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Wydaje si!, "e jednym z nielicznych argumentów, które uzasadniaj# przej$cie naukowca na emerytur!, jest mo"liwo$% sprawdzenia, w jakim stopniu wieloletnia, wspólna
praca z innymi badaczami przekszta&ci&a si! we wzajemny szacunek, sympati! i inspiracje
do dalszego rozwijania pogl#dów naukowych badacza-emeryta. Naukowiec taki – w tym
krytycznym momencie swej pracy zawodowej – mo"e oczekiwa% na uhonorowanie go
prac# naukow#, stworzon# przez grono przyjació& i wspó&pracowników. Czasami taka
praca nie jest tylko zbiorem losowo dobranych tekstów, lecz sk&ada si! z opracowa
wprost lub po$rednio nawi#zuj#cych do zainteresowa badawczych profesora-emeryta.
Wówczas mo"na wnosi% o silnych wi!zach naukowych &#cz#cych profesora z autorami
tekstów wchodz#cych w sk&ad monografii. Unikaln# sytuacj# jest ta, gdy ka"dy ze wspó&autorów ofiarowuje jubilatowi znakomity, a jednocze$nie sprofilowany tematycznie tekst.
Wówczas ca&a praca staje si! $wiadectwem docenienia pod ka"dym wzgl!dem (zawodowym, moralnym, przyjacielskim, towarzyskim) profesora-emeryta.
W taki w&a$nie sposób nale"y oceni% prac! zbiorow# po$wi!con# uczczeniu jubileuszu pracy zawodowej prof. dr hab. Ryszarda Stachowskiego, któr# rzetelnie zredagowa&
prof. Jerzy Brzezi ski. Sk&ada si! ona z wielu rozdzia&ów o du"ej warto$ci naukowej,
a ich autorami s# badacze reprezentuj#cy wi!kszo$% psychologicznych o$rodków naukowych w Polsce. Ksi#"ek zawieraj#cych warto$ciowe teksty mo"na odnale'% w polskiej
literaturze psychologicznej du"o. Tutaj znalaz&y si! jednak opracowania napisane z polotem, dowcipnie, jakby od niechcenia. J. Bruner powiedzia&by, "e napisano je na „lew#
r!k!”. Znakomite teksty, znakomici autorzy, znakomity redaktor zagwarantowa&y, "e ca&a
ksi#"ka Psychologia – mi dzy teori!, metod! i praktyk! rzeczywi$cie jest znakomita.
Stawia to recenzenta w k&opotliwej sytuacji, gdy" móg&by zachwyca% si! oryginalnymi
tematami kolejnych opracowa , erudycj# historyczn# ich autorów, nieoczekiwanymi propozycjami rozwi#za badawczych i du"# spójno$ci# wszystkich materia&ów przy jednoczesnej ich ró"norodno$ci. Poniewa" nie lubi! pisa% panegiryków, gdy" taka recenzja nie
ma wi!kszego sensu, pozwol! sobie tylko na krótkie zwrócenie uwagi na istotne zalety
pi!ciu bloków tematycznych
Autentyczn# pasj# Profesora Stachowskiego od pocz#tku pracy naukowej do chwili
obecnej jest refleksja filozoficzna nad psychologi#. Nic wi!c dziwnego, "e od tej problematyki rozpoczyna si! Psychologa – mi dzy teori!, metod! i praktyk!. Dwa wprowadzaj#ce opracowania, chocia" dotycz# metodologii (K. Zamiara) i teologii (T. W!c&awski),
po$rednio poruszaj# zagadnienia, którymi ci#gle interesuje si! Jubilat.
Kolejn# cz!$% recenzowanej monografii tworz# tak"e dwa $ci$le ze sob# zwi#zane
artyku&y. Pierwszy z nich – autorstwa prof. Stachowskiego – jest próbk# pracy badawczej
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Jubilata. Próbka to znakomita, gdy" w tek$cie O godno"ci przedmiotu psychologii... ukazuje swoje najwi!ksze pasje badawcze, znakomit# metod! analityczn#, jak# si! pos&uguje,
a tak"e precyzyjny j!zyk, za pomoc# którego obja$nia najistotniejsze kwestie wspó&czesnej psychologii rozpatrywane z perspektywy historycznej. Drugi artyku& (autorstwa
T. Rzepy) jest niejako pog&!bieniem analiz zaprezentowanych wcze$niej. Autorka opracowania próbuje umiejscowi% prof. Stachowskiego i jego podej$cie do bada w tradycjach
ontologicznych rozumienia psychiki, a tak"e skontrastowa% jego pogl#dy ze wspó&czesnymi kierunkami definiowania przedmiotu psychologii.
Trzecia cz!$% monografii, dla mnie najciekawsza, zawiera sze$% kolejnych rozdzia&ów, które s# prawdziwymi pere&kami „historycznych wycieczek” w poszukiwaniu korzeni niektórych idei psychologicznych, uskutecznionych przez znakomitych psychologów,
którzy na co dzie nie fascynuj# si! histori#. Tekst Cz. Nosala o archetypach i ich zwi#zkach z psychologi# ewolucyjn# zapewnia interesuj#c# zabaw! intelektualn#, gdy" – jak
zwykle u tego badacza – jego pomys&y mog# zaskakiwa% i fascynowa%. A. Kola czyk
podj!&a koncepcj# emocji W. Jamesa. Postara&a si! wykaza% w swoim opracowaniu, jak
znakomicie ten wybitny psycholog potrafi& wyczu% istot! tego procesu psychicznego i jak
wspó&czesne badania potwierdzaj# i uszczegó&awiaj# jego intuicje. Z kolei A. Ba ka przeprowadzi& zaskakuj#c# analiz! problemu przywi#zania. Poj!cie to, tradycyjnie odnoszone
do wczesnej fazy socjalizacji dzieci, zosta&o po&#czone z przywi#zaniem do miejsca. Efekt
tej analizy jest bardzo warto$ciowy, gdy" pozwala inaczej spojrze% na tradycyjne badania
prowadzone w ramach psychologii $rodowiskowej. D. Doli ski zaj#& si! pozornie ma&o
istotnym zagadnieniem dotycz#cym eksperymentu wykonanego przez Milgrama. W dociekliwy sposób przeprowadzi& analiz! chyba wszystkich replikacji tego eksperymentu
i bada zbli"onych, a nast!pnie podj#& prób! wykazania, w jakim stopniu wszelkie badania nad pos&usze stwem mo"na odnie$% do niektórych problemów wspó&czesnego $wiata
(terroryzm, indoktrynacja, wojny lokalne, sprawowanie w&adzy politycznej itd.). T. Tyszka odnosi si! do pogl#dów dawnych filozofów, wykazuj#c, "e byli oni pomys&odawcami
wspó&czesnych pogl#dów na temat podejmowania decyzji. Nieco inny charakter ma rozdzia& napisany z przez T. Marka i M. F#frowicz. Mo"e w najmniejszym stopniu nawi#zuje
on do historii (a szkoda!), natomiast zapoznaje nas ze wspó&czesnymi koncepcjami uwagi
wykazuj#c, "e czasami trzeba prze&ama% w&asne schematy my$lowe ukszta&towane przez
tradycj! psychologiczn#, aby na nowo stworzy% baz! poj!ciow# dla starych problemów.
Trzeci# cz!$% recenzowanej pracy zbiorowej tworz# teksty napisane przez J. Brzezi skiego, H. S!k, M. Stasiakiewicza, E. Hornowsk#, J. Paluchowskiego i M. Zakrzewsk#.
Brzezi ski lansuje w swoim artykule autorsk# wersj! prowadzenia bada naukowych
w psychologii. Pisz! „w&asn#”, poniewa" uwa"am, "e poza technicznymi, powszechnie
akceptowanymi zasadami post!powania badawczego, Brzezi ski zaproponowa& w swym
tek$cie metateoretyczn# koncepcj! my$lenia o badaniach eksperymentalnych, a to jest ju"
zupe&nie nowa jako$% metodologiczna. S!k przedstawi&a unikalne opracowanie dotycz#ce
rozwoju metody eksperymentalnej w psychologii klinicznej. Tekst ten jest napisany
z du"# kompetencj#, dobrze osadzony w literaturze przedmiotu i z pasj# polemiczn#.
Uwa"am, "e znakomicie zape&nia on luk! dotycz#c# metod badawczych i diagnostycznych w psychologii klinicznej. Z du"ym polotem napisa& te" rozdzia& o projekcji i metodach projekcyjnych Stasiakiewicz. W tym opracowaniu na uwag! zas&uguje wnikliwo$%
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prowadzonych analiz oraz znajomo$% historii rozwoju metod projekcyjnych. Historii rozwoju bada testowych zosta& po$wi!cony rozdzia& napisany przez Hornowsk#. W polskiej
psychologii nigdy dot#d nie pojawi& si! jeszcze tekst po$wi!cony historii wykorzystania
komputerów przez psychologów. J. Paluchowski wykona& to pionierskie zadanie z powodzeniem. W jego artykule znalaz&em wiele ciekawego materia&u historycznego, ale najwa"niejsze jest to, "e potrafi& on ten historyczny materia& wykorzysta% do zaprezentowania wspó&czesnych problemów w&#czenia komputerów do prac psychologów. T! cz!$%
ksi#"ki ko czy artyku& napisany przez Zakrzewsk#. Solidna analiza warto$ci skali
Wechslera wykonana za pomoc# analizy czynnikowej b!dzie z pewno$ci# interesuj#ca dla
wielu specjalistów z tego zakresu.
Najmniej spójna tematycznie jest ostatnia cz!$% recenzowanej pracy. Rozpoczyna j#
opracowanie J. Siuty, po$wi!cone omówieniu dwóch pomys&ów Skinnera dotycz#cych
wykorzystania behawioryzmu w ró"nych dziedzinach praktyki spo&ecznej (wojsko, przemys&, wychowanie ma&ych dzieci). Nast!pnie B. Wojciszke przedstawi& solidn# porcj!
ciekawej wiedzy teoretycznej, popartej analiz# oryginalnych wyników bada w&asnych
z zakresu psychologii politycznej. Za warto$ciowy uznaj! artyku& napisany przez W. Poznaniaka. Po pierwsze, opracowanie to odnosi si! do podstawowych problemów etycznych zwi#zanych z realizacj# roli zawodowej psychologa (a tak"e zawodów pokrewnych).
Po drugie, opracowanie to jest wnikliw#, rzeteln# i realistyczn# prób# wypracowania
sposobów radzenia sobie przez psychologów z dylematami etycznymi. Na ko cu monografii przedstawiony zosta& jeszcze jeden problem psychologiczny w uj!ciu historycznym,
a mianowicie M. Strykowska zaj!&a si! analiz# rozwoju pogl#dów psychologicznych na
temat relacji cz&owiek–praca.
Recenzowan# ksi#"k! rozpoczyna solidnie przygotowany biogram i spis publikacji
prof. Stachowskiego, a na jej zako czenie zaproponowano Czytelnikom prawdziwy, chocia" nietypowy rarytas: fragmenty dziennika z Ku'nic autorstwa Jubilata. Cieszy to,
"e do$wiadczenia tatrza skie – nie tylko prof. Stachowskiego, ale te" jego kolegów
– zosta&y w ten sposób uwiecznione i przejd# do historii. Jak si! okazuje, prof. Stachowski
jest nie tylko wybitnym metodologiem i historykiem psychologii, ale tak"e doskona&ym
kronikarzem.
Stanis#aw Kowalik
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