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THE LANGUAGE OF PSYCHOLOGISTS' AUTOBIOGRAPHIES

Summary: We often notice difficulties in using the language in therapeutic practice - especially if

the language is supposed to be the basic instrument of relating one's own experiences. The similar

(or even ,,more acute") situation occurs when the language is expected to serve as the only one

medium of narrative transmission. The talk is of psychological documents, especially of autobio-

graphies. Making use of collection of Polish psychologists' autobiographies (Xymena Gliszczynska,

Jan Strelau, Kazimierz Obuchowski, Maria Przetaczmk-Gierowska, Wlodzimierz Szewczuk,

Ziemowit Wlodarski, Lidia Woloszynowa), I show the fundamental rules of using the language in

autobiographical narration. worked out by psychologists.

Autobiografia jest jedna z bardziej popularnych, a zarazem trudna fonna prze-

kazu komunikacyjnego. Mozna ja traktowac jak autoportret, którego tworzywem jest

jezyk. Szkicujac autoportret za pomoca slów, autobiograf ma do dyspozycji wszech-

stronne narzedzie przekazu dajace mu wrecz nieograniczona mozliwosc ekspresji, z

drugiej zas strony - jest on ograniczany przez wlasna wiedze na temat wartosci

dokonanych czynów, ich etycznego kontekstu i moralnego wydzwieku, oczekiwan

czytelników, pozytków plynacych z kreowania okreslonego wizerunku siebie itp. Aby

to wyposrodkowac, manipuluje jezykiem przekazu. Cokolwiek bowiem sadzic o
mozliwosciach i ograniczeniach jezyka jako narzedzia autoekspresji (funkcja komu-

nikacyjna) i autoprezentacji (funkcja poznawcza), nie mozna mu odmówic cechy

plastycznosci. Tym samym - charakterystycznej dla jezyka w sensie tworzywa -
"zdolnosci" do zaleznego od autora kreowania przedstawianego swiata i odslanianej

postaci.

Jezyk uzywany przez uczonych-autobiografów laczy w sobie cechy jezyka

naukowego i potocznego (w fonnie literackiej). Zwykle, zaleznie od przedmiotu

opisu, przewage zdobywa którys z nich. Trudno bowiem relacjonowac np. epizod

rozpoczecia nauki w szkole podstawowej uzywajac jezyka naukowego, jak równiez

trudno prezentowac zalozenia uznawanego paradygmatu za pomoca jezyka potocz-

nego. Rzec mozna, ze to aktualnie prezentowany przedmiot opisu zwykle "wymusza"

na autobiografach wybór adekwatnej fonny jezyka.
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Przedmiotem autobiograficznego opisu jest przede wszystkim ludzkie zycie,

przebieg drogi zyciowej i naukowej wraz z porazkami i sukcesami, bledami, potknie-

ciami, trafnymi decyzjami i pomyslnymi rezultatami podjetych dzialan. Autobiografia

- to równiez osoby spotkane na drodze zyciowej: te nalezace do srodowiska rodzin-

nego, zaliczane do kregu znajomych i przyjaciól, czy reprezentujace srodowisko

naukowe. Droga zyciowa to takze wszelkie doswiadczenia nabywane wskutek podej-

mowanych decyzji i dokonywanych wyborów. To przezycia, emocje i uczucia zwia-

zane z ich gromadzeniem. To motywy i efekty aktywnosci. Uogólniajac, mozna

powiedziec, ze autobiografia niejako miesci w sobie czlowieka wraz z jego otocze-

niem spolecznym i rzeczywistoscia fizyczna, przedstawiana - mniej lub bardziej

wyraznie - we wszystkich jej aspektach (historycznym, politycznym, przyrodniczym,

geograficznym). Zasadniczy przedmiot autobiografii moze byc zatem bardzo rozbu-

dowany.

Ze wzgledu na rozleglosc zakresu wypowiedzi autobiograficznych, a przede

wszystkim ze wzgledu na obecnosc w nich informacji o sobie i o innych ludziach

funkcjonujacych w okreslonych kontekstach spolecznych, twierdze, iz w autobiogra-

fiach (podobnie jak w biografiach) nawet tych o charakterze naukowym, zawieraja

sie tresci psychologiczne. Wlasciwie kazdy przypadek odwolania sie autora do pamie-

ci autobiograficznej (Rosenberg 1988, McKinley Runyan 1992, Trzebinski 1992,

Draheim 1995), jak równiez wiekszosc prób prezentacji innych osób badz odwoly-

wanie sie do wydarzen historycznych lub politycznych (wraz z towarzyszacymi im

ocenami) oznacza pojawienie sie tresci psychologicznych w wypowiedzi autobio-

graficznej (lub w biografii). Z jednym wszak wyjatkiem. Ma on miejsce wówczas,

kiedy autobiograf zalozy z góry, ze przygotowuje autobiografie w formie kalendarium

wzbogaconego sprawozdaniem z przebiegu naukowej kariery. Sadze, ze takiemu

wytworowi nie powinno przyslugiwac miano autobiografii.

Jezeli zatem przyjmiemy, ze dla autobiografii typowe sa tresci psychologiczne,

wówczas odpowiedz na pytanie o uscislenie formy jej jezyka wydaje sie prosta. Jezyk

autobiografii naukowej, nasyconej tresciami psychologicznymi, winien byc przede

wszystkim jezykiem psychologii lub winien na nim bazowac (niezaleznie od jego

potocznego badz naukowego charakteru). Wynika stad kolejny wniosek, iz najbardziej

psychologiczne, a wiec w wiekszym (niz inne autobiografie) stopniu nasycone tre-

sciami psychologicznymi i zarazem przygotowane z uzyciem glównie jezyka psycho-

logii, powinny byc autobiografie psychologów. Przypuszczenie o nasyceniu

wypowiedzi autobiograficznych psychologów tresciami o charakterze psychologicz-

nym w wiekszym stopniu anizeli autobiografii uczonych reprezentujacych inne dys-

cypliny nauki. okazalo sie sluszne (Rzepa 1995a, 1995b).
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Obecnie chcialabym zatrzymac sie nad pierwszym twierdzeniem i zastanowic

sie, czy istotnie jezyk autobiografii psychologów jest jezykiem psychologicznym.

Zanim wykaze prawdziwosc lub falsz tego twierdzenia, kilka slów o znaczeniu

wyrazenia ,jezyk psychologii (psychologiczny)".

Wlasciwie az wstyd sie przyznac do tego, jak rzadko zastanawiamy sie nad

jezykiem macierzystej dyscypliny. Jakbysmy zgadzali sie ze znanym od XIX wieku

zarzutem sformulowanym wobec psychologów przez Franza Brentana, ze wykazuja

oni tendencje do wyjasniania wszelkich zjawisk zanim zostana one porzadnie (tzn.

jasno i wyraznie) opisane. Rzeczywiscie, czy potrafimy podac przynajmniej jedna

prace psychologiczna poswiecona refleksji wylacznie nad jezykiem psychologii?
Z najbardziej jak dotad wnikliwa analiza genezy i charakterystyka jezyka psy-

chologii spotkalam sie w pracy Grahama Richardsa (1989). Zdaniem G. Richardsa,

,jezyk psychologiczny" jest zbiorem znaków odnoszacych sie do stanów i zjawisk

psychicznych.

Dokladnie chodzi o nastepujace elementy:

1) nazwy oznaczajace pojecia ogólne (np. umysl, swiadomosc, nieswiadomosc,

osobowosc, mysl, psychika);

2) slowa i wyrazenia dotyczace stanów psychicznych (np. niepokój, zazenowanie,

zmartwienie. zaklopotanie, zainteresowanie, szczescie);

3) nazwy okreslajace zdolnosci i dyspozycje psychiczne (np. inteligencja, pamiec,

wola, wrazliwosc, wyobraznia);

4) deskrypcje osobowosci (np. ekstrawertywny, zewnatrzsterowny, leniwy, schizoty-

miczny, kontaktowy, zamkniety);

5) nazwy sluzace okresleniu zachowan (np. przestraszyc, fascynowac, ostrzegac,

zagrazac, komunikowac, wspólczuc, dzialac, decydowac, wycofywac sie);
6) tenniny techniczne uzywane w dziedzinie nauki nazywanej Psychologia (i ozna-

czanej przez Richardsa wielka litera. w odróznieniu od psychologii zdroworoz-

sadkowej, "obecnej" w mysleniu potocznym), np. represja, warunkowanie

instrumentalne, identyfikacja, rozchwianie, dystymia, osobowosc niedojrzala,

dysharmonijny rozwój.

Warte podkreslenia jest to, ze komunikacja psychologiczna dotyczaca psychicz-

nych stanów i zjawisk nie przebiega jedynie poprzez jezyk psychologii. Zreszta,

wyrazenia tego jezyka maja najczesciej, wedlug Richardsa, plynny status i wystepuja
jednoczesnie w jezyku potocznym. Wszak to nie jezykowi psychologicznemu nalezy

przypisac "palme pierwszenstwa" w oznaczaniu stanów i procesów psychicznych.
Zauwazmy, ze terminy techniczne uzywane w psychologii stanowia zaledwie jedna

szósta elementów konstytuujacych jezyk psychologiczny. Pozostale, bedace w uzyciu
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psychologów, sa wspólne zarówno dla jezyka psychologii zdroworozsadkowej, jak i
dla innych nauk, w najwiekszym zas stopniu - dla filozofii.

Ponadto, co Richards zauwaza i pokresla, jezyk psychologiczny jest glównie

jezykiem metafory. A to dlatego, ze zostal wygenerowany z ,jezyka swiata" (world

language) na drodze internalizacji wlasciwosci i zjawisk swiata zewnetrznego jako

wlasciwosci i zjawisk psychicznych. Na rzecz tej - a nie odwrotnej (tzn. dotyczacej
swoistego rzutowania cech i procesów psychicznych na zjawiska i wlasciwosci swiata

zewnetrznego) - tezy mozna przytoczyc mnóstwo przykladów. Mówimy: oslupiec,

zbaraniec, stchórzyc, drzec jak osika, byc madrym jak sowa, pracowitym jak wól lub

mrówka, lub pszczola, zlym jak osa, brzydka jak ropucha, a pieknq jak poranek.

Od siebie dodam, ze G. Richards nie uwzglednil tego, co dla ogólu psychologów

nie jest zadna tajemnica, iz psychologia od poczatku swego istnienia "mówi" co

najmniej kilkoma jezykami paradygmatycznymi, na gruncie których - z reguly, ale

nie zawsze - przestrzega sie podstawowych wskazan ogólnej metodologii nauk.

Gdyby zastanowic sie nad gradacja jezyków psychologii, stosujac kryterium od

najdalej idacej hennetyzacji paradygmatycznej do najwiekszej otwartosci, to za trafny

przyklad pierwszego z nich móglby posluzyc jezyk psychologii matematycznej, zas

drugiego z nich -jezyk psychologii humanistycznej. Miejsca posrednie zajmowalyby

jezyki psychologii poznawczej, behawioryzmu, psychoanalizy.

Z taka diagnoza róznic jezykowych uwarunkowanych paradygmatyczni e jest

zwiazana (wspomniana juz) kwestia zanurzenia jezyka psychologii w jezyku potocz-

nym. Bez watpienia, jezyk hennetyczny pozostaje nieprzenikniony dla slów naleza-

cych do jezyka potocznego, zas jezyk otwarty - przeciwnie. Jednoczesnie mozna

zakladac, ze niejako "odwrotny" ruch (z jezyka psychologicznego do potocznego)

odbywa sie w pierwszym przypadku sporadycznie, natomiast w drugim - czesto.

Np. wszelkie "uklady sprzezone" i "sprzezenia zwrotne", "wejscia i wyjscia systemu",

rzadko któremu uzytkownikowi jezyka potocznego skojarza sie z czlowiekiem i z

psychologia. Natomiast "samorealizacja", "potrzeba wzrostu przez radosc", "potrze-

ba bezpieczenstwa", "uznania i szacunku" czy tez "doswiadczenie szczytowe", zna-

lazly swoje miejsce w jezyku potocznym. Taki obustronny ruch swiadczy o

zywotnosci i nosnosci chocby najbardziej specjalistycznego jezyka.

Nalezy dodac, iz oprócz jezyka paradygmatycznego mozna w psychologii wy-

róznic jezyk poszczególnych teorii (zwlaszcza teorii osobowosci) oraz jezyk specja-

lizacji psychologicznych. Wszystkie wymienione jezyki pozostaja wzgledem siebie

w - trudnych do jednoznacznego okreslenia - zaleznosciach. Wobec tak znacznego

skomplikowania, jasna staje sie niechec psychologów do zajmowania sie problema-

-lyka jezyka ich macierzystej dyscypliny.
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Przejdzmy obecnie do uzasadnienia tezy, iz jezyk analizowanych autobiografii

jest jezykiem psychologicznym. Chodzi tutaj o autobiografie nastepujacych psycho-
logów: Xymeny GIiszczynskiej (1995), Kazimierza Obuchowskiego (1992), Marii
Przetacznik-Gierowskiej (1992), Jana Strelaua (1995), Wlodzimierza Szewczuka

(1992), Ziemowita Wlodarskiego (1995) i Lidii Woloszynowej (1992). W ponizszej
analizie bede odwolywac sie równiez do przytoczonej definicji jezyka psychologicz-

nego, podanej przez Richardsa.

l. Zaleznie od specjalizacji autobiografów, uzywaja oni czesciej slów nalezacych

do jezyka paradygmatu aktualnie obowiazujacego w uprawianej galezi psychologii.
Autobiografowie czynia to zwykle w kontekscie wykladu wlasnych teorii psycholo-
gicznych. I tak:

*

jezyka psychologii poznawczej (w kontekscie jezyka specyficznego dla psy-
chologii pracy i w odwolaniu do jezyka teorii motywacji) uzywa X. Gliszczynska;

*

jezyka psychologii life-span (w odniesieniu do jezyka psychologii rozwojowej
i wychowawczej) uzywaja: M. Przetacznik-Gierowska, L. Woloszynowa i Z. Wlodar-
ski;

*

jezyka psychologii róznicowej uzywa J. Strelau;

*jezyka psychologii osobowosci uzywaja: K. Obuchowski (mieszczac sie w
paradygmacie humanistycznym) i W. Szewczuk (poruszajacy sie w paradygmacie
poznawczym).

Ponadto nalezy podkreslic, iz niezaleznie od specjalizacji psychologicznej, w
wiekszosci autobiografii pojawiaja sie tenniny dlan wspólne, a nalezace do jezyka

psychologii humanistycznej.
Omawiany i charakterystyczny rys jezyka autobiografii psychologów pokaze na

przykladzie wypowiedzi X. Gliszczynskiej i K. Obuchowskiego.
_ Xymena Gliszczynska: "Czlowiek kieruje sie celami, którym przypisuje rózna

wartosc, dokonuje wyboru, kierujac sie swymi preferencjami oraz przewiduje i ocenia

sposoby realizacji swoich celów w kategoriach skutecznosci. Ten ogólny obraz
postepowania ludzi przenosilam (...) do analiz i badan zachowania sie ludzi w
warunkach pracy" (1995, s. 61).

"Z czasem moje zainteresowania przesunely sie z wartosci na druga z podstawo-

wych zmiennych w decyzyjnym modelu motywacji. Jest nia (m) subiektywne pra-
wdopodobienstwo osiagniecia cenionych wartosci (...). Nasza aktywnosc zyciowa jest
wyznaczona przez cele, które pragniemy osiagnac i subiektywne oceny sposobów ich
osiagania" (1995, s. 63).

"Dlatego ludzi charakteryzuje nie tylko to, co w zyciu najbardziej cenia -
pieniadze, pozycja spoleczna czy szczescie rodzinne, ale takze typowe dla nich



8

dochodzenie do celów - na sile, cierpliwie i wytrwale, przez prace lub nieuczciwosc.

Nie znam badan w tym zakresie" (1995, s. 64).

- Kazimierz Obuchowski: "Poprzednio tez umialem dystansowac sie wobec

rzeczywistosci, ale bylo to mechaniczne odrzucanie faktów, wylaczanie sie z rzeczy-

wistosci. (...) Sytuowalem siejako widz nierealnych zdarzen. (...) Nie bylem wówczas

dostatecznie dojrzaly do autonomii opartej na intencjonalnosci, a technika takiej

prostej izolacji psychicznej byla jedyna dla mnie dostepna, skuteczna metoda. (...)

Udalo mi sie wprawdzie pozostac soba, nie stac sie czescia rzeczywistosci, ale ta zla

rzeczywistosc pozostawala we mnie. Stawala sie niestrawionym kesem doswiadczenia

-pokannemduszy i ciazyla na niej. (...) Terazjuz wiem. ze doswiadczenie takie mozna

strawic i zasymilowac w sobie. a nawet wzmocnic nim swoja osobowosc. "Strawie-

nie" jej jest jednak mozliwe tylko za pomoca soków czerpanych z przyszlosci. To

wlasnie w tym okresie opanowalem umiejetnosc patrzenia rzeczywistosci w twarz,

utrzymywania jej na dystans. tak. abym nie stal sie jej czescia, aby ONA nie dzialala

we mnie jako JA" (1992, s. 51).

2. Psychologowie uzywaja zarówno ogólnych, jak i specyficznych slów i wyra-

zen nalezacych do jezyka psychologicznego na okreslenie wlasnych stanów i zjawisk

psychicznych, zdolnosci i dyspozycji oraz zachowan (zgodnie z definicja Richardsa).

Posluguja sie tu szeroka gama mozliwosci:

* slowami i wyrazeniami zaczerpnietymi z jezyka potocznego, np. ogromna
przyjemnosc, ciekawa (interesujaca) osobowosc, dobry (wysoki) poziom wiedzy,

rozsadna opieka, bogate (zywe, wielkie, harmonijne, poszukiwane) przezycia, feno-

menalna (znakomita, bardzo dobra) pamiec, gorzka (pelna) swiadomosc, rovni/owa-

nie w literaturze, bliskie i przyjavze stosunki, zbyt lagodny, nader krytyczny, napiecie

i zdenerwowanie vnalalo, stracilam reszte zludzen i cierpliwosci itp.;

* slowami i wyrazeniami nalezacymi do jezyka psychologicznego ("tenniny
techniczne" wedle G. Richardsa), których jest zdecydowanie wiecej niz nalezacych

do jezyka potocznego, np. destrukcja, percepcja, samorealizacja, kompulsja, autono-

mia, transgresja, frustracja, procesy poznawcze, pamiec dlugotrwala, motyw osiag-

niec, napedowy czynnik jednostkowego rozwoju naukowego, pasja poszukiwan

povzawczych, aktywnosc poznawcza, wrazliwosc i odwaga problemowa, stymulacja

emocjonalna, obciazenie psychiczne, dysharmonijny rozwój intelektualny itp.; az do

tak "technicznie" nieznosnych. jak np. uzytki poznawcze, stosunki interpersonalne

mialem dobre, u mnie znalazlo to wyraz w kompulsywnym dazeniu do autonomii, które

bylo sprzecvze z wlasciwa mi kolektywistyczna orientacja na wspólprace;

* metaforami, np. czuje sie zardzewiala pod wzgledem wiedzy, reaguje pokrzywka
moralna, wstapil we mnie diabel, rozjechalismy sie z gorzka swiadomoscia, opano-
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walem umiejetnosc patrzenia rzeczywistosci w twarz, znuzenie bezsensem, wychodzi-

lismy z wojny ludzmi na starych pietach. odurzeni zapachem cebuli szczescia itp.;

* aforyzmami, np.:
- "Pozbawionych wlasnych korzeni zmyje latwo pierwsza wiosenna burza"

(K. Obuchowski 1992, s. 13).

- "Hybrydy rzadko bywaja udane" (K. Obuchowski 1992, s. 13).

- "Kazde nowe doswiadczenie moze byc uzyteczne i nie nalezy rezygnowac z

niego zbyt pochopnie" (Z. Wlodarski 1995, s. 168).

- ,,(...) zawsze warto jeszcze zyc, jak dlugo cierpienie fizyczne badz psychiczne

nie zabije w nas ciekawosci swiata" (X. Gliszczynska 1995, s. 77).

- ,,(...) przegrana bitwa nie decyduje o losie wojny. Porazka rzeczywista ma

miejsce dopiero wówczas, gdy wypracowana juz teorie podwaza pózniejsze badania

wlasne lub cudze, zmuszajac do zasadniczej zmiany stanowiska" (W. Szewczuk 1992,

s. 141).

- ,,(...) lek prowadzi nie tyle do instrukcji, ile do innego sposobu myslenia"

(K. Obuchowski 1992, s. 60).

- ,,(...) zeglujacy wlasnym kursem naraza sie na ryzyko zapuszczenia na obszary

zbyt egzotyczne. Moze znalezc sie poza flota, która poplynela calkiem gdzie indziej

i w innym celu" (K. Obuchowski 1992, s. 20).

- "W najpogodniejszym zyciu bywaja sztormy" (W. Szewczuk 1992, s. 158).

- ,,(...) uczony nie powinien byc kaplanem prawdy. W dymie jego kadzidel

prawda zmieni sie w falsz. Dlatego powinien on byc raczej pielgrzymem, pelnym

zwatpienia w swój wybór i podtrzymywanym przez nadzieje na to. ze jest na wlasci-

wym szlaku" (K. Obuchowski 1992. s. 25).

- ,,(...) niwa naukowa bywa laczka wygodna i cienista, acz rzadko soczysta"

(K. Obuchowski 1992, s. 21).

- ,,(...) lamanie stereotypów, przedzieranie sie przez nawyki tradycyjnego my-

slenia, utrwalonego nieraz przez wielkie autorytety, ma swoja niepowtarzalna drama-

turgie" (W. Szewczuk 1992, s. 140-141).

- ,,(...) dobrze postawione pytania mnoza sie przez paczkowanie" (W. Szewczuk
1992, s. 145).

- ,,(...) mamy na kazdy temat co najmniej dwie równowazne, jakosciowo

odmienne prawdy - prawde obrazu i prawde modelu, a wiec idealizacji. Jedna sluzy

dzialaniu, a druga rozumieniu" (K. Obuchowski 1992, s. 125).

- ,,(...) na postep skladaja sie drobne fakty i zmiany, których znaczenia nie

docenia sie w chwili ich pojawienia" (X. Gliszczynska 1995, s. 16).

"Nie sposób zajmowac sie wszystkim naraz" (Z. Wlodarski 1995, s. 168).
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Co interesujace, psychologowie posluguja sie slowami i wyrazeniami nalezacy-

mi do jezyka potocznego wówczas, gdy bardziej dobitnie wyrazaja wlasne stany

emocjonalne. To naturalne zatem, ze w sytuacji gdy poziom ich aktywacji byl wysoki,

wola powiedziec, ze byli zdenerwowani, wsciekali sie, ciskali.

3. "Terminy techniczne" czy tez slowa i wyrazenia niemal bezsprzecznie nale-

zace do jezyka psychologii, w zdecydowanej przewadze wystepuja wówczas, gdy

psychologowie charakteryzuja rózne osoby znaczace, spotykane na drodze zyciowej.

Najczesciej chodzi tu o autorytety. Czasami mamy wrecz do czynienia z mini-portre-

tami psychologicznymi, sporzadzanymi zwlaszcza nauczycielom. Nierzadko - oso-

bom z najblizszej rodziny. Przywolajmy kilka najbardziej interesujacych. tzn.

zawierajacych charakterystyki znanych uczonych, odnotowanych w historii mysli

psychologicznej.

- Wladyslaw Heinrich: ,,(...) twórca polskiej psychologii eksperymentalnej (...),

zalozyciel pierwszej na wschód od Lipska pracowni psychologicznej. Uczyl jak

wzniesc sie ponad szkólki, partykularne ambicje, by uchwycic ogólne trendy mysli

naukowej, w tym równiez psychologicznej. Wzmacnial odpornosc na wszelkiego

rodzaju spekulacje. Wprowadzal w warsztat precyzyjnego eksperymentowania. Po-

trafil niepostrzezenie opiekowac sie mlodymi adeptami nauki, u których dostrzegal

ambitne zaangazowanie poznawcze. Byl bardzo tolerancyjny w obszarze postaw

politycznych" (W. Szewczuk 1992, s. 123).

- Andrzej Lewicki: ,,(...) osobowosc bardzo zlozona, pelna przeciwienstw.
Noszac w sobie wiele leków, byl napiety, sklonny do skrajnych decyzji emocjonalnych

i do uzaleznien. Odpalal papierosa od papierosa i wypijal jedna po drugiej kawe, na

przemian z równie czarna herbata. (...) W Poznaniu ujawnil sie przede wszystkim jako
znawca fizjologii wyzszych czynnosci nerwowych. Jego wyklad z tej dziedziny
stanowil majstersztyk niezwykle klarownego ujecia, tak jak i jego precyzyjnie napi-

sana ksiazka o procesach róznicowania. (...) Glówna zaleta Profesora dla mnie, a

pózniej juz dla sporego zespolu ludzi, bylo znakomite formalne wyksztalcenie, w tym
metodologia pochodzaca wprost ze szkoly lwowskiej. Byl objawieniem. Nareszcie
ktos, kto rozumie co mówi i to z wyrazna klasa intelektualna. Lubil ostre oceny, ajego

krytyka byla tak szczególowa. ze slabszych wspólpracowników paralizowala"
(K. Obuchowski 1992. s. 52).

- Tadeusz Kotarbinski: u(".) mily sposób bycia, subtelne poczucie humoru i

bardzo dyskretna elegancja (...) profesor mial niebywala zdolnosc sluchania innych"

(X. Gliszczynska 1995, s. 24). ,,Zachowalam tez serdeczne wspomnienie profesora.

drobnego i szczuplego, który sam o sobie mówil, ze nie zabiera innym wiele miejsca
na swiecie. Chodzil zawsze szybkim, drobnym kroczkiem. Patrzyl w oczy zyczliwie,
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z usmiechem. Sluchal cudzych wypowiedzi z uwaga i skupieniem. Slowa dobieral

niezwykle starannie. Cenil perfekcje nawet w drobiazgach. Przychodzilismy na semi-

naria nawet równoczesnie, poniewaz profesor uwazal, ze punktualnosc nie sprowadza

sie do braku spóznien, ale wymaga równiez oszczedzania czasu na przedwczesne

przybycie" (X. Gliszczynska 1995, s. 52).

- Mieczyslaw Kreutz: ,,(.u) uchodzil w Instytucie za osobe surowa i bardzo

krytyczna (...). Pochodzil ze znanej szkoly lwowskiej Kazimierza Twardowskiego.

(.u) krytyka byla jego domena, co uwidacznial w wiekszosci publikacji. Mial umysl

wysoce analityczny. (...) Profesor byl wymagajacy zarówno wobec siebie, jak i wobec

wspólpracowników. Nigdy nie spóznial sie na zajecia, a nasze nawet minutowe

spóznienia traktowal jako powazne naruszenie dyscypliny. (u.). Znajac Profesora

blizej, moge powiedziec, ze pod powloka czlowieka surowego kryla sie dobroc i

zyczliwosc, choc, byc moze, nie obdarzal tym wszystkich ze swojego otoczenia"

(1. Strelau 1995, s. 95-96).

- Jean Piaget: ,,(u.) prowadzil ostre dyskusje (u.). Jedna z doktorantek, która nie

mogla dojsc do glosu wsród tych sporów miedzy uczonymi, doprowadzilo to do lez,

ale jowialny prof. Piaget rozladowal napiecie zapraszajac po ogloszeniu pomyslnego

wyniku komisje i wszystkich gosci na piwo do pobliskiego bistra. Piaget byl bardzo
mily, towarzyski i pelen poczucia humoru. Stosunkowo niewielki wzrost, rozwiane

wlosy i bezpretensjonalny ubiór przypominaly mi z wygladu prof. Szumana. Jezdzil
do pracy na rowerze i traktowal wszystkich po przyjacielsku. Asystowalo mu wielu
mlodych studentów i doktorantów z róznych krajów" (M. Przetacznik-Gierowska
1992, s. 108-109).

Warto zauwazyc, ze psychologowie koncentruja mini-portrety innych osób

glównie wokól cech osobowosci, umiejetnosci komunikacyjnych, zdolnosci do prze-
kazywania wiedzy i ksztaltowania mlodych ludzi.

4. Nie mozna pominac kwestii ujawniania wlasnych cech osobowosci i tempe-

ramentu, zdolnosci i umiejetnosci, które autobiografowie wyrazaja równiez najcze-

sciej Uak wspomnialam) za pomoca slów i wyrazen nalezacych do jezyka psychologii.
Jest to jednak temat obszerny, czesciowo juz omówiony (Rzepa 1994, 1995b). W tym
miejscu nalezy przynajmniej wskazac na autoprezentacje Kazimierza Obuchowskiego

jak na najbardziej otwarta i odwazna.
Zreszta, w przypadku szkicowania wlasnego wizerunku i prezentacji drogi

zyciowej (ajest to zrozumiale zwlaszcza dla psychologów), wiekszosc autobiografów
przywoluje "opasle" wiazki czynników, które moga zamazywac prawdziwy autopo-
rtret i relacje dotyczaca biegu zycia. Przeprowadzaja zatem analizy oddzialywania
zarówno motywów "niemoznosci", jak i staraja sie wskazac na czynniki najistotniej-
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sze, jakoby "sterujace" ich zyciowymi wyborami. Podczas przeprowadzania tak

zlozonych i trudnych analiz posluguja sie przede wszystkim jezykiem psychologii,

siegajac przy tym do jezyka filozoficznego.

Tak na ten temat wypowiada sie np. J. Strelau: ,,Na pewno wiem, ze moje losy

mogly sie ulozyc inaczej - dotyczy to nas wszystkich. Od momentu urodzenia stajemy

bowiem przed wprost nieograniczona mozliwoscia wyborów. (.u) Nie sposób poddac

weryfikacji empirycznej czy stajac przed wyborem, wybralismy za kazdym razem

optymalna sciezke w skomplikowanym labiryncie naszej drogi zyciowej. Mozliwa

jednak jest odpowiedz na pytanie, czy osiagnelismy postawiony sobie w zyciu cel"

(1995, s. 163).

Podobnie sadzi W. Szewczuk: "Na to, ze zycie moje przebiegalo tak a nie inaczej,

ze cos w nim osiagnalem, ze przezylem wielkie bogactwo swiata i tego, co czlowiecze,

zlozylo sie bardzo wiele czynników. Bez wahania moge wymienic na pierwszym

miejscu prace i jeszcze raz prace. Bywala ona niekiedy, nie ma w tym najmniejszej

przesady, naprawde tytaniczna. Oczywiscie, nie byloby jej bez glebszego zaangazo-

wania emocjonalnego, bez zainteresowan w wymiarze pasji" (1992, s. 157).

O tym wypowiada sie takze X. Gliszczynska: "Jednak z perspektywy moich

74 lat widze wyraznie, jak czasy, w których zylam, wyznaczyly moja egzystencje,

moje srodowisko spoleczne, moje zainteresowania i poglady, wybrana aktywnosc

zawodowa" (s. 16).

Doglebnie rozpatrzyla czynniki subiektywne i obiektywne, mogace wazyc na

ksztalcie i prawdziwosci autoportretu, M. Przetacznik-Gierowska: ..(u.) nielatwo jest

pisac o sobie samym nawet wówczas, gdy celem nie sa wynurzenia osobiste, lecz

refleksja nad przebyta dotad droga zawodowa. (u.) Najwazniejsze trudnosci, jakie

sprawia owa refleksja nad przeszloscia (.u) maja charakter zarówno subiektywny, jak

i obiektywny.

Trudnosci subiektywne polegaja na koniecznosci dokonywania samooceny

wlasnych wytworów, a co wiecej motywów i sposobów ich tworzenia, przy czym -

szczególnie psychologowi - nasuwac sie beda zawsze watpliwosci, czy nie przejawia

sklonnosci do przeceniania swoich osiagniec, a niedoceniania wkladu w nie innych

osób, do uwydatniania raczej zewnetrznych niz wewnetrznych przyczyn porazek.

Tego typu watpliwosci mozna by mnozyc, a do tego dolaczyc rozmaite podswiadome

lub nie w pelni uswiadomione dazenia a nawet kompleksy.

Trudnosci obiektywne, majace zreszta równiez podloze psychologiczne, to

pulapki pamieci. Wiele w niej zjawisk fascynujacych i tajemniczych, poczawszy od

dzieciecej amnezji az do dziwnych, a czasami wrecz dziwacznych nawrotów wspo-

mnien z dziecinstwa u ludzi starych, i to wspomnien tyczacych bynajmniej nie zdarzen
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waznych i wyjatkowych, lecz nie wiadomo skad i dlaczego pojawiajacych sie malo

znaczacych i calkiem nieistotnych epizodów. Te pulapki moga pojawiac sie takze przy
ewokacji faktów, wydarzen i osób odgrywajacych wazna role w rozwoju naukowym
(...)" (1992, s. 85-86).

K. Obuchowski (1992) poswieca caly rozdzial (Osobiste wyznania i zeznania o
tym, co najbardziej ogólne) wlasnie takim rozwazaniom.

Psychologowie, zdajac sobie sprawe z plusów i minusów poslugiwania sie

jezykiem psychologii podczas autoprezentacji siebie i wlasnych dróg zyciowych,

obwarowuja swe zamiary co do ich zakresu i glebi. I nie ma w tym nic dziwnego.

Bowiem któz jak nie oni wiedza o niezwyklym skomplikowaniu splotu czynników

"wyznaczajacych" bieg ludzkiego zycia i wspólformujacych osobowosc? Oraz - któz

jak nie oni maja bogate doswiadczenie jezykowe w poslugiwaniu sie jezykiem

uprawianej przez nich dyscypliny nauki?
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