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Piotr P r ó c h n i a k, Podejmowanie ryzyka a sens ycia człowieka. Empiryczne
badania psychologiczne, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 2005, ss.
Literatura psychologiczna wzbogaciła si w ostatnim czasie o now pozycj ksi kow . Na rynku ukazała si monografia Piotra Próchniaka Podejmowanie ryzyka a sens ycia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne.
Problematyka ryzyka była i wci jest szeroko podejmowana w literaturze psychologicznej. Dotychczasowe badana koncentrowały si na modelowej reprezentacji ryzyka,
jego percepcji i akceptacji. W psychologii ró nic indywidualnych analizowane s zmienne
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warunkuj ce anga owanie si w działania ryzykowne, koncentruj c si głównie na
zmiennych podmiotowych, takich jak poszukiwanie wra e , potrzeba osi gni i cechy
osobowo ci. Badacze interesuj si tak e tre ci prze y osób ryzykuj cych.
Autor podj ł nowe wyzwanie, skupiaj c si w swojej pracy na wymiarze egzystencjalnym zachowa ryzykownych. Stawia sobie za cel psychologiczn analiz zwi zków
podejmowania ryzyka z sensem ycia.
Publikacja jest prób nowego uj cia problemu równie ze wzgl du na sposób rozumienia aktywno ci ryzykownej – zarówno w skali indywidualnej, jak i społecznej, do
której autor wlicza działania zwi zane z nowoczesn gospodark i technologiami, takie
jak in ynieria genetyczna, globalizacja czy bro atomowa.
Ryzyko jest analizowane na tle tego, jak człowiek do wiadcza sensu własnego ycia
i co jest dla niego wa ne w perspektywie nieuchronno ci jego przemijania. Autor słusznie
zauwa a, e przez całe ycie spotykaj nas sytuacje niepewno ci i zagro enia. wiadomo trosk i zagro e ycia umo liwia traktowanie ich jako wyzwanie oraz umo liwia
rozwój. Niejednokrotnie jest koniecznym warunkiem poczucia sensu ycia. Sens ycia
wi e si z realizacj warto ci. Im wy sze warto ci człowiek preferuje, tym wi ksze ryzyko niepowodzenia czy strat poniesionych przy ich realizacji.
Autor przeprowadza analiz teoretyczn i empiryczn wymiaru egzystencjalnego
w aktywno ciach ryzykownych, opierajac si na dwóch zrealizowanych projektach badawczych. Pierwszy z nich dotyczył ryzyka rozumianego jako skłonno do podejmowania ryzyka fizycznego, drugi – ryzyka społecznego zwi zanego z nowoczesn gospodark
i technologiami.
Ksi ka szeroko podejmuje temat problematyki egzystencjalnej i ryzyka. Rozdział
pierwszy po wi cony jest teoretycznym podstawom bada . Rozpoczyna si od wprowadzenia w psychologi egzystencjaln , skupiaj c si na pogl dach Maya, Tillicha i Frankla.
Przybli ona w nim została problematyka sensu ycia, a tak e wyja niona jest sama kategoria sensu ycia. Wyró nione zostały poj cia poczucia i potrzeby sensu ycia oraz ich
składowe. Przy problematyce sensu ycia autor zamieszcza równie podrozdziały po wi cone osobistemu systemowi warto ci oraz spostrzeganiu perspektywy mierci. W ostatniej
cz ci pierwszego rozdziału prezentowana jest zmienna ryzyka. Autor wskazuje na brak
jednego modelu definiuj cego ryzyko. Rozró nia tu ryzyko w skali indywidualnej, takie
jak uprawianie sportów ekstremalnych, oraz ryzyko w skali społecznej – uciele niaj ce
zagro enia płyn ce z rozwoju technologii, ekonomii i polityki. Dla dookre lenia poj cia
„ryzyko” jest ono opisane na o miu wymiarach (kontrola ryzyka, dobrowolno , katastroficzno , bezpo rednio , surowo konsekwencji, cz sto nara ania na ryzyko, poziom
wiedzy na temat ryzyka oraz nowo ). Autor przywołuje liczne badania nad ryzykiem
opisane w literaturze polskiej i zagranicznej, z których mo emy dowiedzie si o podmiotowych uwarunkowaniach podejmowania ryzyka. Opis ryzyka egzystencjalnego jako zjawiska psychologicznego domyka rozdział teoretyczny.
Ryzyko mo e towarzyszy przy podejmowaniu wa nych yciowo decyzji. Im wa niejsza decyzja, tym wi ksze ryzyko. W kwestiach decyduj cych o przyszłym yciu jestemy osobi cie zaanga owani. Cz sto akceptujemy mo liwo niepowodzenia w imi
wy szych warto ci i zwi zanej z nimi wy szej jako ci ycia. Ryzyko egzystencjalne podejmowane jest najcz ciej w warunkach istotnej niepewno ci, niedookre lono ci i otwar-
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to ci sytuacji. Jako przykład takich sytuacji autor podaje decyzje o mał e stwie czy wyborze zawodu.
Drugi rozdział jest przedstawieniem metodologii bada własnych. Pierwsze badanie
ujmuje skłonno do podejmowania ryzyka fizycznego i wymiar egzystencjalny, a konkretnie: preferowane warto ci, stosunek do mierci, potrzeb sensu ycia i poczucie sensu
ycia. Drugie badanie po wi cone jest zwi zkom ryzyka społecznego (zwi zanego z nowoczesn gospodark i technologiami) z realizacj warto ci, odczuwaniem dylematów
moralnych i poczuciem sensowno ci tych działa .
Autor zamieszcza informacje o metodach u ytych w badaniach. S to: Skala Poczucia
Sensu ycia, Skala Potrzeby Sensu ycia oraz trzy autorskie metody: Skala stosunku do
mierci, Skala warto ci oraz Skala do badania skłonno ci do podejmowania ryzyka fizycznego. W przypadku metod skonstruowanych na potrzeby realizacji bada podane s
szczegółowe opisy ich konstrukcji, jak te wska niki psychometryczne. Badania zostały
przeprowadzone na dwóch grupach (161 i 110 osób) studentów ró nych kierunków słupskich uczelni.
W trzecim rozdziale zaprezentowane s wyniki przeprowadzonych bada . Warto ci
uzyskane w badaniach zastosowanymi metodami, jak i korelacje s czytelnie przedstawione w tabelach i na wykresach. Autor dobrze wykorzystuje otrzymane wyniki, poddaj c je zawansowanym analizom statystycznym, mi dzy innymi analizie regresji wielokrotnej i analizie kanonicznej, która pozwala na wykrycie wielowymiarowych zwi zków
mi dzy zmiennymi. Badania ujawniaj mi dzy innymi istotn dodatni korelacj skłonnoci do podejmowania ryzyka fizycznego z poczuciem i potrzeb sensu ycia. Ryzyko gospodarcze i ekonomiczne było subiektywnie spostrzegane jako ni sze, kiedy dotyczyło
wi kszych korzy ci. Pojawienie si przy tym ryzyku dylematów moralnych korelowało
dodatnio w sposób istotny z poczuciem zagro enia.
Ostatni, czwarty rozdział po wi cony jest dyskusji i interpretacji wyników bada .
Autor omawia tu zwi zek poczucia i potrzeby sensu ycia z podejmowaniem zachowa
ryzykownych. Wskazuje, e aktywno ryzykowna cz sto jest ukierunkowana na poszukiwanie sensu i znaczenia własnego ycia. Nawi zuj c do wyników analiz statystycznych,
prezentuje ciekawe wnioski, które nie zawsze s zgodne z intuicyjnym my leniem o tematyce ryzyka w kontek cie sensu ycia i warto ci. Przykładem mo e by spostrze enie, e
wła nie osoby ryzykuj ce zdrowie i ycie wi ksz wag przywi zuj do jego sensu. Maj
wi ksz potrzeb szukania i łatwiej dostrzegaj sens egzystencji ni ludzie unikaj cy takiego ryzyka. Nara anie si nie jest wi c wynikiem frustracji, a raczej ukierunkowaniem
na zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych. Podsumowuj c przeprowadzone badania, autor
wskazuje na mo liwe kierunki dalszych poszukiwa uwikłania tematyki egzystencjalnej
w do wiadczeniu ryzyka, wskazuj c na uwzgl dnienie nowych zmiennych, jak te zastosowanie autorskich metod bada .
Ksi ka Próchniaka jest ciekawym uj ciem problematyki, która ma ju swój dorobek
badawczy. Badanie zwi zków ryzyka z egzystencjalnym wymiarem psychologicznym jest
nowym spojrzeniem na to zagadnienie. Wi zanie zmiennych z dwóch ró nych wymiarów
okazało si odzwierciedla trafn intuicj badacza. Aktywno ryzykowna dotyka najbardziej podstawowych spraw ycia człowieka: jego stosunku do mierci, stosunku do siebie
czy do ycia w ogóle. Publikacja prezentuje w sposób bardzo rzetelny przeprowadzone
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badania. Autor przejrzy cie i dokładnie opisuje metodologi bada , która nie budzi zastrze e . W aneksie zamieszcza wszystkie zastosowane metody. Wyniki bada i sposób
ich analizy s jasno zaprezentowane. Wyczerpuj ca cz
teoretyczna i przeprowadzona
dyskusja wyników umo liwia zrozumienie badanej rzeczywisto ci osobom zajmuj cym
si innymi dziedzinami nauki, a ciekawa problematyka i wnioski mog wzbudzi ich zainteresowanie.
Podejmowanie ryzyka a sens ycia człowieka jest cenn monografi , któr warto poleci nie tylko osobom zgł biaj cym problematyk warto ci, sensu ycia i zachowa ryzykownych. Z zainteresowaniem mo e przeczyta j ka dy, kto interesuje si rozwojem
osobistym człowieka i kto kiedykolwiek, patrz c na ludzi stawiaj cych si w sytuacji zagro enia własnego zdrowia lub ycia, zadawał sobie pytanie „Dlaczego oni to robi ?”

Marcin Młynarczyk
doktorant Katedry Psychologii Osobowo ci KUL

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
“PSYCHOLOGY FOR THE 21st CENTURY”,
WIEDE , 27-30 CZERWCA 2005 ROKU

Instytut Neuwaldegg jest centrum konferencyjnym utworzonym przez fundacj
EICEE (Educational Initiative for Central and Eastern Europe). Jest to organizacja pozarz dowa zajmuj ca si działalno ci edukacyjn skierowan do studentów z Europy rodkowej i Wschodniej. Instytut korzysta z doradztwa znacz cych osób wiata nauki i polityki, do których nale m.in. Władysław Bartoszewski oraz Vaclav Havel.
Konferencje organizowane przez Instytut Neuwaldegg dotycz przede wszystkim
domeny nauk politycznych, prawa, filozofii, historii i kultury. Motywem przewodnim
spotka s głównie zagadnienia dotycz ce społecze stwa demokratycznego, praw i obowi zków obywatelskich, relacji mi dzy wolno ci , moralno ci i yciem gospodarczym,
aktualnych społecznie pyta z zakresu etyki, jak równie socjokulturowych problemów
dotykaj cych konkretne regiony Europy rodkowo-Wschodniej.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter działalno ci, tym razem Instytut był organizatorem konferencji psychologicznej, która odbyła si w dniach 27-29 czerwca 2005 r.
Spotkanie miało charakter mi dzynarodowy. Uczestnikami konferencji byli studenci psychologii studiów magisterskich i doktoranckich z krajów Europy rodkowo-Wschodniej
(m.in. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy) i Rosji.
Tematem przewodnim konferencji były kwestie dotycz ce warto ci aplikacyjnych
psychologii w XXI wieku, w szczególno ci na tle problemów społecznych tzw. ery postsowieckiej. Program konferencji obejmował wykłady oraz uzupełniaj ce je spotkania

