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prywatnych orientacji ontologicznych.  
Psychologiczne badania 
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 Rzeczywistość jest tylko iluzją, choć bardzo uporczywą 
Albert Einstein 

 
 

Powyższy cytat, pojawiający się na wstępnej stronie omawianej pracy, celnie ilustruje 
istotny wątek teoretycznej refleksji, konsekwentnie rozwijanej przez autora w kolej-
nych rozdziałach. Praca stanowi ciekawe i oryginalne studium, otwierające nowy ob-
szar psychologicznych analiz, jakim jest jakość subiektywnego doświadczenia rzeczy-
wistości i jej uwarunkowania. Kwestię centralną dla autora stanowi zwłaszcza problem 
form i stopni doświadczania rzeczywistości, różnic indywidualnych w tym zakresie, ich 
psychologicznych korelatów oraz uwarunkowań.  

 Problematyka ta – jak dotąd – była w zasadzie nieobecna w dociekaniach psycho-
logicznych. Czyniąc ją przedmiotem własnej pogłębionej refleksji, autor otwiera nowe 
perspektywy dla rozumienia i interpretacji tajników ludzkiego umysłu, a zwłaszcza  
dla sposobów konstruowania przez człowieka subiektywnej rzeczywistości, utożsamia-
nej na co dzień z tzw. rzeczywistością obiektywną. Poruszane zagadnienia omawia  
z dużą erudycją, wskazując jednocześnie na możliwość empirycznej weryfikacji pro-
blemów pozostających dotąd domeną wysoce spekulatywnych analiz o charakterze 
ściśle filozoficznym. 

 Centralnym tematem pracy jest pytanie: Co i dla kogo (a także – kiedy i w jakim 
stopniu) jest rzeczywiste? Pociąga ono za sobą wiele innych równie podstawowych 
pytań, jak choćby: Co kryje się pod słowem „rzeczywiste”? Jaką rolę odgrywa język  
w kształtowaniu psychicznej rzeczywistości? Jaką rolę pełnią osobiste orientacje jed-
nostki (nazywane przez autora prywatnymi orientacjami ontologicznymi)?  

 Nowatorskiego charakteru opracowania nie zmienia fakt, że te i inne problemy 
pojawiały się w analizach filozoficznych, socjologicznych, a nawet – w jakimś stopniu  
– psychologicznych, niemniej jednak nadana im w recenzowanej pracy ranga i perspek-
tywa teoretyczna nie mieści się w dotychczasowych paradygmatach. Znaczenie przywo-
łanej przez autora problematyki staje się tym większe, że w obecnej dobie niezwykle 
szybkiego rozwoju technologii informatycznych następuje gwałtowna konfrontacja 
człowieka z ogromną liczbą informacji o świecie, a także multiplikacja „rzeczywistości”, 
w których zmuszony jest się na co dzień poruszać.  
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 Praca składa się z 10 rozdziałów. W pierwszym z nich zostały omówione najważ-
niejsze językowe konteksty użycia słowa „rzeczywistość” oraz wybrane koncepcje onto-
logiczne, ze wskazaniem na główne stanowiska dotyczące sposobów rozumienia rze-
czywistości.  

 Rozdział drugi, zatytułowany „Granice rzeczywistości – przegląd problemów”, 
omawia różne sposoby rozumienia i odczuwania relacji świadomość–rzeczywistość.  
W swe analizy autor włącza z jednej strony takie problemy psychologiczne, jak zmie-
nione stany świadomości, stany dysocjacyjne, językowe i społeczne uwarunkowania 
sposobu doświadczania rzeczywistości, a z drugiej – najbardziej podstawowe problemy 
filozoficzne, jak choćby spór o uniwersalia. 

 W rozdziale trzecim („Integralność i kwantyfikalność rzeczywistości”) został roz-
winięty temat odmiennych sposobów ujmowania rzeczywistości. Autor nawiązuje do 
różnych sposobów interpretacji ontologii, przy czym wśród wielu stanowisk wskazuje 
na możliwość „ontologii ilościowej”, związanej z pytaniem, co jest bardziej, a co mniej 
rzeczywiste. Pytanie to odnosi go do problematyki rzeczywistości wirtualnej i niezwy-
kle skomplikowanej relacji pomiędzy tym, co wirtualne i realne. Jego konsekwencją  
jest oryginalna koncepcja prywatnych orientacji ontologicznych, rozumianych jako 
indywidualne tendencje do wybiórczego koncentrowania uwagi na wybranym aspekcie 
aktywności życiowej człowieka, doprowadzające do przekonania o względnie wysokiej 
realności danego aspektu rzeczywistości.  

 Rozdział czwarty konfrontuje czytelnika z kolejnym ważnym tematem, jakim jest 
relacja pomiędzy tym, co subiektywnie rzeczywiste, a tym, co subiektywnie ważne bądź 
subiektywnie wartościowe. 

 Teoretyczne rozważania i analizy w kolejnych rozdziałach (V-X) zostały poddane 
analizie empirycznej, w której autor wykorzystał własne metody badawcze. Pozwoliły 
one na ocenę subiektywnego stopnia realności różnych desygnatów, włączając w to 
zarówno obiekty materialne, jak i pojęcia o różnym stopniu ogólności i fikcyjności,  
a także uczucia. Wyniki tych – trzeba przyznać – bardzo nietypowych i oryginalnych 
badań prowadzą do niebanalnych i zaskakujących wniosków, np. w ocenach badanych, 
którymi byli na ogół studenci, różnym materialnym i niematerialnym obiektom przypi-
sywano bardzo różne oceny ich realności i nie było to podyktowane przynależnością do 
tych samych kategorii logicznych. Stwierdzone zostały także istotne, choć niezbyt wy-
sokie korelacje pomiędzy prywatnymi orientacjami ontologicznymi a odpowiadającymi 
im wartościami lub dominującym charakterem aktywności życiowej (np. przewaga 
orientacji teoretycznej wśród studentów fizyki, politycznej wśród studentów prawa, 
estetycznej wśród studentów malarstwa, ekonomicznej wśród studentów ekonomii czy 
religijnej wśród studentów seminarium duchownego).  

 Interesującym wynikiem wydaje się ponadto stwierdzenie powtarzającego się  
– niezależnie od składu badanych grup – pewnego charakterystycznego rozkładu wy-
ników, w którym dominują dwa skupienia. Pierwsze, określone przez autora holistycz-
nym, wiąże się z orientacją społeczną, religijną i estetyczną. Drugie – analityczno- 
-instrumentalne – jest związane z przewagą orientacji ekonomicznej, teoretycznej  
i politycznej. Według autora mogą się kryć za nimi dwie różne organizacje osobowości.  

 Kolejnym interesującym wynikiem, uzyskanym za pomocą zastosowanych narzę-
dzi w ramach zarysowanej w pracy ogólnej koncepcji teoretycznej, jest wyodrębnienie 
czterech typów uczuć odpowiadających postawom życiowym opisywanym przez analizę 
transakcyjną, a także dwóch ich ogólniejszych kategorii – rozumianych jako uczucia 
osobowościowo specyficzne lub niespecyficzne. 

 Podsumowując inspirujące, wielowątkowe rozważania autora zawarte w omawia-
nej pracy i uwzględniając ciekawe wyniki zaprezentowanych przez niego badań empi-
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rycznych należy stwierdzić, że praca ma charakter zdecydowanie nowatorski. Po 
pierwsze – ukazuje nowe, interesujące obszary psychologicznej refleksji i badań, zachę-
cając do dalszego rozwijania poruszonych kwestii i być może opracowania ogólnego 
modelu wyjaśniającego charakter, powstawanie i utrzymywanie się różnic indywidual-
nych w zakresie odczuwania subiektywnej rzeczywistości przez człowieka. Po drugie – 
wskazuje na konsekwencje tych różnic dla jego sposobu funkcjonowania.  

Biorąc to pod uwagę, można ją uznać za cenną próbę identyfikacji ważnego aspek-
tu doświadczenia indywidualnego każdego człowieka, jakim jest subiektywny stopień 
odczuwania rzeczywistości świata i jego elementów oraz nowego obszaru badań i psy-
chologicznej refleksji. 

 
Marek Motyka 

Zakład Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


