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Rozwój umyslu to o wiele wiecej

niz zródlo wiedzy na temat emocjonal-

nych podstaw inteligencji. to praktyczny

poradnik dla rodziców. opiekunów i wy-
chowawców, to niemal cala filozofia wy-

chowania. Prezentuje on praktyczne meto-

dy oddzialywan na mlody organizm, pro-

wadzace do osiagniecia prawidlowego

rozwoju emocjonalnego. poznawczego

i spolecznego.

Glównym autorem ksiazki jest

Stanley I. Greenspan, profesor psychiatrii

klinicznej, nauk behawioralnych i pedia-

trii w George Washington University

Medical School oraz praktykujacy psy-

chiatra dzieciecy w Washington Psycho-

analytic lnstitute w Waszyngtonie.

Wspólautorem ksiazki jest Beryl L.

Benderly, autorka wielu ksiazek z zakresu

psychologii. nagrodzona National Psy-

chology A ward za dzialalnosc w mediach

oraz dwukrotnie wyrózniona przez Knight

Center w dziedzinie dziennikarstwa spe-

cjalistycznego.

Ro=wój umyslu to nowe podejscie

do natury inteligencji, upatrujace jej uwa-

runkowan w emocjonalnych doswiadcze-

niach wczesnego dziecinstwa.

Na przestrzeni lat róznie ksztalto-

waly sie poglady na temat wzajemnych

relacji emocji i inteligencji. Od czasów

starozytnych Greków w rozwazaniach

filozofów racjonalna strona umyslu domi-

nowala nad strona emocjonalna. Ponadto

filozofowie traktowali je jako odrebne

sfery. Nawet jeszcze niektórzy wspólcze-

sni psychologowie. jak np. Jean Piaget

ciagle uwazali. ze inteligencja jest cze-

sciowo niezalezna od uczuc czy emocji.

Freud z kolei uwazal emocje nie tylko za

odrebne od inteligencji. ale wrecz antago-

nistyczne.

Miedzy koncem lat trzydziestych i

poczatkiem lat siedemdziesiatych zaczeto

patrzec na emocje pod nieco innym ka-
tem. Heinz Hartmann. Silvan Thomkins i

Heinz Kohut wypracowali pozytywne i

negatywne role emocji. Powoli zaczeto

rezygnowac z pogladu. ze "dzieci powin-

no sie widziec. a nie slyszec". Rodzice

zaczeli rozmawiac z dziecmi o uczuciach.

Na pozytywne aspekty emocji w rozwoju
zwrócil równiez niemala uwage Daniel

Goleman. wprowadzajac pojecie "inteli-

gencji emocjonalnej". W swych rozwaza-

niach sugeruje on. ze pozytywne aspekty

emocji w rozwoju oraz takie zdolnosci.

jak zdolnosc odczytywania i reakcji na

emocje. odczuwanie empatii i dawanie

sobie z nimi rady w kontaktach z ludzmi

sa wazniejsze dla sukcesu w zyciu niz

tradycyjne zdolnosci oparte na ilorazie

inteligencji.

Na uwage zasluguje równiez cze-

sto podkreslany fakt. iz emocjonalny
kontakt niemowlat z ich opiekunami po-

winien stac sie podstawowa miara ich

rozwojowej i intelektualnej kompetencji.

Brak tych krytycznych emocjonalnych

doswiadczen przyczynia sie do rozwoju

autystycznych objawów. Zaburzenia

umiejetnosci poznawczych i spolecznych

u dzieci odpowiadaja stopniowi. do jakie-
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go ich rodzinom nie udaje sie zaspokoic

emocjonalnych potrzeb dzieci w kazdym

stadium ich rozwoju.

Wrócmy jednak do samej ksiazki.

Zostala ona podzielona przez autorów na

dwie czesci. obejmujace lacznie siedem-
nascie rozdzialów.

Pierwsza czesc, zatytulowana "Pro-

ces budujacy umysr.. sklada sie z szesciu
rozdzialów.

Pierwszy rozdzial: "Emocjonalna

architektura umyslu", poswiecony jest

ogólnym rozwazaniom na temat roli emo-

cji w ksztaltowaniu procesów poznaw-

czych czlowieka. Teoretyczne zalozenia

wspierane sa rozmaitymi przykladami z

obserwacji autystycznych dzieci. Poru-

szany jest równiez problem pierwszen-

stwa reakcji emocjonalnych w stosunku

do percepcji poznawczej.

Cztery kolejne rozdzialy tworza

logiczna, spójna calosc i dotycza badan

nad podstawowymi stadiami rozwoju

emocjonalnego. Autorzy prezentuja roz-

wojowa perspektywe umyslu. u podstaw

której leza emocje oraz jej implikacje dla

sposobu wychowywania dzieci. funkcjo-

nowania ich jako ludzi doroslych i

uczestniczenia w zyciu spolecznym. Po-

nadto poglebiona charakterystyka po-

szczególnych stadiów pozwala na zrozu-

mienie roli emocji w zyciu umyslowym

czlowieka. tym bardziej. ze kazde z sze-

sciu stadiów analizowanych przez auto-

rów jest bogato ilustrowane przykladami

z praktyki psychoterapeutycznej Greens-

pana i jego wspólpracowników. Autorzy

szczególowo omawiaja konsekwencje

zaburzen kazdego ze stadiów dla funkcjo-

nowania czlowieka w pózniejszych okre-

sach zycia.

Rozpoczecie ksiazki tymi roz-

dzialami czyni ja przystepna dla tych.

którzy do tej pory nie zetkneli sie w lite-

raturze z problematyka rozwoju emocjo-

nalnego czlowieka. a takze dla tych. któ-

rzy nie mieli do czynienia z zagadnienia-

mi psychologii w ogóle.

Drugi rozdzial, zatytulowany

"Najglebsze fundamenty: bezpieczenstwo

i zaangazowanie", poswiecony jest wni-

kliwemu opisowi dwóch pierwszych

stadiów rozwoju emocjonalnego: pierw-

szego (pierwsze trzy, cztery miesiace

zycia), zwiazanego z porzadkowaniem

chaotycznych wrazen. które przebiegaja

przez dojrzewajace zmysly dziecka oraz

drugiego - stadium "intymnosci i powia-

zania", w którym maja miejsce poczatki

kontaktu z druga osoba, emocjonalne

rejestrowanie obecnosci drugiej istoty

ludzkiej.

Rozdzial trzeci, pt. "Od intencji do

dialogu". obejmuje kolejne dwa stadia.

Trzecie stadium - "zalazki intencjonalno-

sci''. charakteryzuje druga polowe pierw-

szego roku zycia (aktywne uzywanie

gestów i wyrazów twarzy. w celu uczest-

nictwa w przed werbalnym dialogu z oto-

czeniem). Stadium czwarte - ..cel i inte-

rakcja". wystepujace miedzy dwunastym i

osiemnastym miesiacem zycia, obejmuje

okres wzbogacania repertuaru spolecz-

nych interakcj i, dzieki przedsymbolicznej

komunikacji i rozróznianiu podstawo-

wych emocji.

Czwarty rozdzial zawiera omó-

wienie dwóch ostatnich stadiów: piatego

(od drugiego do trzeciego miesiaca zycia),

kiedy to maja miejsce poczatki komuni-

kacj i, dziecko zaczyna zastanawiac sie

nad wlasnymi intencjami, emocjami oraz

szóstego stadium (trzeci i czwarty rok

zycia). w którym pojawiaja sie uzasadnie-

nia wlasnych stanów emocjonalnych.

nastepuje zrozumienie czasu i przestrzeni

oraz opanowanie budowy calych zdan.



Trescia piatego rozdzialu. zatytu-

lowanego "Pochodzenie swiadomosci.

moralnosci i inteligencji''. sa stadia roz-

woju swiadomosci i moralnosci oraz

nastepstwa zaburzen tych procesów. Au-

torzy poruszaja równiez problematyke

wad systemów komputerowych. które w

przeciwienstwie do czlowieka nie sa

zdolne do doswiadczania i reagowania na

emocje mimo szybkiego wykonywania

pewnych operacji poznawczych. Rozwa-

zania dotycza takze róznic miedzy inteli-

gencja i talentem.

W ostatnim rozdziale prezentowa-

nej czesci pt. "Dopasowanie wychowania

do natury: zamek i klucz". autor dowodzi

silnego wplywu srodowiska. które moze

zmienic fizyczna strukture mózgu, deter-

minujac czesciowo wplyw genów na

biologie i zachowanie. Podejmuje sie tutaj

próbe odpowiedzi na pytanie dotyczace

sposobu oddzialywania natury i wycho-

wania. Omawiana jest równiez potrzeba

róznego rodzaju opieki nad dzieckiem w

poszczególnych stadiach rozwoju emo-

cjonalnego. kompensacja róznych zabu-

rzen w rozwoju emocjonalnym poprzez

odpowiedni rodzaj stymulacji. W roz-

dziale tym zaprezentowano takze kilka

wzorów reaktywnosci, przetwarzania i

sekwencjonowania oraz sposoby. na jakie

moga byc zamienione przez rózne style

interakcji miedzy opiekunem a dzieckiem.

Analizowane wzory to: aktywne. agre-

sywne dziecko. nadwrazliwe dziecko.

introwertyczne lub zaabsorbowane soba

dziecko. dziecko o silnej woli. dziecko o

trudnosciach z uwaga.

Druga czesc ksiazki obejmuje

dziewiec rozdzialów (VII-XV).

W rozdziale siódmym - "Niebez-

pieczenstwo i obietnica", autor podejmuje

rozwazania nad niedoskonaloscia ludz-

kiego umyslu. Krytykuje instynktowne
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dzialania na podstawie emocji w opozycji

do wykorzystywania zdolnosci refleksji

nad wlasnymi emocjami. Krytyce podlega

równiez jakosc komercyjnej dziennej

opieki nad dziecmi, bezosobowosc we

wspólczesnych miejscach pracy.

W kolejnym rozdziale autor po-

dejmuje próbe definicji zdrowia psy-

chicznego w aspekcie rozwojowym. Pre-

zentuje punkty widzenia róznych specjali-
stów.

Rozdzial dziewiaty podkresla role

terapii. której skutecznosc zdeterminowa-

na jest wspomaganiem postepów poprzez

emocjonalne stadia rozwoju. Rozwazany

jest tu równiez negatywny wplyw srod-

ków psychoaktywnych podawanych bez

terapeutycznego wsparcia. Autorzy przed-

stawiaja filozofie lamania granic osobo-

wosci przez "guru". Ukazuja wage silnie

zdefiniowanego. rozwinietego we wcze-

snym dziecinstwie ,ja", dla przeciwsta-

wienia sie uwodzicielstwu grupowych

doswiadczen pod dowództwem chary-

zmatycznego lidera.

W rozdziale dziesiatym, zatytulo-

wanym "Emocjonalne podstawy uczenia

sie", akcent polozony jest na waznosc

uwzgledniania w edukacji emocjonalnego

rozwoju dziecka, dociekanie zródel trud-

nosci dziecka. Autorzy postuluja dopaso-

wywanie programu do indywidualnych

potrzeb dziecka, krytykuja role kar w

nauczaniu. Przedstawiaja wytyczne do

skutecznej reformy nauczania.

Rozdzial jedenasty jest wnikliwa

krytyka impulsywnego zachowania w

rozwiazywaniu konfliktów, jak równiez

analiza trzech fundamentalnych umiejet-

nosci. lezacych u podstaw zdolnosci roz-

wiazywania konfliktów:

- zdolnosc do empatycznego angazowa-

nia sie z innymi ludzmi i wyobrazania

sobie siebie w ich sytuacji,
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- zdolnosc do symbolicznego przedsta-

wiania intencji wlasnych i innych ludzi.

- zdolnosc do tolerowania rozczarowan,

która pozwala na myslenie w katego-
riach szarosci.

W rozdziale dwunastym zawarto

rozwazania na temat funkcjonowania

malzenstw. Autor upatruje przyczyn nie-

udanych malzenstw w efektach zahamo-

wanego rozwoju emocjonalnego i niedoj-

rzalosci procesów umyslowych.

W rozdziale trzynastym. zatytulo-

wanym ..Przemoc i deprywacja'" autorzy

wyjasniaja przyczyny rozwoju agresyw-

nej, aspolecznej jednostki oraz wskazuja

srodki zaradcze dla tej skomplikowanej

patologii. Wymieniaja siedem niezbywal-

nych potrzeb dziecinstwa: bezpieczne

srodowisko; staly wychowawczy zwiazek

z tymi samymi opiekunami; potrzeba

bogatych, trwalych interakcji; srodowi-

sko. które pozwala na przechodzenie

przez stadia rozwojowe we wlasnym stylu

i we wlasnym czasie; mozliwosc ekspe-

rymentowania. znajdowania rozwiazan.

podejmowania ryzyka, a nawet porazki;

reguly i wyrazne granice zachowania.

których nie wolno przekroczyc; stabilne

otoczenie rodziny. Autorzy rozwazaja

równiez wady i zalety wychowania w

patologicznej rodzinie oraz osrodkach

pomocy spolecznej. Opisuja przyklad

programu pomocy dla zagrozonych pato-

logia rodzin i ich dzieci.

Rozdzial czternasty ukazuje nie-

bezpieczne konsekwencje niedojrzalosci

czy zahamowania poziomów rozwoju na

przykladzie duzych grup. Analizuje po-

ziomy spolecznej niedojrzalosci (bezpie-

czenstwo grupowe, wspólna lojalnosc,

wspólne zalozenia. symboliczna ekspre-

sja. refleksja nad problemami i decyzjami.

zachowanie stabilnosci grupy mimo

zmiany).

Ostatni rozdzial. pt. ..Nasz ludzki

imperatyw" zawiera prognozy dotyczace

stanu spoleczenstwa w przypadku zwiek-

szenia liczby osób o zaburzonych stadiach

rozwoju emocjonalnego. Autorzy suge-

ruja drogi zmiany oparte na rozwojowej

perspektywie.

Na zakonczenie warto zaznaczyc,

ze ksiazka napisana jest w bardzo przy-

stepny sposób. Omawiane zagadnienia sa

bogato ilustrowane przykladami. tak ze

czytelnik nawet Z mala znajomoscia psy-

chologii moze smialo po nia siegnac.

Drobne uchybienia, jak na przyklad brak

objasnien pewnych pojec psychologicz-

nych, które moga stanowic trudnosc

zwlaszcza dla czytelnika slabo zoriento-

wanego w problematyce psychologicznej

w niczym nie uszczuplaja wartosci samej

pracy. Co prawda ksiazka nie ma opraco-

wania podrecznikowego. niemniej uwa-

zam. ze moze sluzyc celom dydaktycz-

nym. Na koncu pracy znajduje sie szcze-

gólowy indeks, a takze bogaty spis lite-

ratury do kazdego rozdzialu. Fakt ten

znacznie ulatwia praktyczne korzystanie z

ksiazki. Jest ona, moim zdaniem, godna

polecenia psychologom. rodzicom wy-

chowawcom i nie tylko.

Joanna Gronowska


