyszą wam 

wieczorem aż do zaśnięcia. Popatrzcie na plakat i wyobraźcie sobie, co mogą przeżyć buty.” 

Odpowiedzi uczniów 

Karsten: 

• nie ma granic, zależy od tego, kto nosi tego buta 

• mogą przeżyć ucieczkę z więzienia, mogą skoczyć z samolotu. Buty mogą zostać 

przejechane przez samochód 

Denniz: 

 buty mogą błyszczeć 

Mitch: 

 buty mogą grać w piłkę nożną lub prowadzić auto lub Gokart 

W komentarzach uczniów nasuwają się już osobiste połączenia butów z przeżyciami. Aby 

bardziej  oswoić uczniów z przeżyciami ich kolegów, przedstawiamy buty uczniów zamiennie 

i wymieniamy role.  

Wskazówki prowadzącego: 

Znacie już tę zabawę. Usiądziemy w kręgu a pani Höfer i ja będziemy wymiennie 

przedstawiać role z udziałem waszych butów i opowiadać, co one przeżyły. Wy początkowo 

słuchacie a na końcu prelekcji możecie uzupełnić lub skorygować to, czego nie 

powiedziałyśmy lub to, co zostało, waszym zdaniem, błędnie przedstawione. 
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Pierwsze pogłębienie psychodramatycznej fazy rozgrzewki  

Wskazówki prowadzącego: „Opowiedzieliśmy przy pomocy buta i wymiany ról o każdym 

uczestniku grupy. Jak mieliśmy okazję posłuchać, każdy z waszych butów wiele przeżył.  

Stworzyliśmy gamę możliwości podróży butów! Nie są to wprawdzie wasze buty,  ale 

możecie sobie jakieś wybrać, jeśli uważacie, że do was pasują. Jeśli już wybraliście sobie 

buta, możecie za pomocą gipsu zrobić z niego odlew i użyć jako buta przeżyć”. 

Uczniowie zazwyczaj wybierają buty sportowe, po czym dzielą się na dwie grupy i siadają 

przy dwóch stołach. Następnie wykonują odlew gipsowy wybranego buta. Mitch, Karsten, 

René i Denniz tworzą jedną grupę. Angela i David siadają oddzielnie.  Uczniom bardzo 

odpowiada materiał gipsowy.  Poprzez dodanie wody uzyskali  błotnistą konsystencję. Zużyli 
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do wykonania odlewu buta wyraźnie więcej gipsu niż było na to potrzebne. Tworzenie 

odlewu buta sprawiało im przyjemność, często śmiali się i korzystali z danego im czasu.  

Buty zostały przedstawione przez uczniów na wiele sposobów: 

David: 

 wyjął z buta sznurowadła i wlał dużo gipsu tak, że but wyglądał na „otwarty”: „but 

powinien mieć bardzo dużo powietrza” 

PA:  W tym miejscu problem Davida został zewnętrznie wyrażony. Chodzi o jego silną 

potrzebę wolności. Z powyższego wynika, iż David nie jest w stanie długo wytrzymać w 

zamkniętych pomieszczeniach, na przykład w szkolnej klasie. Wywołuje to u niego strach i 

powoduje próbę ucieczki.  

B: Dla Davida można zorganizować zajęcia w wolnych, otwartych przestrzeniach, na 

przykład zajęcia na „ świeżym powietrzu”. Pracowaliśmy między innymi w szkolnym 

ogrodzie podczas letnich dni, aby w ten sposób odnieść się do potrzeb Davida. W takiej 

sytuacji David i inni uczniowie byli zdolni do większej aktywności i uzyskiwali dobre wyniki. 

Powoli David przyzwyczajał się do znajdowania się w mniejszych pomieszczeniach, przy 

czym jego zachowania związane z próbami ucieczki pojawiały się nadal w osobistych 

rozmowach.  

Angela: 

 powoli i z dużą dozą cierpliwości ustawia wszycie języka pod kątem 90 stopni. Prosi 

mnie o pomoc i zaznacza, że taka pozycja przedstawienia buta jest dla niej bardzo 

ważna: „To jest coś innego!” 

 

PA:  Możemy zaobserwować widoczny wpływ wykorzystania seksualnego w stworzonej 

przez nią projekcji. Jednak uwzględniając metody działania psychodramy, kwestia ta 

pozostaje do uwidocznienia przez protagonistę.  

Wspomagamy proces wykonywania motywu Angelii przez to, że trzymamy dla niej język 

wszycia buta we właściwej pozycji. Pomogliśmy Angelii  stosując metodę protagonistycznie 

nastawionej rozmowy, w której  mogła się wyrazić. Już podczas wykonywania modelu 

ukazały się głębokie rany dziewczynki, „ one są ostre jak nóż, zadźgają mnie, muszą być 
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twarde”. Ta metoda tworzenia, psychodramatycznych zajęć umożliwiła Angelii  pokonanie jej 

początkowego oporu. Mogła zewnętrznie zaprojektować i wyrazić  swoje wewnętrzne 

krzywdy,  co pomogło jej otworzyć się emocjonalnie. To jest natomiast przykładem, jak 

bardzo ważne jest poszerzenie fazy rozgrzewki w przypadku dzieci i młodzieży.  

 

Karsten 

 

 wybrała niebieskie tenisówki, ale ma problemy z wykonaniem gipsowego modelu 

 

B:  Karsten musiał częściej otrzymać możliwość pracy z materiałami plastycznymi, między 

innymi dlatego, że jego werbalne zdolności wyrażenia siebie są ograniczone z powodu 

braków intelektualnych.  

Karsten 

• wybrała niebieskie tenisówki, ale ma problemy z wykonaniem gipsowego modelu 

B: Karsten musiał częściej otrzymywać możliwość pracy z materiałami plastycznymi między 

innymi dlatego, że jego werbalne zdolności wyrażenia siebie są ograniczone z powodu 

braków intelektualnych.  Tutaj pojawia się znaczenie wyrażenia „odebrać dziecko z tego 

punktu, w którym się znajduje”, jak i ważność rozpoznania właściwej formy i jej 

zastosowanie. 

Denniz: 

• całkowicie zagipsowuje swojego buta, nie zostawia żadnej możliwości otwarcia go,  

„tak jest najłatwiej” – twierdzi. 

PA: U Denniza można zauważyć brak intelektualnych zdolności i blokadę kreatywności. 

Zostaje zwerbalizowany jego temat „ pozwolenie wykonania połączone z przeżyciem 

sukcesu”. Denniz ma problemy z emocjonalnym otwarciem się, ponieważ był zbyt zajęty 

swoim fenomenem świadomości czystości, co utrudniało mu wykonanie modelu.  Moja 

uwaga, że gips można łatwo usunąć, wyprać, nie przekonała go całkowicie. Dlatego 

obchodził się bardzo ostrożnie z tym materiałem.  

B: U Denniza motywacja osiągnięta zostaje przy pomocy pochwał i zachęt. Poprzez częsty 

kontakt z podobnymi materiałami jak gips można swoje obawy - pobrudzenia się - 
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zniwelować. Również w tej sytuacji ujawnia się u Denniza jego potrzeba czystości. Również 

przeżyta przez niego podróż, na przykład w głębiny, może zostać sfotografowany tylko po 

zdjęciu brudnych butów lub też ich zasłonięciu tak, aby nie były widoczne na zdjęciu. Ważne 

jest odnalezienie powodów jego czystości, aby można było zareagować na nie przy pomocy 

pedagogiczno- terapeutycznych działań.  

Mitch: 

• uważa, żeby kontury jego sportowych butów były widoczne i możliwe do 

rozpoznania; „Na podstawie konturów buta powinna zostać rozpoznana jego marka”. 

PA: Mitch, który jak na swój wiek i etap rozwoju , jest bardzo niski i delikatny, pogłębia w 

procesie prezentacji swój problem:  „nie chce być przeoczony”.  Jego duża  twarz, ma często 

kompensacyjny charakter odnośnie jego wad i wymiarów ciała. Postrzega siebie jako 

„wredny macho”, w rzeczywistości posiada  raczej strachliwo - neurotyczną strukturę.  

B: U Mitcha podczas pracy indywidualnej należy podjąć temat stosunków, relacji 

międzyludzkich. Między innymi po to, aby zaczął regularnie uczęszczać do szkoły. Ważne 

jest, by go motywować, można w tym celu użyć  jego wyniki sportowe.  

René  

• Wybiera jak Mitch i Denniz zamknięta formę buta i podobnie jak inni zużywa więcej 

gipsu niż jest to konieczne: „Mój but będzie butem z przeżyć ze szkoły sportowej w Hachem” 

 

PA: Zamknięta forma przekazu René wskazuje na jego problem powściągliwości i 

nieśmiałości.  Zatrzymuje wszystko dla siebie i jest mu ciężko otworzyć się przed grupą. 

Swoimi doznaniami dzieli się tylko z zaufanymi osobami, na przykład podczas indywidualnej 

rozmowy z nauczycielką. To, że René bierze udział w prezentowaniu swoich przeżyć, znaczy, 

że wywarły one na nim duże wrażenie. Podczas podróży przeżyć mogłam zaobserwować, że 

René podniósł swoją samoocenę dzięki dobrym wynikom sportowym i uznanie studentów. To 

doświadczanie było dla niego szczególnie ważne, ponieważ jest raczej nastawiony na 

porażkę.  

B: Sportowe uzdolnienia René powinny być zauważone i wspierane, aby te sukcesy pomogły 

mu w rozwoju intelektualnym.  
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Zachowanie większości uczniów (śmianie się, niepohamowane obchodzenie się z materiałem) 

wskazują na to, że zaangażowali się emocjonalnie w tworzenie zabawy przy pomocy buta. 

Nie było żadnych negatywnych komentarzy, każdy koncentrował się na sobie. Wprawdzie 

Angela miała trudności z rozpoczęciem procesu zestawiania, agresywne uwagi w stosunku do 

jej osoby pojawiły się w początkowej fazie. Wszyscy chłopcy nawiązywali do jej sztuki 

formowania, przypominało im to coś seksualnego, co znajduje potwierdzenie w komentarzach 

typu: „ Zobacz, ta dziwka jest perwersyjna, gips jej sznurówek skierowany jest ku górze”. 

Podczas procesu zestawiania ujawnią się nieświadome, psychiczne treści przedstawiającego, 

które zostają włączone w wykonywanie gipsowego modelu buta. Możemy do nich zaliczyć: 

David: brak zaangażowania 

Angela: chce być inna / jest wykorzystana seksualnie 

Karsten: chce być jeszcze raz dzieckiem 

Denniz: pozwala po prostu robić 

Mitch: nie chce być przeoczony / niezauważony 

René: chce przeżyć podróż  

Po wykonaniu odlewu gipsowego buta wszyscy uczniowie zasiadają razem w kręgu. 

Ponieważ pojawiły się silne antypatie w stosunku do Angelii, zastanawiamy się,  jaki fakt 

podziału uczniów. Próbujemy dokonać istotnej obserwacji socjometrycznej struktury grupy. 

W tym celu prosimy o położenie butów na czarnym materiale. Każdy uczeń powinien położyć 

swojego buta obok buta sąsiada, z dala od buta, którego bliskość wywołuje dyskomfort.  

W tym miejscu opiszemy ważniejsze struktury stosunków pierwszych „socjometrycznych 

obrazów butów”: 

René pokazuje poprzez bliskość położenia buta swój bliski stosunek do Karsten i do Denniz. 

PA: W klasie istnieje od dłuższego czasu bliska więź między René a Karsten. Przyjaźń ta 

wykracza poza szkołę. René i Denniz są często razem od czasu podróży przeżyć. Podobne 

zainteresowania i zdolności połączyły chłopców podczas tej podróży i rozwinęły ich przyjaźń.  

Mitch zajmuje pozycje „ środkową”, bez budowania konkretnych relacji w grupie.  
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PA:  Mitch czuje się przywiązany jednakowo do wszystkich chłopców w grupie i przez nich 

zaakceptowany, jednak bez nawiązania szczególnej przyjaźni. Próbuje przedstawić siebie jako 

„pępek świata poprzez udowodnianie, że jest macho”. Wynika to z jego potrzeby bycia 

uznanym przez kolegów, co rekompensowałoby jego niepowodzenia.  

David pokazuje przy pomocy swojego buta  raczej  pozycje „ zewnętrzną” , jednak bez 

definitywnego odseparowania się od grupy.   

PA: David przedstawiając swoją miłość do „Oldies” traumatycznej muzyką i opowieści, które 

sam pisz, buduje raczej postawę outsidera. Jest jednak akceptowany przez klasę z powodu 

jego dobrych wyników sportowych i powodzenia u dziewczyn. Jednak w swoich 

wypowiedziach wskazuje na to, że nie czuje się przywiązany do żadnej grupy, ponieważ nikt 

nie podziela jego zainteresowań.  

Denniz wskazuje swoim położeniem buta, że uczuje się zintegrowany z klasa (kładzie but 

obok buta René. Mitcha i Davida). 

Pa: Denniz próbuje przede wszystkim nawiązać kontakt z René. Jest on do niego podobny 

pod względem intelektualnym, poczucia czystości. mają podobne zainteresowania sportowe.  

Przy ustawianiu butów uczniowie zwracali szczególną uwagę na jak najdalszą odległość od 

buta Angelii.  Jej odrzucenie w stosunku do innych dziewczyn umacnia się poprzez wyrażenia 

typu: „ ojej, tylko nie obok Angelii”. Zadałam jej pytanie, czy pozycja jej buta odpowiada jej 

wewnętrznym odczuciom, bycia nowym w grupie i od razu z niej wykluczonym. Na pytanie 

to zareagowała agresywnie, mówiąc: „Nie mam ochoty przestawiać buta, on i tak jest 

wstrętny. Poza tym kogo to obchodzi, gdzie on stoi”. W odpowiedzi na to kładę wykonanego 

przeze mnie buta między buta Angelii i reszty grupy. Na pytania skierowane do uczniów, 

dlaczego postawiłam tam buta, odpowiada tylko David: „chce pani połączyć nas i Angelę.” 

Aby polepszyć stan psychiczny Angelii i zniwelować jej smutek przed pójściem do domu, 

podczas przerwy prowadzę z nią rozmowę, aby ją pocieszyć. Podobnie David nie zintegrował 

się w pełni z grupą, co według jego wypowiedzi jest zgodne z jego uczuciami.  

Uczniowie uzyskali poprzez przeżycie procesu psychodrama tycznego możliwość  

przemyślenia i doświadczenia siebie.  Mogli poznać swoje własne ja w postrzeżeniach innych 

i własnych.  Zyskali ponadto wzmocnienie własnego charakteru poprzez uwidocznienie 

pozytywnych cech podczas zamiany ról przy przedstawieniu. To wzmocnienie siebie  

ułatwiło im wstęp do procesu konstruowania.  
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W końcowej socjometrii struktury grupowej można dostrzec socjometryczne stosunki.  Silny, 

emocjonalny uraz, który przeżyła Angela podczas spotkania, został pomniejszony poprzez 

położenie buta jako połączenia między grupą. 

Na zakończenie sesji nastąpiła wymiana informacji. W tym momencie uczniowie mogli 

zrelacjonować doświadczenia, jakie zdobyli podczas procesu konstrukcji. Zwracaliśmy uwagę 

na fakt relacjonowania własnych przeżyć  i doświadczeń. Istotny i widoczny był aktywny 

udział uczniów i wymiana informacji między nimi. Ustanowione reguły postępowania w 

grupie zostały dotrzymane. W sprawozdaniach można było dostrzec radość i zainteresowanie 

taką formą prezentacji. Dobrowolny opis przeżyć sygnalizował emocjonalne otwarcie się 

uczniów.  

Drugie dublowanie psychodramatycznej fazy rozgrzewki 

 Tego dnia Mitch był niestety nieobecny.  Powody jego nieobecność były jak zawsze niejasne.  

Po przywitaniu uczniów, przypomniałam im o przeżyciach dnia poprzedniego. Miało to na 

celu przygotowanie ich do kolorowej prezentacji butów.  

Wskazówki prowadzącego: „Wczoraj wykonaliście odlew gipsowy obcego buta. Dzisiaj 

przyniosłam dla was różne farby, również wasze ulubione kolory i proszę was o 

przedstawienie na busie jednego lub kilku waszych przeżyć. Swoje przeżycia możecie 

zaprezentować poprzez ich namalowanie, możecie korzystać również z kolorów i form jako 

środków przekazu waszych przeżyć. Nie istnieje żadne poprawne ani niepoprawne, dobre ani 

złe wykonanie. Powinniście z wykonanego przez was buta, wykonać model waszego 

przeżycia”.  

Tego dnia uczniowie potrzebowali tylko jeden stół do stworzenia swoich prezentacji. Przy 

stole zasiadło pięć osób. Uczniowie szybko zdecydowali się na wybór określonych kolorów 

do pomalowania ich świata przeżyć. Tylko Angela miała problem z wyborem odpowiedniego 

koloru.  

Angela siedziała tak daleko oddalona od grup, jak tylko było to możliwe. Sprawiała smutne i 

depresyjne wrażenie i nie wiedziała, w jaki sposób powinna pomalować swoje przedstawienie 

na bucie. Usiadłam przy niej i za pomocą rozmowy starłam się dowiedzieć, które życiowe 

doświadczenie było dla niej ważne i co mogłoby mieć z nim wspólnego jej momentalne 

poczucie humoru. Angela ponownie stwierdziła, że uważa swój but za wstrętny  i dlatego nie 
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chce go pomalować. Prawdopodobnie uczniowie, którzy w minionych dniach wyrazili swój 

stosunek do seksualnej prezentacji Angelii, zniweczyli tym samym jej życzenie „bycia 

innym”. Prawdopodobieństwo tego, że przez uczniów już nigdy nie będzie inaczej 

postrzegana niż „dziwka”, pozbawiły ją nadziei,  odebrały jej chęć działania i motywacje do 

pomalowania buta, którego prawdopodobnie nie chciała już nawet widzieć.  

Po naszej wspólnej rozmowie opowiedziała mi następującą historię.  

Angela jechała tramwajem, z którego korzystają także inni uczniowie tej szkoły. Już na 

przystanku został popchnięta przez ucznia z równoległej klasy i obrzucona przezwiskami. Te 

przezwiska i popychania miały miejsce także wewnątrz tramwaju. Inni uczniowie z jej klasy 

również jechali tym tramwajem, ale nie próbowali jej pomóc. Po pewnym chwili pewien 

uczeń z równoległej klasy wstawił się za nią. Angela była zła i czuła się skrzywdzona, 

ponieważ nikogo do tej sytuacji nie sprowokowała i „nikomu nic nie zrobiła”. Szczególnie 

zranił ją fakt, iż jej koledzy z tej samej klasy, nic nie zrobili i nie dostrzegli jej zmiany.  

Podczas naszej rozmowy wynikło, iż to wydarzenie jest dla niej najważniejsze i jest związane 

z jej aktualnym poczuciem humoru. Wspólnie się zastanawiamy, w jaki sposób swoją złość 

mogłaby przedstawić na odlewie gipsowym buta. W tej sytuacji potrzebowała wsparcia i 

wskazówek, aby znaleźć odpowiednią formę wyrazu przeżyć. 

Angela wyraziła swoje przeżycie używając symbolu ognia. Namalowała płomienie po obu 

stronach buta. Do tej prezentacji użyła neonowych kolorów. Słońce na busie miało 

przedstawiać ją samą, jaką tą, która promieniuje zmianą, nowością i pozytywnym myśleniem. 

Trójkąt w środku słońca prezentuje chłopca z równoległej klasy, który udzielił jej pomocy. 

Ponieważ jako jedyny dostrzegł zmianę Angelii, ważnym było umieszczenie go w prezentacji.  

Grupa nie usłyszała jej opowieści ani nie słyszała wyjaśnienia przedstawienia na bucie. 

Angela zaznaczyła również, że sama nie chciałaby opowiedzieć tej historii przed grupą, ale 

nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja to zrobię. Ponieważ Angela podczas prelekcji jej 

historii wykazała silne, emocjonalne zranienie, została wybrana przez grupę na protagonistę. 

Ponownie utworzyliśmy krąg. Każdy postawił swojego buta przed sobą tak, by  każdy but 

mógł być widziany przez innych uczniów. Usiadłam obok Angelii. Stałam się jej 

sobowtórem, ponieważ wspomagałam ją podczas jej prezentacji. bo nie była gotowa 

zaprezentować swojego buta przed grupą. Przyjęłam pozycję ciała Angelii (lekko 

skrępowana, z utrudnionym oddechem), aby jeszcze lepiej wczuć się w jej sytuację. 
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Przedstawiłam grupie  zaprezentowane przez nią na bucie uczucia: „W tym momencie czuję 

się bardzo zraniona i zła, ponieważ przytrafiło mi się dzisiaj rano w tramwaju coś bardzo 

złego. Zostałam przez pewnego chłopca ze szkoły popchnięta i określona jako „dziwka”, 

chociaż nic nie zrobiłam. Złość z tego powodu przedstawiłam na bucie jako ogień. Przede 

wszystkich chciałabym powiedzieć, że bardzo mnie rozczarowaliście, nikt z was nie udzielił 

mi pomocy. Podczas tych miesięcy, które spędziłam w Sollingen, zmieniłam się i staram się 

to pokazać w klasie. W ogóle tego nie dostrzegacie i nadal nazywacie mnie „dziwką”. Już się 

tak nie zachowuję. To, że mnie w ten sposób odrzucacie, powoduje, że jestem smutna. 

Jedynym, który udzielił mi pomocy. był Alfonso, czego w ogóle bym się po nim nie 

spodziewała, gdyż najczęściej sam powoduje problemy. Z tego też powodu został 

przedstawiony jako trójkąt w słońcu. Słońcem, które świeci. jestem ja, tylko nikt z was nie 

czuje mojego promieniowania”. 

Moje dublowanie Angelii wywołało u niej silne uczucia. W oczach było widać łzy, ale 

również grupa była bardzo spokojna i cicha. Członkowie grupy sprawiali wrażenie 

wzruszonych.   

Aby nie pozostawiać Angelii ani grupy z poczuciem zakłopotania, nakłaniam chłopców do 

podzielnie się podobnymi przeżyciami i doświadczeniami z ich życia, na przykład pytam,  

czyli byli ukarani lub upokorzeni, chociaż niczego nie zrobili? Każdy spontanicznie zgłasza 

się do odpowiedzi. 

Karsten: „W starej szkole miałem nauczycielkę, która mnie nie lubiła. Traktowała mnie 

bardzo niesprawiedliwe, dawała mi dodatkowe zadania itd. Przy czym ja niczego nie zrobiłem 

poza tym, że ogólnie byłem zbyt dobrym uczniem. Często biła mnie po głowie grubym 

pierścieniem. Wtedy przestałem chodzić do szkoły. Tutaj mi się podoba, ponieważ pani Unsin 

jest inna. Dlatego nie muszę już opuszczać zajęć, no chyba, że jestem zmęczony…” 

Karsten opowiedział również inną sytuację, w której czuł się opuszczony: „Podczas 

odwiedzin u taty w Jugosławii przed pięcioma laty podsłuchiwałem pod drzwiami, jak 

rozmawiał o mnie ze swoją dziewczyną, tą „dziwką”. Dowiedziałem się, że ta „dziwka” 

oczekuje dziecka oraz, że będzie ono ładniejsze ode mnie i nie takie obrzydliwe jak ja.  

Rozmawiali o tym, jak mogliby się mnie pozbyć. Natychmiast zadzwoniłem do mamy i 

przyleciałem z powrotem. Mój ojciec, ta świnia, powinien był umrzeć na wojnie a jego dom 

powinien zostać zbombardowany!” 
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Denniz: „Ja również przeżyłem podobną sytuację na kolei i nic nie zrobiłem. Podszedł do 

mnie jakiś typ i obraził mnie: „plugawy Turek”. Chciał mnie wypędzić z mojego miejsca, 

ponieważ „Turcy nie potrzebują niczego do siedzenia”. Uważałem to za wredne - zawsze 

przeciw Turkom. Ale bałem się i wysiadłem na najbliższym przystanku. Byłem bardzo zły, 

ponieważ nie mogłem zwrócić się przeciw niemu, bo był z pewnością silniejszy ode mnie”.  

René: „Mnie również przytrafiła się podobna historia w metrze.  Karsten już o niej 

wspominał. Dwóch mężczyzn chciało od nas pieniądze. Kiedy powiedzieliśmy, że nic nie 

mamy, chcieli nas stłuc. Przy czym staliśmy całkiem spokojnie i niczego nie zrobiliśmy. Na 

szczęście biegamy szybciej niż oni pewnie dlatego, że byli trochę grubi. Dlatego uciekliśmy 

im. Mimo to byłem zły i uważałem tę sytuację za podłą. Oni byli też o wiele starsi od nas”.  

David: „Kiedyś byłem świadkiem włamania do auta na Riehler Hafen. Stałem tam 

przypadkowo, kiedy nagle pojawiła się policja. Zabrali mnie bezpośrednio na posterunek, 

chociaż niczego nie zrobiłem. Musiałem całą noc spędzić w celi, ponieważ mi nie wierzyli. W 

pomieszczeniu tym było dokładnie 274 kafli. Dopiero następnego dnia mnie wypuścili. 

Byłem naprawdę wściekły.” 

Patrząc na pozycję ciała Angelii, można orzec, że była bardzo skoncentrowana i emocjonalnie 

poruszona. (Wyraz twarzy uczniów, swobodny, kiwający, mniej napięty). Ani razu nie 

przerwała opowiadania uczniów, potrafiła w tej sytuacji słuchać –zachowanie, które u Angelii 

występuje rzadko. Te obserwacje sugerują, że odnalazła silne potwierdzenie, te sytuacje do 

niej przemawiały. Również inni uczniowie wykazali podczas wymiany informacji 

zachowanie zgodne z regułami społecznymi. Karsten najgłośniej określił Angelę jako 

„dziwke” , dlatego też odwołał przy grupie to wyrażenie. Angela po wymianie informacji w 

grupie najsilniej mogła identyfikować się z Karstenem. Była również poruszona jego 

niebywałym wkładem w pracę w grupie.  

Poniżej przedstawione zostaną w socjometrycznej metodzie przeżycia butów pozostałych 

uczniów. Istnieje możliwość, że tematy uczniów zmienią się w dalszej części 

psychodramatycznego pogłębienia fazy ocieplenia. U niektórych uczniów temat uległ 

zmianie, u innych natomiast temat powtórzył się  lub pojawiło się w nim coś nowego. Karsten 

chciał rozpocząć:  

Karsten: „Niebieski to mój ulubiony kolor. Mój but jest cały niebieski. Przypomina mi to 

morze, którego zawsze się trochę bałem. Kiedy byłem bardzo mały, chyba miałem 3 lata, mój 
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ojciec wrzucił mnie do morza a ja nie umiałem pływać. Poza nim nikogo nie było na tej małej 

plaży. Prawie się utopiłem. Połknąłem całkiem sporo wody, ale jakoś mi się udało, dopłynąć 

do brzegu. Mój ojciec wyjaśnił mi, że nadszedł najwyższy czas nauczyć się pływać.  Ten 

koszmar często mi się śnił”. 

PA: Przeżyty negatywnie stosunek Karstena do ojca został już wspomniany przy wymianie 

informacji, ukazuje się również tutaj w kolorowej prezentacji buta. Chociaż Karsten zaniechał 

kontaktów z ojcem, który przebywa w areszcie, emocjonalnie wciąż się nim zajmuje.  Już 

jego początkowa wypowiedź: „buty mogą przeżyć ucieczkę z więzienia” wyraźnie nawiązuje 

do ojca. Ważne jest, aby dać Karstenowi dalszą możliwości opracowania tragicznego dla 

niego stosunku do ojca, aby wzmocnić jego samoocenę”.  

René: „Ten but  jest butem. który przeżył podróż przeżyć. Oryginalny but jest niestety już w 

koszu na śmieci. Tym butem wspinałem się w Hachem i jako jeden z nielicznych dałem radę 

opuścić się na linie!” 

PA: Temat René powtórzył się w graficznym przedstawieniu. Znaczenie jego podróży zostało 

tutaj raz jeszcze ukazana.  

Denniz: „Chciałem ułatwić sobie to zadnie.  But błyszczy się i jest złoty bez dużego nakładu 

pracy.  Mój ojciec jest surowy, powinienem się dużo uczyć, to jest męczące i często nie daję 

rady. Złoty kolor często przypomina mi o Turcji”. 

PA: Również Denniz nie zmienił się w swoim wyrazie, ale pogłębił go. Dla niego ważne jest, 

aby osiągnąć sukces bez wysiłku. Powtarza się to często w jego wypowiedziach. Również 

jego miłość do Turcji został już wielokrotnie wspomniana.  

David: „Niebieski, królewsko niebieski jest moim ulubionym kolorem. Niebieski… raz 

byłem „niebieski”, upiłem się z moim kolegą prawie do nieprzytomności. Miałem wtedy 11 

lat - wydarzenie to było nawet opisane w gazecie. Gdyby mnie wtedy ktoś nie znalazł, nie 

byłoby mnie dzisiaj tutaj. Moja mama zabroniła mi picia alkoholu. Nie lubię, kiedy nie mogę 

robić tego. co chcę. Dzisiaj piję czasem z moim ojczymem, kiedy nie ma mamy”. 

PA: David ma duże problemy z używkami typu: alkohol czy papierosy. Ze względu na 

sytuację swojej rodziny narażony na problem uzależnienia. W domu doświadcza 

wykluczenia, dlatego często sięga po alkohol.  Jego temat: „nieograniczona wola” tak, jak  

wcześniej podkreślam, jest związany z jego zagrożeniem nałogiem.  
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B: Należy z Dawidem  przepracować możliwości działania i rozwiązywania jego problemów.  

Dodatkowo powinien zostać wspomagany przez metody prewencyjne, jak na przykład  

podróż doświadczeń.  

Po przedstawieniu przez wszystkich członków grupy ich butów, chciałybyśmy powtórzyć 

socjometrię struktury grupy, aby móc stwierdzić na zakończenie fazy rozgrzewki, czy 

stosunki w grupie uległy zmianie. Proszę uczniów o ponowne socjometryczne ustawienie ich 

butów na kolorowej tkaninie. Dla tej socjometrii struktury grupy świadomie wybieramy 

innego koloru materiał, aby uczniowie nie nawiązywali wspomnieniami do pierwszej zabawy: 

„obraz buta”.  

Poniżej zaprezentujemy najważniejsze struktury kontaktów socjometrycznych „Obraz buta” 

Karsten:  

 usytuowanie buta Karstena wskazuje na silną relację z René (buty przylegają do 

siebie), jego but również  został położony blisko buta Angelii.  

 

PA: Ponownie zostaje ukazany stosunek Karstena do René. W konsekwencji zaprezentowania 

przed grupą najgłębszych zranień Angelii i Karstena, czuję się on także emocjonalnie 

przywiązany do Angelio. Poznał ją z nowej dla niego perspektywy i nagle zrozumiał jej 

uczucia. 

  

René: 

 pokazuje ponownie jego stały stosunek do Karstena. Angela nie jest tak blisko 

usytuowana jak Karsten.  

  

PA: René nie może się tak silnie identyfikować z Angelą z powodu jego społecznego  

otoczenia. Jednak nie odrzuca jej.  

 

Mitch: 

 Mitch nie przyszedł na zajęcia - nie wziął udziału ani w procesie konstrukcji, ani w 

socjometrycznym  uporządkowaniu butów 
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PA: Sporadyczne pojawianie się Mitcha w szkole jest również wynikiem jego słabego 

stosunku do grupy.  

 

David: 

 David zajmuje pozycję w pobliżu Angelii i Denniza 

 

PA: Również David z powodu swojej historii życiowej może się dobrze identyfikować z 

uczuciami Angelii. Zna bardzo dobrze uczucie bycia pozostawionym samemu sobie, 

ponieważ jego ojczym i przyrodnie rodzeństwo często wykluczają go ze wspólnych planów. 

Przed Davidem jako najstarszym z rodzeństwa stawiane są coraz to nowsze wymagania. 

Poprzez te domowe stosunki czuje podobieństwo sytuacji Denniza. 

 

Denniz:  

 Denniz wyraża swoim butem pozycje zewnętrzną, nie występując z grupy. Przy tym 

preferuje bliskość Angelii i Davida 

 

Pa:  Także Danniz z powodu swoich negatywnych doświadczeń mógłby się czuć jak 

cudzoziemiec w Niemczech i tym sposobem identyfikować się z Angelą. Jego podobne do 

niej przeżycie pomaga mu zrozumieć Angelę i wyrazić to w przestrzennym wymiarze.  

Chłopcy komentują swoje zachowanie i przyporządkowanie butów: „ Angela, przyjdź do nas, 

do środka, należysz przecież do naszej klasy”. David zaoferował nawet, że odprowadzi ją do 

domu, żeby jej poranne przeżycie się nie powtórzyło. Angela cieszy się z tej nowej akceptacji 

i uznania. Śmieje się a jej ciało jest odprężone (pozwala dyndać ramionom, opiera się na 

krześle).  Rozmowy, które nawiązały się między nią a innymi członkami grupy, pozwalają na 

wytworzenie się nowych więzi w grupie.  

Aby więzi te wzmocnić, jemy tureckie śniadanie  Wszystkim uczniom praca nad sobą samym 

poprzez przedstawianie bardzo się podobała. Pytali mnie nawet, czy przeprowadzę z nimi 

podobne zajęcia w przyszłości. Nikt nie użył słowa „terapia” w tym kontekście.  
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To wspólne tureckie śniadanie przebiegło bardzo harmonijnie i stanowiło zakończenie 

intensywnej psychodramatycznej fazy rozgrzewki.  

 

Zakończenie  

Weszliśmy na drogę dziecięcej psychodramy z wielką odwagą, kreatywnością i naszym 

wkładem w drogę życiową dzieci i młodzieży.  

Dla dalszego rozwoju pozostajemy przy otwartym koncepcie, który opiera się na naszym 

doświadczeniu i na teoretycznym wykształceniu. Oznacza to także, że w niedalekiej 

przyszłości chciałybyśmy przedstawić w formie opracowania naszą dotychczasową pracę.  

Chciałybyśmy tym przyczynić się do rozwoju zakresu psychodramy dzieci i młodzieży na 

podstawie humanistycznej psychologii.  
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Tłumaczenie: Ewelina Wanat 
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Theo Giebels 

Martwa natura psychodramatycznie. Doświadczenia z lekcji sztuki
5
 

 

Bez dziwacznych rękawiczek gumowych, które w związku z moim ukrytym zamiłowaniem do 

„Pieśni miłosnej” Giorgio de Chrico od tygodni ożywiały naszą kuchnię, oraz bez centrum 

kształcenia nauczycieli psychodramy w Duisburgu, ta seria wykładów nie doszłaby do skutku. 

Po prostu, przekonany o fachowym znaczeniu mojego przedsięwzięcia, wziąłbym moje 24 

przykłady martwej natury, wystąpiłbym przed odpowiednią liczbą uczniów, miałbym w 

zanadrzu terminy egzaminów, wymogi dotyczące nauczania oraz wystarczająco dużo rutyny i 

wymagałbym od każdego ucznia i uczennicy, by w ciągu 45 minut zdecydowali się nie tylko na 

opracowanie jednego z tych przykładów, lecz również na zachwycenie się nim. – Tylko nie to! 

A co jeśli to w ten sposób nie działa? 

Dlaczegóżby nie wziąć zamiast tego tej gumowej rękawiczki i wraz z innymi znanymi, 

dziwnymi i zupełnie niezwykłymi przedmiotami uczynić z niej punkt wyjścia dla tematu zajęć? 

Dla uczniów i uczennic jest wiecznym problemem, by w ogóle zobaczyć przedmioty w 

obrazach, a co dopiero je identyfikować i odkrywać  ich istotę oraz znaczenie. 

W przedmiotach, które mnie interesują, nie jest to wadą – zbieram i łączę je bez poznania ich 

dokładnej funkcji. 

Być może pomogą mi w tym uczniowie. 

… a więc zapytam ich. 

                                                           
5
 Tłumaczenie dokonane z niemieckiego na podstawie przekładu Barbary Leißing. 
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Przedstawiony tu przebieg zajęć stanowił wprowadzenie do półrocznego tematu „Martwa 

natura” w ramach kursu podstawowego 11.2 (3 godziny tygodniowo) w liceum w Essen. W 

kursie tym wzięło udział 24 uczniów. Trójka z nich zdecydowała się pisać egzamin ze sztuki. 

Sekwencja wprowadzająca trwała 10 godzin lekcyjnych. Treść poszczególnych lekcji 

dołączona jest na końcu prezentacji. 

Wprowadzenie 

Zamiast noty wprowadzającej, rozpocznę od zdjęcia grupowego.  

Uczniowie: „Co to ma być?” 
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Decyzja o zrobieniu zdjęcia grupowego jako pierwszej wspólnej aktywności nauczyciela i 

grupy pokazuje, że istotna jest grupa jako sieć powiązań oraz że każdy z uczniów do niej 

należy. Działanie to oznacza ocieplenie stosunków w grupie przez nauczyciela, ponieważ 

odpowiada na podstawową potrzebę emocjonalną ucznia – pragnienie bycia zauważonym. 

Daje ona jednocześnie uczniom możliwość znalezienia dla siebie miejsca w grupie 

(socjometria działania). Patrząc na to z zewnątrz, nauczyciel ma możliwość zaobserwowania 

stosunków wewnątrz dużej grupy oraz wyciągnięcia z tego wniosków.  

Pozytywny wpływ takiego zdjęcia jako dokumentacji tworzącej się grupy jest nieoceniony. 

W pewnych przypadkach zdjęcie grupowe pokazuje już powstające podgrupy, które następnie 

będą pracować nad zadaniami grupowymi – stworzone w oparciu o sympatię i podobieństwo 

oczekiwanych postaw. 

Skład grupy można obrazowo podkreślić dzięki zdjęciom, z pomocą pytań na prostej 

płaszczyźnie wymiany informacji. Dają one każdemu uczniowi oczywistą okazję do rozmowy 

a uczniom nowym poczynienie pierwszego kroku ku integracji. Pomagają także wytworzyć 

pozytywną atmosferę w grupie. Nauczyciel ma przy tym możliwość zdiagnozowania składu 

grupy. 

Jako, że kurs w tej formie jest czymś nowym, staram się wyjaśnić sobie i uczniom skład 

socjometryczny. W przestrzeni tworzenia się podgrup pozostawiam miejsce na pytania: „Na 
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jakim kursie sztuki [wcześniej] byłeś?” czy  „Z kim z tamtej grupy bliżej się znałeś?”. 

Pierwsze powiązania pomiędzy członkami grupy stają się wyraźne, także „nowi” muszą się 

ujawnić i nawiązać kontakt z grupą. Początkowe relacje zostają nawiązane. 

Po tym ociepleniu stosunków rozpoczyna się „gra”. Na początku uczniowie są oporni, 

następnie bardziej otwarci, aż w końcu całkowicie zaangażowani. Pozwalają się 

zainteresować przedmiotami. To, co na początku wydawało się proste, pobudza fantazję.  

Uczniowie mają na kartce zapisać nazwy poszczególnych przedmiotów i określić materiał, z 

którego są wykonane – większość z wygody przyjmuje wiek XIX jako koniec ery kamienia 

łupanego oraz początek ery plastiku – rogu, kości słoniowej czy mosiądzu nie widzieli nigdy, 

… aha, więc to tak wygląda nadruk na materiale! … Jak to, istnieją inne metale niż żelazo? 

Cel użytkowy przedmiotów jest zwykle jasny. Przy rękawiczce gumowej wystarczy, że widzieli 

kiedyś z daleka mamę podczas zmywania, mosiądz wygląda brutalnie i był widziany w rękach 

taty przy pracy w warsztacie, lepiej znane są im z doświadczenia zagraniczne monety, widelec 

i nóż oraz karty do gry. „Ale czym jest to, co wygląda jak oszklona trumna dla jaszczurki? – 

Stary modlitewnik pachnie niedzielą! Taką tabliczkę miała też moja mama czy może moja 

babcia? – Skąd on wziął te wszystkie rzeczy?”  

Zaprezentowanie uczniom tak wielu interesujących przedmiotów w formie rebusów, 

pozwalając wypełnić je osobistymi doświadczeniami i projekcjami, stanowi rozgrzewkę, 

wprowadzenie do tematu. 

Tłumaczenie uczniom, że w dalszej części zajęć tematem będzie martwa natura, staje się 

zbędne. 

Chodzi tu o przyporządkowanie inne niż znane - każdy może się zająć swoim własnym. To 

oparte o przeżycia powiązanie między uczniem a przedmiotem jest tu decydujące.  
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„Moje chore plecy” – „Dziki zachód” – „Poczucie bezpieczeństwa” … 

… przez które przedmioty zostaje wywołane? 

 

„Dzieciństwo” 
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Van Hoogstratten „Martwa natura” 

 

René Magritte „Osobiste wartości” 

Kontynuacja – robi się ciekawie 

Krótkie opisanie pól asocjacji, które będą później tak ważne dla analizy tych 35 przedmiotów 

sprzyja spojrzeniu z różnych perspektyw i pojawieniu się zaskakującej różnorodności 

wyobrażeń.  – jakie w ogóle skojarzenia może wywołać stary modlitewnik… „stary(2), 

kościoły(14), wiara(3), religia(4), msza(2), odwiedziny w kościele, pójście do kościoła, 

osobiste przeżycie: W każdą niedzielę musieć pójść do kościoła, cicho siedzieć, poważne 

twarze, ubiór mszalny, nudne kazanie, modlenie się, pieśni,  modlitwa, komunia, stare babcie, 
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niedziela, restrykcje kościoła katolickiego, klasztor, zakon, mnisi, „Imię Róży”, Biblia, 

średniowiecze, przełom wieków, erozja-historia-tradycja”. 

Jest w tym wiele osobistych przeżyć. 

Wyobrażenia dotyczące zardzewiałego kawałka blachy zaczynają się od „sól, woda, stary 

kadłub” przez „katastrofa morska” aż po „bomba, wojna”. – Moja czerwona gumowa 

rękawiczka jest kojarzona z „wodą, mydlinami, sprzątaniem, okropnym czasem przed 

zakupem pralki, moją babcią przy pracy w ogródku, babcią klozetową, kłótnią z moją mamą, 

alergią, wysypiskiem śmieci, sztuczną ręką, protezą”. 

Na końcu próbujemy dowiedzieć się, dlaczego na przykład niepozorne liście laurowe mają tak 

szerokie pole asocjacyjne… „Drewo, kuchnia mamy, środowisko, las, krzaki, natura, jesień, 

Cezar, śmierć, zasuszone, nauka biologii, umieranie lasów” …symboliczny wymiar 

przedmiotu staje się bezpośrednio wyraźny. 

Uczniowie stają się bardziej ożywieni, mają pomysł, by przeciwdziałać niejasności i 

wieloznaczności poszczególnych przedmiotów poprzez tworzenie „grup”. Jako tytuły tych 

grup proponują „Morze, las, jedzenie, wcześniej, kobiety, mężczyźni”. – Te tematy martwej 

natury łatwo połączyć z naszymi 35 przedmiotami. 

Połączenie, przedstawienie i osądzenie pól asocjacji oraz ich poszczególnych przykładowych 

przedmiotów, stanowiąc przeżycie grupowe,  prowadzi do zagłębienia się w temat.   

Doświadczenie, w którym „nieme” pojedyncze przedmioty są wypełniane osobistymi 

projekcjami pod wspólnym tematem, nabierając sensu, stanowi wstępną tematyzację 

martwej natury w ogóle. 
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[na obrazkach od góry od lewej: Las, morze, wcześniej, jedzenie, kobiety, mężczyźni] 

Ze względu na to, że tworzenie grup przedmiotów udaje się tak dobrze, pojawia się pierwsze 

zadanie praktyczne: fotograficzna dokumentacja utworzonych grup tematycznych martwej 

natury. Bez trudu formowane są czteroosobowe grupy robocze, i następuje wymiana 

pierwszych pomysłów na temat przedmiotów, które należałoby przynieść. 

Uwagę zwraca różnorodność oraz zdecydowanie dotyczące wybranych [przez uczniów] 

tematów. Ciekawość budzą „Urlop-Ferie”, „Dzieciństwo”, „Upadek obyczajów II”, 

„Konfrontacje II”, „Skutki uboczne cywilizacji”, „Casanova II”. Inicjatywa, rzeczowość, 

różnorodność, niezawodność, przyjemność oraz żywotność zaskakują. 

Uczniowie pracują. 

Jako że uczniowie są zachęceni do wybrania przez siebie tematów, bez wahania przynoszą ze 

sobą przedmioty, budują na nich, poszukują ich dopełnień, odrzucają je, są z siebie 

zadowoleni, ale także ciekawi rozwiązań zastosowanych przez inne grupy. Stwierdzają, że 

dają się poznać poprzez martwą naturę… - Ale zdarza się również tak, że wcześniej 
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przyniesione przedmioty nie spełniają wewnętrznych wymagań [grupy], że mimo początkowej 

sympatii w grupie, rozmowa o danym przedmiocie jest utrudniona, że pierwotna wersja 

tematu jest „za gorąca”! – Kolejna próba. – Ja sam mam czas nie tylko, aby porozmawiać z 

uczniami na temat ich poglądów na rzeczy, lecz również na obserwację układów w grupie 

oraz pchnięcie naprzód wykonywania dokumentacji fotograficznej. 

„Kiedy pracujemy prawidłowo?” 

Podrozdział ten mógłby się również nazywać „Co jeszcze pokazuje martwa natura?” lub 

„Gdzie pozostaje sztuka?” 

Ocena: W trzech podejściach grupy ponownie budują swoją martwą naturę i przedstawiają 

wyniki swej pracy. Pytamy o osobiste związki członków grupy z przedmiotami i tematem. 

Omawiane są również odstępstwa od programu i jego realizacji. 

Szczególna dynamika tej fazy powstaje dzięki żywemu połączeniu między przedmiotem a 

podmiotem. 

Ze względu na fakt, że uczniowie mogą stworzyć własny temat grupowy, wybierają 

przedmioty związane z ich osobistymi przeżyciami. 

Praktycznie nieświadomi tego, uczniowie dokonali już w tej fazie czegoś znaczącego. 

Zrozumieli bowiem artystyczny proces powstawania martwej natury, gdyż postępując 

podobnie jak artysta, połączyli przedmioty pod własnym tematem, powiązanym z ich 

osobistymi przeżyciami i projekcjami. Również ich twórcze przemyślenia są podobne do 

tych, które ma artysta. 

Pytanie o tematy przeciwne tematom grupowym okazało się być korzystne oraz niezbędne, 

ponieważ tylko w ten sposób może powstać nowy moment napięcia w trakcie lekcji, w 

którym to nadal pozostaje otwarte pole tematów i konfliktów. To, w jaki sposób problem 

martwej natury zostanie opracowany w trakcie pierwszej dyskusji, nie powinno prowadzić do 

tego, by uczniowie przy tym opracowaniu utknęli – są zachęcani, by się dalej rozwijać. Forma 

tej fazy powinna stanowić raczej spójność ambiwalencji. 

Decydujące są jednakże dwa inne punkty widzenia: 

Asocjacja ze wspólną grupą oraz przeciwnym tematem. 



239 
 

Wszyscy, nie tylko bezpośrednio zaangażowani uczniowie, wypowiadają swoje skojarzenia 

dotyczące odpowiednich grup martwej natury. Rezultaty tego procesu są pouczające, tematy 

grupowe zostają sensownie uzupełniane, w tej formie możliwe jest wyrażenie pochwały oraz 

krytyki, i wszyscy członkowie grupy mogą powiązać z grupą siebie, odkrywając swój wkład 

własny. 

Temat przeciwny: Dążenie do znalezienia dla każdego z tematów grupowych tematu 

przeciwnego jest pouczające, tematycznie produktywne oraz z każdego względu bogate w 

informacje. Są to dla: 

„Urlop-Ferie” – „Dzień powszedni, zawód, praca, stres, szkoła, nudna codzienność” 

„Dzieciństwo” – „starzenie się, dorosłość, nowoczesne dzieciństwo, presja, porządek, 

dojrzałość,  brak wolnego czasu” 

„Upadek obyczajów II” – „Dobre obyczaje, uzdrowiony świat, obyczajne życie, bycie 

grzecznym, konserwatywny, porządek, wychowanie, karierowicz/kujon, młodzież na wsi” 

„Konfrontacja II” – „Pokój, komunikacja, synteza, brak broni, tylko z przekonaniem/wiarą, 

jedność, harmonia, kompromis, tolerancja, zrozumienie” 

„Skutki uboczne cywilizacji” – „skutki cywilizacji, pozytywy, nieskażona natura, życie bez 

cywilizacji” 

„Casanova II” – „Włóczęga, kołtun, kloszard, wierność, małżeństwo, ubóstwo” 

To poszukiwanie z jednej strony wyostrza świadomość tego, co już osiągnięte, lecz również 

przy tym daje wszystkim uczniom, którzy teraz zdecydowali się pozostać otwartymi, możliwość 

odkrycia dla siebie alternatywnych, prowadzących dalej części tematu. 

Zatem uczniowie, którzy zupełnie niczego nie stworzyli w temacie dzieciństwa, mają również 

możliwość bycia dorosłymi/dorośnięcia. Czworo młodych ludzi, którzy dwukrotnie całkowicie 

poddali się upadkowi obyczajów, odkrywają dopiero poprzez nas, że właściwie 

zainscenizowali tylko swój temat przeciwny. Grupa „Konfrontacja” spostrzega, jak 

niezbędnym i wymagającym jest obszar ich tematu przeciwnego. – Grupie „Skutki uboczne” 

nasuwa się zdziwienie czy pesymistyczne tendencje. – Grupa – „Urlop—ferie” szczerze 

przyznaje, że obecny jest wymiar pracy i wysiłku. 

Tak oto do gry wchodzi sztuka… 
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Podczas gdy pierwsi uczniowie kończą przygotowania swoich konstrukcji martwej natury, 

mimochodem przedstawiam im 20 reprodukcji obrazów martwej natury różnych artystów, 

tematów, rodzajów oraz o różnym historycznym pochodzeniu. Sięgają one od przykładów 

późnego renesansu, przez typowe przemijające barokowe martwe natury aż po impresjonizm i 

kubizm. Pojawiają się także klasyczne modernistyczne, jak „Martwa natura z plecionym 

krzesłem” Picassa, „Skrzypce i dzban” Braque’a, czy wreszcie „Wojna” Klaphecka jako 

współczesny przykład. Poprosiłem uczniów, by przyjrzeli się obrazom i dopasowali je do 

swojej martwej natury. Mogło się to dziać tylko intuicyjnie, gdyż brakowało bliższych 

wyjaśnień, a większość autorów i tytułów obrazów nie była znana. 

Stopień, w jakim przyporządkowania były pouczające, zaskakiwał nas nieustannie… 

Tego, że przeżycie „Urlop-ferie” precyzyjnie wiąże się „Upływem czasu” Dalego, znanym 

również jako „Trwałość pamięci”, sam wcześniej nawet nie przypuszczałem. 

Że przy „Dzieciństwie” troskliwie poprzynoszone zabawki, przytulanki i ulubione książki 

zostały przypisane do „Osobistych wartości” René Magritte, zaskoczyło nas nie tylko ze 

względu na trafną treść, ale również z powodu oczywistej formalnej analogii. Kompozycja 

martwej natury z ograniczającymi przestrzeń polami i kątami – postawione książki – ma swój 

odpowiednik w aranżacji powierzchni obrazu u Magritte. 

Grupa jest istotna przez cały czas trwania procesu zajęciowego. 

Poznając subiektywne rozwiązania zastosowane przez pozostałych uczniów, pojedynczy 

uczeń może zrozumieć, ze nie ma jednego prawidłowego rozwiązania, lecz że możliwych jest 

wiele subiektywnych prawd. Przeprowadzone doświadczenie wpłynie również pozytywnie na 

interpretacje dzieł sztuki, kiedy nie tylko własna opinia, jako jedyna ważna, jest projektowana 

na dzieło sztuki, lecz również pojawia się i zostaje zaakceptowany twórca jako inny podmiot 

w postaci wkładów poszczególnych uczniów i nauczyciela.  

Podobnie jak artysta uczniowie stworzyli naznaczony subiektywnością temat. 

Zdobyli oni przy tym ważne doświadczenia z projekcjami i nauczyli się „myśleć” 

symbolicznie. 

Są oni teraz w stanie rozszyfrować dzieła sztuki poprzez wypełnione zrozumieniem 

ponowne ich odkrycie. 
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Oznacza to, że to postępowanie umożliwia dotknięcie subiektywnych przeżyć twórcy. A to, 

przy tak pozornie „nieżyjącym” gatunku jak martwa natura, którego przykłady oddziałują 

raczej statycznie i zdają się sprzyjać formalnemu podejściu. 

Nieuporządkowanie i różnorodność zebranych przedmiotów koresponduje treściowo i 

formalnie z „Martwą naturą” Hoogstrattena” (patrz zdjęcie kolorowe). 

Wciąż pojawiały się słowne analogie motywów. W „Upadku obyczajów II” pojawiały się 

świeczki, talerze, fajki i zastawy, oraz „Martwa natura: projekt i cebula” van Gogha. Aspekty 

„zagrażające życiu” w swojej martwej naturze, uczniowie znaleźli w „Vanitas” Jakoba 

Marrela – odpowiednio trupią czaszkę, resztkę popiołu i mysz. 

Surowość, brutalność, srogość i uszeregowanie uczniowie z „Konfrontacji II” znaleźli w 

„Wojnie” Klaphecka. W związku z przeczuciem, że nie do końca pojęli temat, wybrali 

„Enigmę bez końca” Dalego. 

Rozbite, częściowo skamieniałe [elementy] z „Skutków ubocznych cywilizacji” cztery 

uczennice znalazły w „Skrzypcach i dzbanie” Braque’a. 

Czterech szarmanckich chłopców z „Casanova II” naturalnie wybrało trzy kulinarne, 

wystawnie zainscenizowane barokowe martwe natury z resztkami jedzenia oraz 

instrumentami muzycznymi. 

To że Lutz A., były uczeń gimnazjum, aktualnie uczeń jedenastej klasy sportowej, potrafił 

wyjaśnić „Melancholię hermetyczną” Chirico przy pomocy białej sportowej rękawiczki, 

należy do najbardziej zaskakujących prób. Udało się to wszystko tylko dlatego, że 

„depresyjna” tematyka Chirico została ujęta jako temat przeciwny wobec aktywnych, 

celowych, waleczno-agresywnych stron grupy „sport”. 

Odkrycie podobieństw wspierało późniejsze bezpośrednie i kompetentne oszacowanie różnic 

strukturalnych i jakościowych zastosowanych przez uczniów rozwiązań oraz przykładów 

malarskich. Osąd, który często przy długotrwałych, skomplikowanych przygotowaniach, przy 

zastosowaniu metod tradycyjnych nie jest do osiągnięcia. Dla dzieł sztuki uczniowie 

wymienili: Przemyślana struktura – Porządek w nieporządku jako temat podstawowy – 

Częściowo niezwyczajne – Więcej fantazji i kreatywności – Motywy mają szersze znaczenie – 

Większa abstrakcyjność – silniejsze uporządkowanie kolorystyczne. 
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Uczenie się jako naznaczona subiektywnością integracja obcego poprzez „most rozumienia” 

afektywnego znanego. 

Podsumowanie 

Jako narastające ukonkretnienie oraz zagęszczenie tematów martwej natury, uczniowie 

znajdują swój indywidualny temat. Wzorem tematycznym i strukturalnym staje się obraz 

Johna F. Peto „Archiwum listów”. Tutaj również dobrym przykładem na egzamin jest trompe 

l'oeil Everta Coliera. Myślę, że również „Gruszki i winogrona” Moneta oraz kubistyczny 

obraz „Gitara i klarnet” Grisa pozwoli czerpać poza granicami estetycznymi również wartość 

psychodramatyczną. 

*** 

1. i 2. godzina (lekcja podwójna). Zdjęcie grupowe – Socjometryczny skład grupy – 

Określenie 35 przedmiotów przy pomocy blatu roboczego 

3. godzina (lekcja pojedyncza). Analiza zawartości blatów roboczych, w szczególności: pola 

asocjacyjne dla poszczególnych przedmiotów – skonkretyzowanie problemu martwej natury 

poprzez tworzenie tematycznych grup przedmiotów – tworzenie grup po czterech 

uczniów/uczennic, szukających własnego tematu. 

4. i 5. godzina (podwójna lekcja). Tworzenie martwej natury w grupach. 

6. godzina (lekcja pojedyncza).  Uzupełnienia i wariacje na temat martwej natury, 

dokumentacja na zdjęciu 

7. godzina (lekcja pojedyncza).  Analiza grupowej martwej natury 
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8. i 9. godzina (lekcja podwójna).  Analiza grupowej martwej natury – nawiązanie do 

przykładów malarstwa 

10. godzina (lekcja pojedyncza).  Końcowe omówienie analizy i oceny. 

Tłumaczenie: Anna K. Gibek, Mateusz Polak 

 

 

 

 

 

 


