


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA 
 

NR 2 
 
 
 
 
 



 

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej 
Instytut Pedagogiki 

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 

Recenzenci 
prof. dr Tatiana A. ŁAPATIK Akademia Kształcenia Podyplomowego w Mińsku  

(Republika Białorusi) Kierownik Katedry Filozofii i Pedagogiki; 
prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI, emerytowany profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego 
 
 

Redaktor naczelny 
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA 

 
 

Zespół redakcyjny 
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,  

mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK 
 
 

Redaktor statystyczny 
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska) 

 
 

Sekretarze redakcji 
dr Anna PIERZCHAŁA, mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO 

 
 

Rada Naukowa 
prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyryla  
i Metodego w Trnawie); prof. dr hab. Larysa D. GŁAZYRINA (Białoruski Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Maksyma Tanka w Mińsku); prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK 
(Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego); prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Elbląska Uczelnia 

Humanistyczno-Ekonomiczna); dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, Doc. 
PhDr. Alena PETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu); Doc. PhDr. 
Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu); prof. zw. dr hab. 

Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń); prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział 
Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie); prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI 

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej); prof. zw. dr hab. Marian 
ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie); ks. dr Antoni TOMKIEWICZ 
(KUL w Lublinie); dr hab. Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski); prof. zw. dr hab. 

Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW) 
 
 



 

ED

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademi

DUKA
TR

ia im. Jan

ACY
RANS

Częs

na Długos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YJNA
SAK

 
NR 2

 

stochowa 

za w Częs

A AN
CYJ

 
2013 

stochowie

NALI
JNA

e 

IZA 



 

 
Redaktor naczelny wydawnictwa 

Andrzej MISZCZAK 
 

 
Korekta 

Dariusz JAWORSKI 
 
 

Redakcja techniczna 
Piotr GOSPODAREK 

 
 

Projekt graficzny okładki 
Adrianna SARNAT-CIASTKO 

 
 
 
 

PISMO RECENZOWANE 
 

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa 
 
Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl 

 
 
 
 
 
 

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
Częstochowa 2013 

 
 

ISBN 978-83-7455-394-0 
ISSN 2299-7466 

 
 
 
 
 
 
 

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 
tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 

www.ajd.czest.pl 
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl  

Objętość: 8,5 ark. wyd. 
 



 

 

SPIS TREŚCI 

Od redakcji  ...............................................................................................................  9 

INSPIRACJE DLA EDUKACJI 

Bogusław ŚLIWERSKI 
Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację?  ......................  15 

AT W EDUKACJI 

Bolesław NIEMIERKO 
Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej  .............................  29 

Jarosław JAGIEŁA 
Structural Distortions of the Personality of a Researcher as a Cause  
of Diagnostic Mistakes?  ....................................................................................  41 

Jarosław JAGIEŁA 
Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza  
jako przyczyna błędów diagnostycznych  ..........................................................  55 

Joanna GÓŹDŹ, Ewa WYSOCKA 
Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane –  
społeczno-demograficzne – korelaty  .................................................................  69 

NA POGRANICZU DZIEDZIN 

Paulina PIASECKA 
Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera Gdy mały ptaszek  
wypadnie z gniazda. Perspektywa analizy transakcyjnej  ..................................  89 

Zbigniew WIECZOREK 
Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań  
nad aktywnością społeczną  ...............................................................................  101 

Z DOŚWIADCZEŃ PRAKTYKA 

Małgorzata LUBAŃSKA 
Czy analiza transakcyjna może stać się pomocnym „narzędziem”  
w pracy nauczyciela?  ........................................................................................  117 

 

 



 

RAPORTY Z BADAŃ 

Justyna RODASIK 
Struktura Ja–Dziecko w osobowości artystów muzyków  .................................  127 

VARIA 

Jarosław JAGIEŁA 
Emotikony transakcyjne  ....................................................................................  141 

RECENZJE 

Jarosław JAGIEŁA 
[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne  
w pracy nauczyciela  ..........................................................................................  149 

Zbigniew ŁĘSKI 
[rec.] J.L. Schiff, Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment  
of Psychosis  .......................................................................................................  153 

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW  ............................................................................  157 

CZYTELNIA  ..............................................................................................................  161 

 



 

 

CONTENTS  

Editorial  ...................................................................................................................  9 

INSPIRATIONS FOR EDUCATION 

Bogusław ŚLIWERSKI 
Will Khan Academy also Revolutionize Education in Poland?  ........................  15 

TA IN EDUCATION  

Bolesław NIEMIERKO 
Transactional Analysis as a Method of Educational Diagnosis  
in Selected Educational Theories  ......................................................................  29 

Jarosław JAGIEŁA 
Structural Distortions of The Researcher’s Personality as The Cause  
of Diagnostic Mistakes  ......................................................................................  41 

Jarosław JAGIEŁA 
Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza  
jako przyczyna błędów diagnostycznych  ..........................................................  55 

Joanna GÓŹDŹ, Ewa WYSOCKA 
Life Attitudes Among Secondary School Students and Their Social  
and Demographic Correlates  .............................................................................  69 

ON THE BORDER 

Paulina PIASECKA 
Human Relations in Herbert Berger’s Drama When a Little Bird Falls out  
of a Nest from the Perspective of Transactional Analysis  .................................  89 

Zbigniew WIECZOREK 
Sociological and Educational Implications of Transactional Analysis  
in Research on Social Activity  ..........................................................................  101 

PRACTITIONER’S EXPERIENCES 

Małgorzata LUBAŃSKA 
Can Transactional Analysis Become a Useful Teaching Tool?  ........................  117 

 

 



 

RESEARCH RAPORTS 

Justyna RODASIK 
The Child Ego State in Musitians’ Personalities  ...............................................  127 

VARIA 

Jarosław JAGIEŁA 
Transactional Emoticons  ...................................................................................  141 

REVIEWS 

Jarosław JAGIEŁA  
[rev.] J. Mróz and K. Kaleta (ed.), Psychological and Educational Skills  
in Teachers’ Work  .............................................................................................  149 

Zbigniew ŁĘSKI  
[rev.] J.L. Shiff, Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment  
of Psychosis  .......................................................................................................  153 

ABOUT THE AUTHORS  .............................................................................................  157 

READING-ROOM  ......................................................................................................  161 
 



 

 

Od redakcji 

Drugi numer prezentowanego periodyku potwierdza, jak można sądzić, 
słuszność i celowość podjętej problematyki. Jego pierwsza edycja spotkała się  
z zainteresowaniem oraz przychylnością wielu odbiorców. W otrzymywanych 
komentarzach, ocenach i opiniach przesłanych nam przez wielu przedstawicieli 
nauk o wychowaniu spotkaliśmy się z wyrazami uznania, a także zachętą do 
kontynuowania podjętej pracy. Jeden z czołowych polskich profesorów pedago-
giki raczył określić nasz projekt wręcz jako „ekskluzywny”. Cieszy nas to bar-
dzo i motywuje, ale jednocześnie zobowiązuje do dalszych starań oraz rzetelno-
ści. Pomysłów na następne edycje czasopisma nam nie brakuje. Jesteśmy też 
wciąż otwarci na nowych autorów i na ich propozycje. 

Zostaliśmy niezwykle zaszczyceni faktem, że do rady naukowej naszego 
czasopisma dołączyli nowi członkowie. Pan prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwer-
ski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk z Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także dr hab. Ewa Wysocka, profe-
sor i kierownik Zakładu Teorii Wychowania Wydziału Psychologii i Pedagogiki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkim Im bardzo dziękujemy za 
gotowość do współpracy. 

Analizę transakcyjną pragniemy dostrzegać w szerokiej perspektywie zja-
wisk i inspiracji edukacyjnych. Nieprzypadkowo zatem niniejszy numer otwiera 
specjalnie dla nas przygotowany tekst Pana prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskie-
go. Zawarte w tytule pytanie: „Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także 
polską edukację?” należy ujrzeć w rozległych możliwościach zmian edukacyj-
nych i wciąż pojawiających się tendencji do „wymyślenia szkoły na nowo”. To 
bardzo ważny i inspirujący artykuł, który – miejmy nadzieję – skłoni naszych 
Czytelników do refleksji, a być może również do próby odpowiedzi na posta-
wione w tytule pytanie.  

Niniejszy numer w znacznym stopniu poświęcony został również wykorzy-
staniu analizy transakcyjnej w diagnostyce edukacyjnej. Pierwszy z artykułów – 
przygotowany przez prof. zw. dr. hab. Bolesława Niemierkę – czyni następny 
ważny krok w porządkowaniu pojęć i znaczeń edukacyjnej analizy transakcyj-
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nej. „To porównanie definicji pokazuje, że EAT może być stosowana do inter-
pretacji wyników diagnozy edukacyjnej na całym jej obszarze, gdy przyjmiemy 
jej właściwe, szerokie założenia” – pisze autor. W artykule tym nie można nie 
zauważyć celnego porównania niektórych itemów Inwentarza Modeli Uczenia 
się autorstwa B. Niemierki z egogramem w wersji Kwestionariusza Samooceny 
Stanów Ja przygotowanym przez A. Pierzchałę i A. Sarnat-Ciastko. Pojęcie 
Ucznia-Szkolnego Odkrywcy wydaje się też wielce inspirujące i płodne po-
znawczo dla EAT. Autor koncentruje się jednak głównie na dziedzinie sobie 
najbliższej, jaką jest diagnostyka edukacyjna, konstatując: „Pole zastosowań 
analizy transakcyjnej do celu diagnozy zachowań i prawidłowości rozwojowych 
uczniów jest w naszym kraju otwarte i niemal puste”. Zauważa również, że AT 
nie znajduje jak dotąd w dostępnych opracowaniach należnego miejsca w obsza-
rze diagnostycznym. Autor postuluje w konkluzji zauważenie roli, jaką eduka-
cyjna analiza transakcyjna może odegrać w badaniu prawidłowości komunika-
cyjnych procesów edukacyjnych i integracji EAT z innymi teoriami pedagogicz-
nymi, oraz wdrażanie uzyskanych w ten sposób rezultatów.  

Z kolei artykuł dotyczący zniekształceń strukturalnych osobowości badacza 
wskazuje na kontaminacje stanu Ja-Dorosły jako na jedną z możliwych przyczyn 
błędów diagnostycznych. Na ten aspekt prowadzonych badań nie zawsze w wy-
starczającym stopniu zwraca się uwagę, a jak się wydaje, może on stanowić 
ważny przyczynek nie tylko do rozumienia procesu diagnostycznego czy ba-
dawczego, ale również dostrzeżenia w większym stopniu roli i ograniczeń same-
go podmiotu poznającego. Poruszona w artykule problematyka może ponadto 
stanowić przyczynek do szerszego i bardziej dogłębnego potraktowania za-
mieszczonych w tekście zagadnień. Dla przykładu nasuwa się tu pomysł, aby  
w większym zakresie odnieść się np. do kwestii skryptu badacza lub diagnosty, 
czy też poddać analizie gry psychologiczne, jakie mogą ujawniać się w zespo-
łach badawczych. Artykuł ukazuje się zarówno w wersji polsko-, jak i angielsko-
języcznej, po to, aby w szerszym zakresie udostępnić go czytelnikom.  

W dziale „AT w edukacji” odnotowujemy też trzeci istotny tekst, a to z tego 
powodu, iż każda publikacja relacjonująca podjęte badania w oparciu o analizę 
transakcyjną cieszy nas w stopniu szczególnym. Zaprzecza bowiem stwierdzeniu 
zawartym w jednej z niedawno wydanych książek poświęconych psychoterapii, 
iż niewiele można wskazać prac badawczych potwierdzający tezy zawarte  
w analizie transakcyjnej1. Tak więc, artykuł Joanny Góźdź i Ewy Wysockiej 
śmiało wykorzystuje egzystencjalne pozycje transakcyjne oraz style przywiąza-
nia, aby na ich podstawie wykazać ciekawe zależności, determinanty oraz uwa-
runkowania wśród młodzieży licealnej. Wszystkich zachęcamy do zapoznania 
się z inspirującymi wnioskami wynikającymi ze wspomnianych badań. 

                                                 
1 C. Feltham, I. Horton, Psychoterapia i poradnictwo, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk 2013, s. 557.  
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Niniejszy numer „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej” został wzbogacony  
o nowy dział, który nazwano: „Na pograniczu dziedzin”. Chcemy w nim publi-
kować teksty, które w mniejszym lub większym stopniu zainspirowane są AT  
i dostrzegają jej walory. Dział ten otwiera tekst naszej wydawniczej współpra-
cowniczki poświęcony próbie analiz literackich wykorzystujących bliską nam 
dziedzinę. Warto uważnie przeczytać tę pracę, aby się przekonać, jak bardzo in-
spirującą koncepcją może stać się analiza transakcyjna. Jest to artykuł: Relacje 
międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera „Gdy mały ptaszek wypadnie  
z gniazda”. Perspektywa analizy transakcyjnej – Pauliny Piaseckiej, doktorantki 
AJD w Częstochowie. Jest to jeden z nielicznych tekstów poświęconych wyko-
rzystaniu AT w analizie literackiej i w perspektywie dramatologii. Odniesieniem 
może być tu artykuł będący interpretacją postępowania głównego bohatera po-
wieści Czerwone i czarne Stendhala, zawarty w opracowaniu, jakie powstało  
w University of Houston w Teksasie: Skrypt i kontrskrypt. Życie i śmierć Juliana 
Sorela w „Czerwonym i czarnym” Stendhala2. Przyjmujemy ten artykuł z dużą 
satysfakcją i oczekujemy ze strony autorki dalszych poszukiwań w obrębie inte-
resującej Ją problematyki. 

Natomiast artykuł Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w ob-
szarze badań nad aktywnością społeczną wnosi odmienną perspektywę, tym ra-
zem spojrzenie z punktu widzenia socjologa, na koncepcję analizy transakcyjnej. 
Autor w sposób niezwykle erudycyjny ukazuje związki pomiędzy wybranymi 
koncepcjami socjologicznymi, głównie interakcjonistycznymi, a teorią Erica 
Berne’a. Odczucie satysfakcji z tego tekstu dopełnia fakt, że Zbigniew Wieczo-
rek nie poprzestaje tylko na czysto teoretycznym spojrzeniu, ale dopełnia je nie-
zwykle aktualnymi egzemplifikacjami dotyczącymi polskiego życia społecznego. 

Pani Małgorzata Lubańska stara się w swoim artykule odpowiedzieć na py-
tanie: czy analiza transakcyjna może stać się pomocnym sposobem rozumienia  
i działania nauczycieli oraz uczniów w szkole? Warto przeczytać, jaka rysuje się 
odpowiedź na tak postawione pytanie. Autorka, jako osoba szkoląca nauczycieli 
i przygotowująca ich do roli tutorów, wskazuje na szereg mankamentów współ-
czesnej szkoły oraz podkreśla rolę, jaką w podnoszeniu jakości edukacji może 
odegrać analiza transakcyjna. Pisze o nadmiarze szkolnej biurokracji, kwestiach 
oceniania uczniów i obronie przed nią samych nauczycieli, czy częstym przeja-
wianiu się postaw narcystycznych. Rolę AT widzi w systemie wprowadzanych 
symboli służących rozumieniu nie tylko zachowań własnych nauczycieli, ale 
także rozumieniu innych, w zmianie relacji konfliktowych na transakcje oparte 
na dialogu. Słusznie konstatuje, iż AT nie jest remedium na wszystkie bolączki, 
jakie dotykają system szkolny, ale może przyczynić się do zmiany jakże często 

                                                 
2  B.V. Papadopoulou, Scripts and Counterscripts: The Life and Death of Julien Sorel in Sten-

dhal's Le Rouge et le Noir, „Orbis Litterarum” 2008, vol. 63, s. 110–132.  



12 Od redakcji 

ujawniających się relacji konfliktowych na transakcje oparte na dialogu. Czyż 
można chcieć więcej? Czekamy na kolejne teksty tej uważnej i wrażliwej autorki.  

Dział poświęcony badaniom mieści w sobie tekst Justyny Rodasik Struktura 
Ja-Dziecko w osobowości artystów muzyków. Tegoroczna absolwentka pedago-
giki społecznej i terapii zaskoczyła nas swoją dojrzałością badawczą zarówno  
w zakresie stawianych pytań badawczych i prób na nie odpowiedzi, jak i stoso-
wanej procedury empirycznej. Do annałów egzaminów magisterskich przejdzie 
zapewne oryginalny fakt ubrania się studentki w wojskowy mundur na dowód 
tego, że potrafi bronić głoszonych przez siebie tez. Pani Justynie, obecnie już 
magister pedagogiki, życzymy radości z pracy zawodowej oraz wielu jeszcze 
sukcesów na polu działalności artystycznej. Natomiast promotorowi dr. Zbi-
gniewowi Łęskiemu dziękujemy za opiekę nad nowymi adeptami AT.  

Całość tego numeru wieńczą, jak zawsze, recenzje oraz dodatek Emotikony 
transakcyjne, który należy traktować bardziej jako ciekawostkę i inspirację do 
dalszych nietypowych oraz twórczych poszukiwań. Wśród recenzji warto zwró-
cić uwagę na tekst poświęcony jednej z głównych szkół AT, jaką jest „Szkoła 
Cathexis”. I choć niektóre z rozwiązań tego nurtu budzą wciąż kontrowersje, to 
jednak zamieszczone w książce treści warte są też uwagi i przypomnienia  
w kontekście edukacyjnej analizy transakcyjnej.  

Pełną wersję omawianego periodyku odnaleźć można na stronie Zespołu 
Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej: www.eat.ajd.czest.pl/. Nato-
miast publikacje książkowe Zespołu – w Bibliotece Cyfrowej AJD: delibra.bg. 
ajd.czest.pl/. 

Jarosław Jagieła 
Redaktor Naczelny 
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AKADEMIA IM.  JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2013, nr 2 

Bogusław ŚLIWERSKI  

Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także  
polską edukację? 

Summary 

The article introduces Salman Khan’s deschooling concept and encourages further reflection 
on the opic. The idea of education that supports students who experience problems in traditional 
schools was conceived by Khan in 2004, when he was looking for a method that would protect 
children against the negative influence of the toxic school environment. This activity resulted in 
the creation of the foundations of Khan’s system, which is primarily based on online tiution di-
rected at talented students. However, the Author’s considerations on Khan Academy are only  
a starting point for his wider reflection on the future of schools in the changing world. 

Po ponad trzydziestu latach od ukazania się w Polsce pierwszej publikacji  
z kręgu koncepcji descholaryzacyjnych, autorstwa Ivana Illicha (Illich, 1976), 
otrzymaliśmy w naszym kraju polskojęzyczną książkę hinduskiego przedstawi-
ciela tego nurtu – Salmana Khana (Khan, 2013). Pragnę zachęcić do debaty na 
temat koniecznej rewolucji w edukacji, do której inspiruje założyciel Akademii 
on-line swojego imienia. Jest to inicjatywa globalnej szansy na wielką zmianę  
w procesie uczenia się. Nie będzie to jednak recenzja książki Khana, ale na jej 
kanwie próba poszukiwania odpowiedzi na tytułowe pytanie. W sensie dydak-
tycznym ów analityk funduszu hedgingowego nie wymyślił niczego nowego,  
a jednak wzbudza coraz większe zainteresowanie mediów i osób uczących się  
z instytucjonalnego przymusu. Kreuje się go na wybitnego reformatora kształce-
nia w świecie tylko dlatego, że dzięki zamieszczanym, a przecież korepetytor-
skim klipom filmowym, głównie z nauk przyrodniczych i matematycznych, po-
stawione zostały – w stan jakże wartościowej konfrontacji – tradycyjne wciąż 
metody i formy kształcenia w szkołach na całym świecie. Idea prosta jest jak 
drut z KGHM. Już przed Khanem miliony uczniów, studentów, rodziców, a na-
wet nauczycieli zamieszczało w Internecie pliki ze streszczeniami, omówienia-
mi, wyjaśnieniami tematów lekcji czy sposobami rozwiązywania różnego rodza-
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ju zadań szkolnych, ale żadna z tych inicjatyw nie zrobiła takiej furory. Rozpra-
wa Ivana Illicha o odszkolnieniu społeczeństw znakomicie pobudzała wyobraź-
nię, ale nie zyskała w skali globalnej swojej właściwej aplikacji. 

Illich był jednym z najwybitniejszych badaczy systemów oświatowych  
w świecie, a zarazem twórcą w 1960 r. w Cuernavaca – 70 km od Mexico-City – 
międzykulturowego ośrodka dokumentacyjnego (CIDOCC – Centro Intercultu-
ral de Documentación). To właśnie tutaj prowadzone były badania i studia po-
równawcze między innymi nad antyhumanistycznymi tendencjami rozwoju tak 
ubogich, jak i wysoko uprzemysłowionych społeczeństw, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na realizowane w nich funkcje systemów oświatowych. Ośrodek 
ten stał się zarazem pierwszym tego typu centrum oświatowym, w którym – jak 
nigdy do tej pory – zajmowano się w sposób nieskrępowany i otwarty kontro-
wersyjnymi problemami wychowania i kształcenia w świecie. Do 1967 r. speł-
niał on także funkcję szkoleniową dla misjonarzy, udających się ze swoją służbą 
do krajów Ameryki Łacińskiej. Radykalna krytyka monopolu systemu szkolnego 
dotyczyła wszystkich krajów świata, gdyż – zdaniem I. Illicha – ten typ instytu-
cji edukacyjnej jest wszędzie z gruntu taki sam, podtrzymując mit, jakoby wie-
dza i umiejętności były rezultatem nauczania szkolnego. Uczenie się jest bo-
wiem tym ludzkim działaniem, które nie wymaga kierowania nim przez inne 
osoby, natomiast niezbędne jest mu zapewnienie wolności, swobodnego dostępu 
do źródeł wiedzy oraz otwartość na ludzkie potrzeby, zdolności i zainteresowania.  

Radykalne „odszkolnienie” społeczeństwa zaczyna się wtedy, kiedy rewolucjonista kul-
turalny burzy mit szkoły. Następnie walczy on o to, by uwolnić umysły innych ludzi od 
jej fałszywej ideologii, która sprawiła, że szkoła nieuchronnie obłaskawia człowieka.  
W swym końcowym, pozytywnym stadium jest to walka o prawo do wolności w sferze 
kształcenia (Illich, 1994, s. 206). 

Zupełnie inaczej stało się z indukcyjną, początkowo „wyspową”, oddolną 
inicjatywą Salmana Khana – Akademią Khana – która jest wytworem globaliza-
cji, a zarazem częściowym spełnieniem idei Illicha, jej twórca bowiem wszyst-
kim tym, którzy mają dostęp do Internetu, udostępnia, jak sam twierdzi: „[…] 
najlepszą edukację wszystkim ludziom na całym świecie” (Khan, 2013, s. 9). 
Kreator tej Akademii nie miał i nadal nie ma pojęcia o szkole i o dorobku –  
w skali świata – wiedzy o kształceniu, dlatego mógł z nieświadomością ignoran-
ta napisać i wydać (także w Polsce) książkę o szkole bez granic. Tytuł brzmi 
atrakcyjnie, odsłaniając intuicyjne wyważanie dawno już otwartych drzwi w pe-
dagogice szkolnej. Nihil novi (łac. nic nowego) – tak powinien brzmieć tytuł tej 
książki, która przecież jest potoczną świadomością i wiedzą jej autora na temat 
procesu uczenia się, którą uzupełniał dopiero później, kiedy podejmował studia 
MBA – oczywiście w Harvardzie. Jeśli więc ktoś będzie zachłystywał się tym 
„twórcą” w zakresie jego poglądów na temat edukacji, to tylko dlatego, że sam 
reprezentuje jego poziom wiedzy o szkolnej rzeczywistości.  
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Khan nie miał naukowej wiedzy o szkole i możliwości konstruktywistyczne-
go kształcenia dzieci i młodzieży, stosowania w edukacji aktywizujących metod 
– gier decyzyjnych, dydaktycznych, ćwiczeń, symulacji, inscenizacji, ekspery-
mentów, gdyż szkoła, do której uczęszczała podopieczna mu Hinduska, była  
w istocie szkołą opartą na biernym przyswajaniu wiedzy i wykluczaniu niepo-
kornych dzieci. Na jednym i dla jednego przypadku Khan zbudował intuicyjnie 
– o czym zresztą sam bardzo rzetelnie pisze – sposób udzielenia pośrednimi me-
todami „domowych” korepetycji (najpierw telefonicznie, potem internetowo), by 
wyrwać inteligentne dziecko ze szponów fatalnej edukacji. Po latach dorabia do 
tego ideologię, ale nie naukę, bo nadal nie miał i nie ma zamiaru studiować lite-
ratury z historii szkolnictwa czy psychologicznych oraz pedagogicznych modeli 
kształcenia na świecie, ani też odwoływać się do nich. Dlaczego? Z prostego 
powodu. Musiałby przyznać się do tego, że nie tylko niczego nowego nie wy-
myślił, ale i jego diagnozy są spóźnione w stosunku do wiedzy naukowej o kil-
kaset lat! Khan nie zna ani Komeńskiego, ani Herbarta, ani Vittorina de Feltre, 
ani Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ani Juana Luisa Vivesa, ani Michela Mon-
taigne’a. Po co mu wiedza o Diderocie, Helwecjuszu, Diesterwegu, Montessori, 
Claparede, Petersenie, Rowidzie, Freinecie, Decrolym, Kerschensteinerze, Illi-
chu czy Kupisiewiczu? On nie jest naukowcem i nie to jest przedmiotem jego 
troski oraz zainteresowań społecznych (Kupisiewicz, 2010). 

Idea edukacji wspierającej dziecko z niepowodzeniami szkolnymi powstała 
u Khana przez przypadek, w 2004 r., kiedy intuicyjnie poszukiwał sposobu ura-
towania dziecka przed toksyczną szkołą. Przypadek uruchomił proces przenie-
sienia własnego doświadczenia na inne dzieci, których talenty marnują się tylko 
dlatego, że uczęszczają do szkół z fatalnie niekompetentnie, niekreatywnie pra-
cującymi w nich nauczycielami. Przypomniała mi się historia opisana w książce 
Irvina Shawa, w której dwoje nauczycieli – pan Strand i panna Collins – prowa-
dzi między sobą dialog o jednym z wybitnie uzdolnionych uczniów imieniem 
Romero, którego nie udaje im się „okiełznać”. Przytoczę tu ten fragment dialo-
gu, gdyż znakomicie odzwierciedla typ mentalności nauczycieli, dla których 
dziecko zdolne staje się problemem w tradycyjnie pojmowanej edukacji: 

– On zawsze wyraża się niezmiernie uprzejmie, szafując takimi zwrotami jak „proszę 
pani“ i „jeśli mogę zapytać“, i to między innymi utrudnia okiełznanie go – ciągnęła pan-
na Collins słabym, przepraszającym, głosem.  

– Ponadto jest najlepiej przygotowanym chłopcem w klasie. Ma wprost fotograficzną 
pamięć i potrafi cytować dosłownie całe akapity z przeczytanych książek na poparcie 
swoich wywodów. Kiedy dałam klasie listę lektur, z którymi powinni się zaznajomić  
w tym semestrze, odrzucił ją z pogardą i oznajmił, że czytał już większość z nich, a jeśli 
chodzi o te, których nie czytał, to nawet ich nie otworzy, bo szkoda mu czasu. I zgłosił 
zastrzeżenie, że brak na tej liście Ulissesa Jamesa Joyce’a i Kochanka lady Chatterley. 
Proszę to sobie wyobrazić, siedemnastoletni chłopak.  

– Jak to się mówi, zbyt mądry na swój wiek. Albo zbyt zepsuty jak na swój wiek.  
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– Powiedział, że te dwie książki uważa za podwaliny współczesnej literatury i pomi-
nięcie ich to zniewaga dla inteligencji klasy i zaprzeczenie seksualności współczesnego 
człowieka. Jak pan sądzi, skąd on czerpie takie poglądy? – spytała żałosnym głosem.  

– Z bibliotek publicznych.  
– Żałuję, że nie mamy kursów dla bardziej zaawansowanych. zaraz bym go tam posła-

ła. Obawiam się, że to swoisty geniusz. Nigdy dotąd nie miałam wśród uczniów geniusza 
i nie chcę za nic na świecie mieć drugiego w przyszłości. 

– Niech się pani pocieszy, że on swoim temperamentem z pewnością wpakuje się  
w jakieś tarapaty i zostanie wyrzucony ze szkoły – uspokajał ją Strand.  

– Oby jak najprędzej, jeśli o mnie chodzi – powiedziała panna Collins, raz przynajm-
niej głosem zdecydowanym. Kiedy szła ze smutkiem na następną lekcję. Strand odczuł 
egoistyczną ulgę, że w tym semestrze Romero nie chodzi na jego zajęcia (Shaw, 1990,  
s. 219–220). 

Takich zdarzeń, przypadków jest tysiące, jak nie miliony na całym świecie. 
Słusznie zatem pojawiła się także u hinduskiego amatora edukacji próba prze-
tworzenia jednostkowego sukcesu w pracy korepetytorskiej z uczniem zdolnym 
na powszechną formę samokształcenia on-line. Khan trafnie pyta:  

Kto wie, w którym zakątku świata narodzi się nowy geniusz? W afrykańskiej wiosce 
może mieszkać dziewczynka, która pewnego dnia odkryje lekarstwo na raka. Syn rybaka 
z Nowej Gwinei może fenomenalnie rozumieć kondycję oceanów. Dlaczego mamy po-
zwolić, żeby ich talent się zmarnował? Jakie znajdziemy usprawiedliwienie, jeśli nie 
udostępnimy tym dzieciom najlepszej edukacji – o ile dysponujemy odpowiednim zaple-
czem technicznym i środkami – wiedząc, że wystarczy jedynie mieć wizję i odwagę, że-
by to zrobić? (Khan, 2013, s. 12). 

Troska Khana dotyczy zatem złamania w skali globalnej, a nie lokalnej, bo  
o tej nie ma i nie musi mieć w istocie pojęcia, dominującego wciąż modelu szko-
ły i edukacji wykluczającej być może nawet setki tysięcy Janków Muzykantów, 
młodych, dorosłych i starszych pragnących powrócić na ścieżkę własnego 
kształcenia, o ile tylko będą mieli dostęp do YouTube. Właśnie o tym pisze –  
o ile… To, co niewątpliwie porywa i jest ogromną zasługą Khana, to urucho-
mienie w skali właśnie globalnej wyobraźni nauczycieli, rodziców, amatorów 
kształcenia w zakresie takiego sposobu przekazywania wiedzy naukowej innym, 
z ich właśnie perspektywy, w jaki ich podopieczni chcieliby tę wiedzę zdoby-
wać. Pięknie o tym pisze:  

Miałem nadzieję, że zdołam przekazać uczniom czystą radość z nauki, dreszcz emocji 
towarzyszący zrozumieniu tajemnic wszechświata. Chciałem im pokazać nie tylko logi-
kę, ale i piękno matematyki oraz niektórych nauk ścisłych. Ponadto zamierzałem wyko-
rzystać metody równie dobre dla dzieci po raz pierwszy poznających dany temat, jak  
i dla dorosłych pragnących odświeżyć swoją wiedzę; dla uczniów odrabiających zadania 
domowe i dla ludzi starszych, którzy mieliby ochotę zachować aktywność umysłową 
(Khan, 2013, s. 15). 

Twórca wirtualnej akademii znakomicie wyczuł potrzeby ludzi społeczeństw 
otwartych, ponowoczesnych, którzy w różnych momentach swojego życia pra-
gnęliby jednak albo wzmocnić swój formalny poziom wykształcenia i powrócić 
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do szkoły, albo potrzebują doraźnej jedynie pomocy w rozwiązaniu jakiegoś dy-
lematu, zadania, zrozumienia interesującego ich zjawiska, bez względu na cel, 
któremu miałoby to służyć. Khan ma ogromną zasługę w ożywieniu w skali glo-
balnej potrzeby poszukiwania i upowszechniania rozwiązań dydaktycznych, 
dzięki którym można lepiej motywować osoby w różnym wieku do uczenia się, 
zgłębiania tajemnic wiedzy i ekscytowania się nią, by jeszcze lepiej służyła ich 
osobistemu rozwojowi. W tym sensie rzeczywiście Akademia Khana jest – „[…] 
przystanią, schronieniem, miejscem, w którym sami mogli sobie zapewnić to, 
czego nie dały im doświadczenia szkolne ani zawodowe” (Khan, 2013, s. 19). 
Khan wie, że oglądanie nagranych plików filmowych z prezentacją wiedzy czy 
używanie interaktywnych aplikacji nie wystarcza, by rozwinąć inteligencję po-
znawczą człowieka, ale – jak trafnie pisze:  

[…] daje coś jeszcze lepszego – kontekst, w którym ludzie mogą puścić wodze swojej 
ciekawości i wrodzonemu zamiłowaniu do nauki, dzięki czemu zdają sobie sprawę, że 
już są inteligentni (Khan, 2013, s. 19). 

Kiedy pojawiło się jego praktyczne rozwiązanie edukacyjne, lepiej doświad-
czamy tego, jak bardzo potrzebny jest – także oświacie – globalny punkt odnie-
sienia, by móc określić czyjąś tożsamość w skali lokalnej.  

Cały świat staje się w ten sposób zuniformizowanym, zestandaryzowanym zespołem 
praktyk politycznych, gospodarczych i kulturowych, emanujących z Zachodu w stronę 
odległych peryferii globu. To zjawisko w sposób oczywisty łączy się z dominacją za-
chodnich technologii, zwłaszcza mediów przenoszenia informacji, środków szybkiego 
przemieszczania się ludzi i idei, co umożliwia realizowanie transakcji gospodarczych, 
przemysłowych czy kulturowych na odległość (Misztal, 2000, s. D6).  

Tożsamość zawsze powstaje w odniesieniu do czegoś innego, toteż wymiana 
między kulturami, zakładająca istnienie dwóch różnych, nieprzystających do 
siebie światów, przyczynia się do utrzymania tych różnic. Zdaniem współcze-
snych antropologów kultury, zamiast kłaść nacisk na różnice między kulturami, 
zaczynają uwzględniać to, co je łączy.  

Edukacja zmieni się zatem także dzięki tej Akademii, być może i z tego po-
wodu, że sami nauczyciele zaczną uczyć się tego, jak lepiej kształcić innych, 
znajdą w niej multimedialną ściągę na uczynienie procesu uczenia się rzeczywi-
ście atrakcyjnym dla uczniów i dla nich samych. Czy warto bowiem nudzić się 
w szkole, powtarzając każdego roku szkolnego te same schematy lekcji? Czy 
nauczycielom nie jest żal czasu na takie jego spędzanie w szkole, z poczuciem 
braku odpowiedzialności za nędzę jego skutków dla uczących się, a raczej prze-
bywających w murach szkolnych? Byłoby niedobrze, gdyby nasi pedagodzy po-
strzegali książkę Khana i jego inicjatywę jako coś obcego, albo będącego zagro-
żeniem dla ich własnej pozycji, autorytetu. Zapewne, kiedy ich uczniowie zajrzą 
na stronę Akademii Khana, to swój autorytet stracą w wyniku porównania ze 
sposobami opisu, wyjaśniania czy zastosowania wiedzy z danej dziedziny. To 
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wówczas będzie już ich problem. Uczniowie, szczególnie znający język angiel-
ski, więcej zyskają, ucząc się w Akademii Khana, niż odsiadując obecności we 
własnej szkole.  

Khan improwizował, intuicyjnie poszukiwał drogi dojścia do świadomości, 
ale przede wszystkim motywacji i aspiracji dziecka tak, jak czynili to m.in. Ma-
ria Montessori, Helen Parkhurst czy Janusz Korczak. Wyznaje:  

Nie miałem przygotowania nauczycielskiego ani cudownego pomysłu na najskuteczniej-
szą metodę nauczania. Wprawdzie czułem, że instynktownie i holistycznie rozumiem 
matematykę, ale to nie gwarantowało, że sprawdzę się jako korepetytor. […] Uważałem 
– i wciąż w to wierzę – że nauczanie jest szczególną umiejętnością, a właściwie sztuką: 
odkrywczą, intuicyjną i bardzo osobistą. Jednak nie jest jedynie sztuką. Opiera się też,  
a przynajmniej powinno się opierać, na pewnych zasadach naukowych (Khan, 2013, s. 27).  

Khan zaczął do wiedzy naukowej z psychologii uczenia się i do teorii kształ-
cenia dochodzi dopiero później, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Dzięki swo-
jemu sukcesowi zwiększył w skali globalnej zainteresowanie naukami o kształ-
ceniu, bo wychowaniem właściwie się nie zajmuje, gdyż to nie przekłada się tak 
łatwo na filmowe kilkuminutowe klipy. W tym zakresie, niestety, Akademia 
Khana jest klapą, gdyż traktuje uczenie się rozłącznie z (samo)wychowaniem. 
Człowiek tymczasem do życia w społeczeństwie potrzebuje jeszcze socjalizacji  
i inkulturacji, a te wymykają się tak intuicyjnym rozwiązaniom i technologicz-
nym przekazom. Tu musimy eksperymentować off-line. 

Dzisiaj już nie wystarcza centralistyczne reformowanie szkół, poprzez wy-
korzystywanie zależności służbowych, nie wystarczą dla poprawy jakości 
kształcenia odgórnie określane kierunki działania czy racjonalna argumentacja  
o konieczności i sensowności przemian. Nie wniesie do polskich szkół nic no-
wego także Akademia Khana, jeśli o losach procesu kształcenia i wychowania  
w szkołach będą decydować urzędnicy MEN, a nie sami nauczyciele. Proces ko-
niecznej rewolucji uczenia się i wychowania może się powieść wówczas, kiedy 
ci, których on dotyczy lub mieliby być weń zaangażowani, sami odpowiedzial-
nie będą go kształtować. Khan upomina się de facto o szeroko pojmowaną wol-
ność w edukacji. Każdy bowiem z podmiotów edukacji jest w jakimś zakresie  
i stopniu autorem swojej (nie)obecności w szkole, która tylko wówczas pozo-
stawia ślad w biografiach uczestników, kiedy mają oni poczucie rzeczywistej  
z niej dumy, radości czy satysfakcji, kiedy mogą realizować tak oczekiwania 
kulturowe własnego środowiska życia, jak i osobiste aspiracje w sposób ade-
kwatny do własnego potencjału rozwojowego (por. Śliwerski, 1993, 1996, 1998). 

Nauczyciele i uczniowie docenią prawo do tak rozumianej wolności oraz 
wykorzystają je dla dobra osobistego i wspólnego, ale muszą mieć stworzone ku 
temu odpowiednie warunki prawne, strukturalne i programowe. W systemie cen-
tralistycznie, odgórnie kreowanej polityki oświatowej takie akademie pozostaną 
jedynie w strefie korepetycji on-line, nie zmieniając polskiej szkoły i przeważa-
jącej w niej mentalności administracyjnego władztwa. Podmiotowość nauczycie-
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li i uczniów może jednak pojawić się w takich instytucjach/wspólnotach eduka-
cyjnych, w których wolność istnieje jako relacja społeczna. Wolność uczniów 
zobowiązuje ich w kontakcie z nauczycielami i treściami kształcenia do uczy-
nienia własnego procesu uczenia się źródłem osobistego zaangażowania. Nie 
jest tu istotne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy nieuchronność wolności 
pedagoga i jego wychowanków nie godzi w interesy publiczne, gdyż podmioty 
edukacji (bez względu na wiek i status społeczny) są fundamentalnie wolne, to-
też ich życie powinno być wyłącznie ich własnym projektem.  

Mimo zbliżającego się końca epoki szkoły kredy i tablicy nadal nie radzimy 
sobie z najbardziej dramatycznymi wyzwaniami współczesnego świata, jakimi 
są dehumanizacja polityki, edukacji i stosunków międzyludzkich, postępujące 
niszczenie środowiska życia czy permanentne wojny lokalne na tle wyznanio-
wym, ideologicznym czy kulturowym. Nic zatem dziwnego, że właśnie w szko-
łach od lat lokuje się nadzieje i oczekiwania, które są nieadekwatne do możliwo-
ści, jakimi one same dysponują, by poradzić sobie skutecznie z problemami. 
Kiedy mówi się o kryzysie wychowania i kształcenia, to trzeba jednak odróżniać 
kryzys codziennego współżycia pokoleń i opór wobec symetrycznych stosun-
ków międzyludzkich od kryzysu samej instytucji edukacyjnej i zachodzącego  
w niej procesu kształcenia, mającego umożliwiać jednostkom odnalezienie wła-
snej tożsamości w ich samodzielnym obcowaniu ze światem. Wprawdzie milio-
ny ludzi nauczyły się już obsługi komputera poza szkołą, to i tak – większość  
z nich będzie uczyła się tego przez następne lata bez pomocy szkoły, tak jak 
uczymy się jeździć samochodem, gdyż ta nie nadąża za zmianami technologicz-
nymi i nie dysponuje środkami na ustawiczną aktualizację oprogramowania  
i modernizację sprzętu. 

Warto jednak zwrócić uwagę na problemy, których nie rozwiążą za nas 
komputery ani Akademia Khana, a mianowicie te związane z nabyciem postaw 
kulturowych przez kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, nauczeniem się i egze-
kwowaniem także w świecie ludzi dorosłych zachowań, które nie miałyby tok-
sycznego charakteru. Pisał o tym przed laty amerykański kulturoznawca i filozof 
edukacji Neil Postman, że sens szkoły tkwi właśnie w uczeniu jednostek w natu-
ralnym, a nie tylko wirtualnym, środowisku życia, gdzie muszą doświadczać 
podporządkowywania swoich indywidualnych potrzeb interesom grupowym,  
w odróżnieniu od środków masowej komunikacji, które stymulują indywidualne 
reakcje i prywatne doświadczenia (Postman, 1995). Istnieje wystarczająca ilość 
dowodów na konieczność uczenia się w szkole jako instytucjonalnej przestrzeni 
społecznego współżycia, zanim dzieci zaakceptują to jako wartość i ją zinterio-
ryzują. Oni muszą mieć stworzone poza rodziną odpowiednie otoczenie, w któ-
rym wspierane będą ich postawy społeczne, obywatelskie, kulturowe, estetycz-
ne, gdzie doświadczą potrzeby współpracy, wrażliwości i odpowiedzialności za 
innych. Właśnie dlatego w szkołach na całym świecie nadal wymaga się od 
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uczniów – poza wiedzą i konkretnymi umiejętnościami – także tego, żeby  
w określonym miejscu i czasie potrafili postępować zgodnie z określonymi nor-
mami społeczno-kulturowymi, by nastąpił w ich osobistym rozwoju proces 
określany jako akulturacja, czyli stanie się cywilizowanymi ludźmi. Postęp tech-
nologiczny ma swoich zwycięzców i pokonanych. Akademia Khana sama w so-
bie nie zapewni pedagogicznego sukcesu.  

Szkoły jako instytucje publiczne czy niepubliczne nie są w stanie same 
zmieniać społeczeństwa, będąc jedynie lustrzanym odbiciem jego przekonań  
i rozwiązań prawnych. Istnieją przy tym przeciwstawne orientacje co do celów 
samej edukacji, część obywateli opowiada się bowiem za przystosowywaniem 
przez szkoły dzieci i młodzieży do akceptacji świata, z jego wszystkimi reguła-
mi, przymusami, ograniczeniami i przesądami na temat istniejącej kultury, inni 
natomiast oczekują od tej instytucji, by kształciła krytyczne umysły, wychowy-
wała uczniów do niezależności i samodzielności, z dala od konwencjonalnych 
klisz ich epoki i z wystarczającą mocą do społecznych przemian (Struck, 1997). 
Nic dziwnego zatem, że dylemat wyjścia z kryzysu edukacji podporządkowy-
wany jest poszukiwaniu odpowiedzi na takie między innymi pytania, jak: W ja-
kiej mierze szkoła i uczenie się mają jeszcze przyszłość? Co stanowi o szansie 
wychowania w codziennych relacjach międzypokoleniowych w tej instytucji? 
Czy świat można jeszcze zmieniać poprzez restaurację wartości w wychowaniu? 

Nie chodzi tu przy tym o dramatyzowanie warunków współczesnego życia 
w kategoriach kreowania ostatniej (normatywnej) szansy na przeżycie ludzkości, 
ale o zastanowienie się nad tym, czy możliwe jest w trzech najważniejszych ob-
szarach dla edukacji – jakimi są jeden (wspólny) świat, ekologia i pokój – tro-
skliwe określenie warunków prowadzących tak jednostki, jak i grupy społeczne 
do godnego życia. Wśród najbardziej wpływowych na rozwój osobowości dzieci 
i młodzieży środowisk, jakimi są: rodzina, pozarodzinne środowisko religijne 
lub świeckie, media, rówieśnicy i szkoła, te pierwsze zmieniły się dramatycznie, 
tylko szkoła zachowuje zaś swoją niezmienność. Punktem wyjścia do dyskursu 
nad współczesną oświatą czyni się w związku z tym stan aktualnego jej zagro-
żenia czy upadku. Wprawdzie nie nastąpił jeszcze zapowiadany przez współcze-
snych humanistów koniec edukacji czy upadek szkoły, to jednak dla większości 
badaczy tego środowiska socjalizacyjnego nie ulega wątpliwości, iż jest ono co-
raz mniej efektywne, zbyt kosztowne i nie przystaje do zachodzących w jego 
otoczeniu niezwykle szybkich, a nawet radykalnych, przemian. 

Nie tylko w Polsce wszelkie problemy społeczne współczesnego życia stają 
się punktem wyjścia dla autorów reform oświatowych i do uczynienia ich 
przedmiotem kształcenia. Szkoły stają się przez to „wysypiskami śmieci”,  
w których odnaleźć można nierozwiązywalne problemy życia społecznego (np. 
kwestia uzależnień już nie tylko od narkotyków, ale i od pornografii, problem 
wypadków drogowych, niżu demograficznego, destrukcji rodziny, niszczenia 
kolejnych autorytetów modernistycznego świata, np. kościoła, itp.). Tymczasem 
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nauczyciele nie mają odpowiednich kompetencji, by kumulować w sobie role 
księży, psychologów, terapeutów, polityków reform, pracowników służb socjal-
nych, doradców seksuologicznych czy rodziców. Coraz częściej pojawiają się  
w sferze publicznej pytania: Czym jest wolność uczenia się i jaki jest jej zakres? 
Jak dojść do prawdy, dobra i piękna oraz jakie są mierniki ich osiągalności? 
Gdzie szukać wartości? Co jest dobrem, a co pięknem, co prawdą, a co kiczem 
czy pozorem? Jak uczyć i wychowywać młode pokolenia, aby czynić to dobrze  
i sensownie? Czy nauczyciel ma być mentorem, uosobieniem wszelkich warto-
ści, czy ma uczyć umiejętności, czy przedmiotu, ma wychowywać czy tylko 
uczyć, uczyć doświadczalnie czy rozwijać ukryte zdolności w dziecku (uczniu)? 

Powraca się zatem także intuicyjnie albo do praktyk descholaryzacyjnych, 
albo do humanistycznej pedagogiki zorientowanej ku wartościom i całościowe-
mu rozwojowi człowieka. W jej centrum lokowany jest podmiot działający  
w swoim środowisku społecznym i ekologicznym, który jest w kontakcie ze swo-
im zewnętrznym otoczeniem i wewnętrznymi przeżyciami, ze swoimi pogląda-
mi, uczuciami i wrażeniami. Istota ta nie powinna być blokowana w swoim roz-
woju przez narzucane jej z zewnątrz lub przez siebie samą projekty doskonało-
ści. Wiąże się to z koniecznością ratowania istoty procesu uczenia się, który jest 
tak niezbędny do przeżycia człowieka w cywilizacji przemysłowej, naukowo- 
-technicznej, a tym bardziej postindustrialnej. Nie da się już współczesnych nam 
zagrożeń i katastrof rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach mikroregio-
nalnych, gdyż w istocie dotyczą one całego naszego globu. Szkoła musi inte-
gralnie rozwijać uczniów, we wszystkich sferach ich życia, czynić ich bardziej 
wrażliwymi, rozwijać edukację patriotyczną, kulturową, obywatelską, kształto-
wać lub odkrywać w nich człowieczeństwo.  

Globalizacja jest w ponowoczesnym świecie zjawiskiem zarówno gospodar-
czym, jak i społecznym, które przyjmuje różnorodne formy internacjonalizacji 
we wzajemnej współpracy między regionami i państwami, profesjonalistami  
a amatorami, ekspertami a ignorantami. Mamy tu do czynienia z zespołem me-
gatendencji czy procesów w skali makro, w wyniku których ludzkość świata jest 
włączana w jedno, globalne społeczeństwo. U podstaw jego powstania tkwi 
rozwój nowych mediów telekomunikacji, możliwość szybkiego przemieszczania 
się oraz ekspansja międzynarodowych rynków. Proces globalizacji cechuje libe-
ralizm gospodarczy, elastyczność rynku pracy, swoboda wszelkiego rodzaju 
transferów, wyborów i kreatywności, za sprawą których zanika pojęcie teryto-
rium, jurysdykcji czy lokalnych monopoli. Nie jest to zjawisko nowe, gdyż – jak 
twierdzi francuski antropolog kulturowy Jean-Loup Amselle –  

[…] już imperia rzymskie czy chińskie dały początek swoistej globalizacji, choćby po-
przez rozpowszechnianie uniwersalistycznych religii. Dziś w „zglobalizowanej” prze-
strzeni każda grupa tworzy swoją własną, lokalną tożsamość, w odniesieniu do globalne-
go wspólnego mianownika. Na przykład kenijskie plemię Luo używa coca-coli jako na-
poju rytualnego podczas obrzędu inicjacji (Amselle, 2001, s. 14).  
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W praktyce politycznej globalizacja staje się przeciwieństwem państw narodo-
wych czy interesów regionalnych, a jej uniwersalistyczne zasady, do których się 
odwołuje, jak np. prawa człowieka czy demokratyzacja, są trudne do pogodzenia 
z partykularyzmem państwa narodowego czy z fundamentalizmem religijnym. 
Niesie zatem z sobą dla tych państw wyzwania, którym pojedyncze państwa na-
rodowe nie są w stanie sprostać. 

Z jednej zatem strony dzięki globalizacji łatwiej jest wyrazić niektórym lo-
kalnym społecznościom czy osobom swoje potrzeby, licząc w ich zaspokajaniu 
na zrozumienie ze strony wspólnot bogatszych czy bardziej doświadczonych,  
z drugiej zaś globalizacja sprzyja niekontrolowanym procesom transnarodowym 
o charakterze patologicznym, jak np. transfer broni, handel narkotykami, korup-
cja, prostytucja, przenikanie poza granice państw narodowych zorganizowanej 
przestępczości, niesie z sobą zagrożenia strategiczne i ekologiczne, których nie 
da się już rozwiązywać w obrębie państw narodowych. Proces ten nie dokonuje 
się wyłącznie na rynkach gospodarczych czy finansowych, ale bardzo głęboko 
przenika do sfery kultury czy życia codziennego ludzi. Naukowcy są zgodni co 
do tego, że jeśli w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna i powszechna zmia-
na świadomości ludzi (w zakresie wartości, postaw i działań), to nasz świat zo-
stanie zniszczony ekologicznie, co doprowadzi do globalnych zagrożeń życia. 
Im bardziej problemy są globalne, tym mniej może zrobić jednostka, ale w im 
mniejszym zakresie człowiek zmienia w związku z tym swój sposób życia, tym 
szybciej następuje zniszczenie Ziemi.  

Żyjemy w społeczeństwie, które w coraz mniejszym stopniu pozwala lu-
dziom zrozumieć swoje środowisko życia, poddawać je własnej kontroli czy 
kształtować na własną rękę. Równocześnie jednak człowiek coraz bardziej pra-
gnie poszerzenia zakresu swoich doświadczeń i świadomości. Uczenie się za-
chodzi w nierozerwalnym związku z doświadczeniem, w toku prawdziwych, au-
tentycznych spotkań międzyludzkich, w których nikt nie odgrywa ról, nie zakła-
da kolejnych masek. Każdy jest sam podmiotem swoich sukcesów i porażek, zaś 
swoją tożsamość odkrywa w wyniku podejmowanych decyzji, dokonywanych 
wyborów, wypróbowywania rzeczy, poznawania świata w działaniu tego, co 
niesie z sobą świat. Każdy nowy wybór wnosi coś odmiennego do naszego do-
świadczenia, kształtując naszą tożsamość. Takie podejście do edukacji ma także 
ogromne znaczenie w kształceniu przyszłych pedagogów, gdyż i im powinno się 
stworzyć warunki do dokonywania wyborów i suwerennego kontrolowania wła-
snego procesu uczenia się. Powinno się ich nauczyć tego wszystkiego, co już 
dawno uległo w ich własnym życiu zapomnieniu, a mianowicie zabawy, cieka-
wości, fantazji, entuzjazmu, energii, zaufania, nadziei i radości (Holt, 1974). 

Demokracja wymaga od absolwentów szkół nie tylko społecznej, ale i poli-
tycznej dojrzałości, toteż niezmiernie ważne jest przygotowywanie młodego po-
kolenia do odpowiedzialnego wyboru wartości i podejmowania zgodnie z nimi 
decyzji. To społeczeństwo przemysłowe potrzebuje szkoły nauczającej, podają-
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cej wiedzę, natomiast społeczeństwo informatyczne powinno ten typ instytucjo-
nalnej edukacji zastąpić szkołą-laboratorium, w której dominować będzie kształ-
cenie kompetencji kluczowych, jak umiejętność zdobywania informacji i działa-
nia, zdolność do współdziałania w grupie, twórczość i umiejętność myślenia 
globalnego. Szkoła o tyle jest i będzie potrzebna młodemu pokoleniu także  
w XXI wieku, o ile będzie mogła jemu pomóc w odnalezieniu sensu życia, któ-
rego brak prowadzi do różnego rodzaju psychicznej traumy. Życie w nicości, 
podobnie jak uczenie się tylko on-line, oznaczają bowiem egzystencję w steryl-
nej kulturze, a więc w kulturze bez wizji przeszłości czy przyszłości, bez organi-
zujących ją zasad, bez wyraźnych wartości i autorytetów. Po co zatem szkołom 
taka kultura? Po co takiej kulturze akademie Khana?  

Nawet wówczas, kiedy szkoła musiałaby ustąpić miejsca edukacji na odle-
głość na wzór Akademii Khana, to i tak nadal będziemy ją nazywać szkołą, choć 
już inaczej będziemy ją postrzegać. Być może zostaną z niej usunięte programy 
nauczania, które tłumią twórczość i oczekiwania uczniów lub beneficjentów ich 
wykształcenia. Nie będzie się także dzielić uczniów na zespoły klasowe zgodnie 
z ich wiekiem życia, gdyż w ten sposób uniemożliwia im się wzajemne uczenie 
się od siebie. Szkoła przyszłości będzie bardziej naturalna i organizowana na 
wzór wychowywania małych dzieci, to znaczy, że uczenie się, życie i miłość nie 
będą w niej od siebie oddzielane. Praca z komputerem, w sieci, stworzy im 
ogromne możliwości rozwijania swojego potencjału twórczości i osiągnięć. 
Uczniowie wreszcie będą mogli komponować muzykę, pisać, czytać, rysować, 
liczyć, komunikować się czy po prostu bawić. „Kula ziemska w epoce globali-
zacji przypomina duży ser mocno nadjedzony przez myszy, które wyłażą z róż-
nych dziurek” (Lem, 2001, s. 3). Kto wie, ile jaszcze takich „myszek” pojawi się 
w przestrzeni edukacyjnej? Czyż nie ma racji nie tylko Salman Khan, ale i nie-
miecki pedagog reform Hartmut von Hentig, że szkołę trzeba wymyśleć na no-
wo? (zob. Hentig, 1993). 
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Analiza transakcyjna  
jako metoda diagnostyki edukacyjnej 

Summary 

Transactional Analysis (TA) can serve both as the theoretical basis and the practical method 
of drawing distinctions between various kinds of personal interactions, particularly those which 
constitute educational processes. TA steadily gains recognition among teachers. The perspectives 
of TA applications in education include not only a selection of teaching methods and teach-
er/student classroom communication patterns but also spontaneous interactions in peer groups 
conductive to social learning. The paper presents a concept of applying TA to identify learning 
models within Okoń’s multi-sided education theory: (alpha) by acquiring, (beta) by doing, (gam-
ma) by discovering, and (delta) by experiencing. A teacher is broadly understood here as every 
person who delivers verbal or written instructions, both directly and by means of a textbook or the 
Internet. The whole area of educational diagnostics, e.g. the theory and practice of recognizing 
contexts, runs, and learning outcomes, may benefit from transactional analysis.  

Transakcje w dydaktyce 

Transakcje, jako podstawowe elementy kontaktu międzyludzkiego, wystę-
pują w procesach edukacyjnych szczególnie wyraziście. Wprawdzie wszelkie 
kontakty zostawiają ślady w psychice ludzkiej, ale nie wszystkie są zorientowa-
ne na jej planową zmianę – równie świadome i zdyscyplinowane. 

Działanie edukacyjne jest wywoływaniem planowych zmian w uczniu, co 
oznacza celową organizację, użyteczność, trwałość i możność zaobserwowania 
tych zmian (Niemierko, 2007, s. 19–21). Ten, kto wywołuje zmiany w uczniu, 
odgrywa rolę nauczyciela, czyli osoby kierującej uczeniem się ucznia. To może 
być profesjonalny pedagog, rodzic, inny lub ten sam uczeń (samokształcenie), 
ale także autor czytanego (w szczególności – programowanego, umożliwiające-
go dialog) tekstu, lektor w studiu radiowym lub autor filmu, każda osoba, która 
(często okazyjnie) wytwarza informację celowo działającą na ucznia, to jest na 
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osobę poddawaną działaniu edukacyjnemu. Pole działań edukacyjnych jest  
w społeczeństwie szerokie. Nauczycielem i uczniem bywa każdy jego członek,  
a szkoła jest miejscem, gdzie uczenie się, jako zdobywanie potrzebnych do-
świadczeń, jest zasadnicze.  

Postępy psychologii i pedagogiki otwierają problematykę edukacyjnej ana-
lizy transakcyjnej (EAT), która stanowi zastosowanie teorii analizy transakcyj-
nej „do celów edukacji, uwarunkowań jej skuteczności, metod pracy dydaktycz-
no-wychowawczej, podejścia do problemów” (Pankowska, 2012, s. 23). Podob-
ny zakres ma diagnostyka edukacyjna, definiowana jako „teoria i praktyka 
diagnozy edukacyjnej, [polegającej na] uściślonym rozpoznawaniu warunków, 
przebiegu i wyników uczenia się” (Niemierko, 2009, s. 30). To porównanie de-
finicji pokazuje, że EAT może być stosowana do interpretacji wyników diagno-
zy edukacyjnej na całym jej obszarze, gdy przyjmiemy jej właściwe, szerokie 
założenia.  

W tradycyjnym, transmisyjnym modelu dydaktycznym wymaga się od na-
uczyciela postawy Rodzica i określa pozycję ucznia jako Dziecka, któremu Ro-
dzic przekazuje gotową, choć nie zawsze użyteczną, wiedzę. Tak się dzieje do 
dzisiaj, zwłaszcza na wyższych szczeblach kształcenia, włączając w to konser-
watywne uniwersytety (Benjamin, 1939). Ten model jest przez młodzież od lat 
kontestowany, najgłośniej w gimnazjach, a więc wtedy, gdy wyzwala się ona  
z podległości rodzicom w swoich domach. 

Wiek dwudziesty został nazwany „stuleciem dziecka” (Key, 1928), co miało 
oznaczać upodmiotowienie młodzieży, a w nomenklaturze analizy transakcyjnej 
daje jej status Dorosłego – równoprawnego partnera w działaniu i nawet Rodzi-
ca, mogącego przekonać siebie i innych do własnej, samodzielnie konstruowanej 
prawdy (Klus-Stańska, 2002). 

Ta zmiana, uzasadniona rozwojem psychologii i demokratyzacji społe-
czeństw, dokonuje się opornie i fragmentarycznie. Alternatywne role ucznia, ja-
ko Dziecka i jako Dorosłego, zostały świetnie, choć poza AT, scharakteryzowa-
ne w Zasadach nauczania, podręczniku dydaktyki okresu międzywojennego 
(Nawroczyński, 1930), ale wkrótce postęp w tym kierunku został w naszym kra-
ju zahamowany przez ustrój socjalistyczny, zaostrzający dyscyplinę szkolną ze 
względów światopoglądowych (Kairow, 1950). 

Modele uczenia się  

Gdy ustrój socjalistyczny uległ częściowemu rozluźnieniu, idea partnerstwa 
ucznia odżyła w Polsce w postaci teorii kształcenia wielostronnego, obejmują-
cej przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie jako równoległe drogi 
uczenia się (Okoń, 1967). Te cztery drogi były wywiedzione z powarstwowania 
wiedzy naukowej na opisy, wyjaśnienia, oceny i normy (rozdz. II), i odpowiada-
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jącego mu rozróżnienia treści podręczników szkolnych (rozdz. VIII). Mimo iż 
synteza czterech dróg została pierwotnie nazwana „teorią wielostronnego ucze-
nia się” (Okoń, 1967, s. 81 i n.), zaowocowała wkrótce czterema wzorami lekcji 
– „strategii nauczania”: podającej (asymilacyjnej, strategia A), problemowej 
(strategia P), operacyjnej (strategia O) i ekspozycyjnej (strategia E) (Lewowicki, 
1977, s. 231–235). To miało przełamać „gnostyczną tradycję w dydaktyce pol-
skiej” (Zaczyński, 1988, s. 49; Zaczyński, 1990), ale pozostawało w kręgu pla-
nowych działań nauczyciela.  

Dopiero po upływie niespełna trzech dekad od ustanowienia teorii kształce-
nia wielostronnego układ strategii nauczania został przeniesiony na diagnozo-
wanie i ocenianie osiągnięć ucznia (Niemierko, 1994), a w kolejnym piętnasto-
leciu – zoperacjonalizowany w formie czterech modeli uczenia się (Niemierko, 
2007, s. 106–108): 
1.  model alfa (przyswajanie), zorientowany na fakty naukowe, pojęcia i prawa, 
2.  model beta (działanie), zorientowany na wiadomości i umiejętności prak-

tyczne, 
3.  model gamma (odkrywanie), zorientowany na badanie otaczającej rzeczywi-

stości, 
4.  model delta (przeżywanie), zorientowany na zaangażowanie społeczne.  

Te cztery modele zostały oprzyrządowane skalami opisowymi (Niemierko, 
2009, s. 102–104), zastosowanymi w ogólnopolskich badaniach gimnazjalistów, 
gdzie odkrywanie wykazało przewagę popularności nad przyswajaniem, zwłasz-
cza wśród dziewcząt i na wsi, ale najlepsze wyniki egzaminu zewnętrznego 
osiągają uczniowie uczący się przez przyswajanie (Niemierko, 2006). Badania 
prowadzone na mniejszą skalę pokazały, że w szkole podstawowej wydaje się 
przeważać przyswajanie i odkrywanie w mieście, a działanie i przeżywanie na wsi 
(Roman, 2009; Domżalska, 2009). W liceach ogólnokształcących i technikach na-
tomiast chłopcy opowiadają się najczęściej za uczeniem się przez działanie, zaś 
wśród dziewcząt duża grupa wskazuje na przeżywanie (Jaszewski, 2009). Wśród 
studentów preferencje modelowe wyrównują się, tylko na kierunkach ścisłych 
utrzymuje się przewaga uczących się przez działanie (Szczepański, 2009). 

Badania pokazują, że każdy z czterech modeli uczenia się ma grupy swoich 
zwolenników. Nas zainteresuje tutaj jednak nie popularność dróg uczenia się, 
lecz zakładana w nich struktura transakcyjna komunikacji nauczyciela z ucznia-
mi. Pionierskiej próby dopasowania czterech dróg uczenia się do podstawowego 
modelu analizy transakcyjnej dokonał prof. Jarosław Jagieła, kierownik prężne-
go Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie (Jagieła, 2011a). Jego przyporządkowanie wyra-
żone w kategoriach stanów Ja nauczyciela i ucznia, dla większej jasności pozba-
wione przyporządkowań alternatywnych, zmodyfikowane w kategorii „odkrywa-
nie” i zaprezentowane wraz z moim komentarzem, przedstawia się następująco: 
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1.  Przyswajanie: Rodzic – Dziecko. Postawę słabszego ma przyjąć uczeń nie 
tylko wobec osoby i decyzji nauczyciela, lecz także, i to przede wszystkim, 
wobec dorobku poznawczego i społecznego ludzkości, czyli wobec materia-
łu kształcenia. Zastąpienie potęgi Boga potęgą materii, jakie dokonało się we 
współczesnej cywilizacji, nie zmienia tu zasadniczo postawy uległości 
ucznia wobec wyższej, bezdyskusyjnej racji i jej pełnomocników. 

2.  Działanie: Dorosły – Dorosły. Nauczyciel i uczeń mają równe prawo uzy-
skania pożądanego wyniku czynności. Na początek tylko pierwszemu z nich 
to się w pełni udaje, potem obydwu, wreszcie zdarza się, że „uczeń przerasta 
mistrza” (zawodnik – trenera), z czego ten drugi powinien być dumny. 
Sprawność działania młodzieży wzrasta z jej wiekiem, więc rozwój umiejęt-
ności praktycznych jest dla niej naturalny. 

3.  Odkrywanie: Rodzic – Rodzic. Tu mamy do czynienia z transakcjami 
krzyżowymi (Jagieła, 2012a, s. 177 i 233): by coś odkryć, uczeń musi prze-
ciwstawić się reprezentantom wcześniejszej racji w osobach innych 
uczniów, a często nauczyciela (Klus-Stańska, 2002). Psychologia poznaw-
cza, akcentująca oryginalność schematów poznawczych jednostki, pomaga 
nam docenić samodzielność myślenia uczniów, ale wielu nauczycieli myli 
kreatywność z krnąbrnością zachowań i łamaniem dyscypliny myślenia 
(Szmidt, 2007, s. 183). 

4.  Przeżywanie: Dziecko – Dziecko. Nauczyciele zdolni do empatii potrafią 
cieszyć się wraz z uczniami z prawdy, dobra i piękna oraz szczerze martwić 
się ich własnymi i cudzymi niepowodzeniami. Najłatwiej to zaobserwować 
w pracy z małymi dziećmi, ale wspólnota przeżyć zachowuje wartość we 
wszelkim kształceniu formalnym i nieformalnym, włączając w to wykony-
wanie zadań zawodowych. 
Przedstawiona tu interpretacja modeli uczenia się obejmuje wszystkie trzy 

stany Ja po obu stronach procesu komunikacyjnego. Nauczycielska rola Rodzica 
(krytyczna, praktyczna, opiekuńcza) jest przez pluralizm teorii kształcenia wie-
lostronnego świadomie ograniczana na rzecz symetrycznych, w założeniu, ukła-
dów. Linia frontu zarówno w planowej działalności ośrodków metodycznych, 
jak i w spontanicznych zrywach wolnościowych uczniów, przebiega obecnie 
między dwiema skrajnościami: reproduktywnym przyswajaniem, jak na wykła-
dzie lub w toku wysłuchiwania perswazji, i produktywnym działaniem, odkry-
waniem, przeżywaniem, jak w pracowni szkolnej, na wycieczce lub w samo-
dzielnej pracy z komputerem. 

Perspektywy diagnostyki transakcji 

Rozpoznawanie uczenia się wykorzystujące teorię i narzędzia analizy trans-
akcyjnej będziemy nazywać edukacyjną diagnostyką transakcji (EDT). Jej 
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program badawczy, sporządzony na podstawie teorii kształcenia wielostronnego, 
rysuje się następująco: 

I. Transakcyjna charakterystyka modeli uczenia się. Przedstawiona po-
wyżej struktura stanów Ja w uczeniu się czterema drogami jest zbiorem hipotez, 
które wymagają empirycznego potwierdzenia. Dotyczy to zwłaszcza odkrywania 
(model gamma), co do którego stanowisko autora artykułu istotnie różni się od 
oryginalnego projektu Jarosława Jagieły (2011b, s. 24).  

Czy uczeń w roli odkrywcy to „stan Ja-Dorosły, najbardziej racjonalny, 
autonomiczny oraz obiektywny stan-Ja, odpowiadający za dobry kontakt z rze-
czywistością, ocenę prawdopodobieństwa zdarzeń i przetwarzanie informacji” 
(Jagiela, 2012a, s. 50), czy może raczej dowód zdolności do wytwarzania poglą-
dów, które „przez innych mogą być postrzegane jako błędne, złe lub głupie,  
a dopiero po jakimś czasie wydają się oczywiste i wartościowe” (według K. Ro-
gersa, Szmidt, 2005, s. 140), a zatem dojrzałości do zajmowania własnego sta-
nowiska, poczucia racji (Łęski, 2013, s. 61) i wywierania silnego wpływu? Po-
równajmy wybrane pozycje odpowiednich kwestionariuszy: 

(Inwentarz modeli uczenia się, Niemierko, 2009, s. 102–104) 
3.  Lubię się uczyć, ale raczej nie tego, co mamy w szkole. 
7.  Pracuję najlepiej wtedy, gdy nauczyciel powierza mi osobne zadania. 
11. Uważam, że nasze uczenie się w szkole jest źle zorganizowane. 
18. Wolę myśleć po swojemu niż słuchać, co mówi nauczyciel. 
27. Wolę działać w organizacji szkolnej niż zajmować się tylko sobą. 

(Kwestionariusz samooceny stanów Ja, Pierzchała i Sarnat-Ciastko, 2011,  
s. 281–285)  

18. Udzielam często rad nawet wtedy, gdy ktoś mnie o nie nie prosi. 
34. Dobrze się czuję, gdy kontroluję sytuację. 
42. Wyznaję zasadę, że zawsze należy mówić prawdę, nawet jeśli ta prawda 

może komuś sprawić przykrość. 
50. Dużo od siebie wymagam, stawiając sobie ambitne cele. 
74. Lubię decydować za innych.  
W przytoczonych tu pozycjach kwestionariuszy można dostrzec podobień-

stwo dwu postaw: Szkolnego Odkrywcy i Rodzica Kontrolującego. Czy wskaź-
niki tych postaw mają zadowalającą trafność zbieżną i wyróżniającą (Niemierko, 
1975, s. 215), mogą pokazać tylko właściwe badania empiryczne. Takie badania 
są potrzebne także do uprawomocnienia pozostałych przyporządkowań dróg 
uczenia się do podstawowego modelu AT. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że zaprezentowana tu dydaktyczna konstrukcja 
Rodzica mocno odbiega od jego psychoanalitycznej wersji wyrażonych defini-
cją: „zespół uczuć, myśli działań, bezrefleksyjnych i automatycznych wypowie-
dzi i zachowań ukształtowanych pod wpływem rodziców lub przejęty od osób 
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pełniących ich role” (Jagieła, 2012a, s. 178). Uczeń – Szkolny Odkrywca ma 
pewne cechy Rodzica Kontrolującego (krytycyzm, kierowanie się intuicją, dąże-
nie do utrzymania racji i wpływu na innych), ale bezrefleksyjność i wierność 
tradycji cechuje raczej nauczyciela preferującego przyswajanie (model alfa). 

II. Uściślone rejestrowanie znaków rozpoznania. By analiza stanów Ja 
nauczycieli i uczniów oraz ich interpretacja modelowa były możliwe, musimy 
obiektywnie rejestrować znaki rozpoznania (strouki, głaski) w postaci aprobaty 
(puszków) lub niechęci (kolczatek) obu stron w procesie komunikacji (Jagieła, 
2012a, s. 210). Te znaki sygnalizują nam stany Ja udziałowców procesu eduka-
cyjnego i pozwalają na diagnozę transakcji. 

Do dokumentowania szczegółowego przebiegu transakcji edukacyjnej mo-
żemy stosować sześć klasycznych metod nauk społecznych, ale żadna z nich nie 
dostarczy nam informacji całkowicie pewnej. Edukacja, podobnie jak medycyna, 
należy do „obszarów niskiej trafności” (Kahneman, 2012, s. 298), na których 
każda metoda diagnozy jest w dużym stopniu zawodna. Metody są następujące: 
1.  Obserwacja, czyli planowe spostrzeganie zjawisk, dokonywane z wykorzy-

staniem narzędzi pisemnych (arkusze obserwacji) lub elektronicznych (zapis 
dźwięku i obrazu). Główną trudność interpretacji danych z obserwowania 
transakcji stanowi wpływ świadomości faktu rejestrowania ich przebiegu  
u nauczycieli i uczniów. Dokonywanie rejestracji z ukrycia budzi natomiast 
istotne wątpliwości etyczne (Niemierko, 2009, s. 43).  

2.  Analiza dokumentów, metoda interpretacji tekstów świadczących o prze-
biegu określonych zdarzeń. W szczególności dokumenty osobiste (pamiętni-
ki, blogi, wypracowania szkolne) ujawniają oryginalne motywacje i poglądy 
autora, ale współczynnik humanistyczny dokumentowania (Znaniecki, 1928) 
powoduje, że zapisy interakcji dokonywane przez nauczyciela i różne grupy 
uczniów mogą być rozbieżne.  

3.  Wywiad, sformalizowana rozmowa z diagnozowanymi osobami. Przy po-
prawnym kontakcie diagnostycznym, czyli właściwej regulacji dystansu  
i otwartości diagnosty w relacji z badanym (Suchańska, 2007), może ujaw-
nić postawy respondentów i stosowane przez nich znaki rozpoznania. Trzeba 
wszakże liczyć się z tym, że „ci, którzy mają faktyczne problemy, nie zaw-
sze należą do najrozmowniejszych” (Janowski, 2002, s. 140). 

4.  Ankieta, polegająca na uzyskiwaniu informacji przez zadawanie pytań na 
piśmie. Bardziej nadaje się do diagnozy doświadczeń i poglądów grupy nie-
formalnej (klasy szkolnej) niż pojedynczego ucznia, gdyż wielu responden-
tów woli je ujawniać anonimowo, a niewielu wyraża precyzyjnie. Im bar-
dziej jasne, atrakcyjne poznawczo i przyjazne uczniom są pytania ankiety, 
tym większa jest szansa uzyskania cennych naukowo odpowiedzi. 

5.  Pomiar dokonywany przez zastosowanie standaryzowanych narzędzi w po-
staci testów, skal opisowych i skal postaw. W wersji różnicującej opiera się 
na założeniu cechy ukrytej (np. uzdolnienia) o różnym natężeniu w popula-
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cji, a w wersji sprawdzającej – na założeniu o istnieniu uniwersum określo-
nych zachowań (np. reakcji na bodziec) (Niemierko, 1999, s. 52–53). W obu 
przypadkach dowody trafności założeń podlegają żmudnej weryfikacji 
(Niemierko, 1999, rozdz. X).  

6.  Eksperyment, polegający na wywoływaniu lub zmienianiu przebiegu pro-
cesów i obserwowaniu skutków tych oddziaływań. W diagnostyce edukacyj-
nej skutki eksperymentu (np. rozwiązanie zadania, porozumienie się) są 
wskaźnikiem dyspozycji rozwojowych. Kontrola warunków przebiegu eks-
perymentów pedagogicznych jest jednak bardzo trudna, a jego granice mo-
ralne, zapobiegające szkodzie, są wąskie (Janowski, 2002, s. 161).  
III. Rozpoznawanie skłonności uczniów do roli Dziecka, Dorosłego i Ro-

dzica – w zależności od różnic indywidualnych (temperamentu i zdolności), 
płci, wieku, środowiska rodzinnego, typu i szczebla szkoły. Jak te skłonności 
wyrażają się w trzech kręgach życia młodzieży: rodzinie, grupie rówieśniczej  
i szkole? Jak rośnie poziom świadomości podejmowanych ról i jak rozwija się 
zdolność samokontroli transakcji z otoczeniem?  

Odpowiedzi na te pytania należałoby poszukiwać w psychologii społecznej, 
wyspecjalizowanej w badaniach nad genezą, funkcjonowaniem i konsekwen-
cjami postaw. Niestety, w najbardziej znanych polskich podręcznikach psycho-
logii ogólnej (Tomaszewski, 1976; Strelau, 2000) i psychologii społecznej 
(Wojciszke, 2002; 2012) brak informacji o analizie transakcyjnej. Także pionier-
skie podręczniki diagnostyki psychologicznej (Paluchowski, 2001; 2007) i psy-
chopedagogicznej (Jarosz i Wysocka, 2006; Wysocka, 2009; 2013) pomijają 
AT, natomiast w podręczniku diagnostyki edukacyjnej znajdziemy tylko, przy 
objaśnianiu metody wychowania bez porażek, krótką informację o szkolnych 
grach uczniów (Niemierko, 2009, s. 177). 

Pole zastosowań analizy transakcyjnej do celu diagnozy zachowań i prawi-
dłowości rozwojowych uczniów jest w naszym kraju otwarte i niemal puste. 
Rozsądne byłby założenie, iż każdy rodzaj stanu Ja ucznia jest naturalny dla wa-
runków (kontekstu) jego rozwoju. Bardziej ryzykowna jest teza o potrzebie opa-
nowania przez ucznia wszystkich trzech ról: Dziecka (zaspokajanie potrzeb, 
uczenie się reguł), Rodzica (asertywność, opiekuńczość) i Dorosłego (rozwaga, 
koncyliacyjność). Tu podejście edukacyjno-diagnostyczne może istotnie różnić 
się od podejścia psychoterapeutycznego, dominującego w AT (Jagieła, 2011a; 
Pierzchała, 2012).  

IV. Rozpoznawanie skłonności nauczycieli do roli Dziecka, Dorosłego i Ro-
dzica – w zależności od przygotowania pedagogicznego, doświadczenia dydak-
tycznego i cech osobowości. To dotyczy zarówno sytuacji normalnych, w któ-
rych zadania edukacyjne są wykonywane bez zakłóceń, jak i sytuacji trudnych 
(przeciążenia, konfliktu), stanowiących wyzwanie dla pedagoga (Tomaszewski, 
1976, s. 31–36).  
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Znajomość teorii i praktyki AT pomaga nauczycielowi-wychowawcy roz-
szyfrować (ewentualną) grę ucznia-wychowanka, zastopować ją i wytyczyć dro-
gę do pełnej społeczno-komunikacyjnej dojrzałości (Niemierko, 2007, s. 66–68). 
Podobnie jak inne kompetencje pedagogiczne, umiejętność interpretacji zdarzeń 
w kategoriach AT wiąże rozwój własny nauczyciela, jego autorefleksję i samo-
regulację, z postępami w kierowaniu pracą uczniów.  

Przygotowanie kandydatów i doskonalenie czynnych nauczycieli w posłu-
giwaniu się AT nie dokonuje się ani szybko, ani łatwo (Uścińska, 2012). Tym 
większą rolę odegrają badania prawidłowości komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych, integrowanie EAT z innymi teoriami pedagogicznymi i wdraża-
nie wyników tych prac. 

V. Rozpoznawanie sytuacji dydaktycznych w kategoriach transakcji 
komunikacyjnej. Na systemowym poziomie dydaktyki, na którym rozważa się 
wpływ zmiennych kontekstowych na przebieg procesu kształcenia, elementar-
nym pojęciem jest sytuacja dydaktyczna, jako współdziałanie uczniów, na-
uczyciela, treści kształcenia, wyposażenia i organizacji. Celowym układem sytu-
acji dydaktycznych jest system dydaktyczny – nauczycielski, indywidualny, 
oraz instytucjonalny, zbiorowy (Okoń, 1971, s. 14).  

Pięć elementów każdej sytuacji dydaktycznej to: składniki personalne – 
uczniowie i nauczyciele; personalno-materialne – treść i organizacja kształcenia, 
oraz składnik materialny w postaci wyposażenia (Niemierko, 2007, s. 136–137). 
Wszystkie relacje między nimi są zwrotne, obustronne, co oznacza wzajemny 
wpływ (dostosowywanie, wspomaganie, dysponowanie) w procesie kształcenia. 

Interakcje nauczyciela z uczniem (uczniami) były wielokrotnie poddawane 
analizom (Gilly, 1987), w tym analizom transakcyjnym (Jagieła, 2011a; Łęski, 
2013). Nowym zadaniem edukacyjno-diagnostycznym jest rozpoznanie postaw, 
jakie przybierają konstruktorzy treści kształcenia (twórcy nauki, autorzy pro-
gramów i podręczników, inni dostarczyciele informacji) i decydenci w zakresie 
organizacji kształcenia (administracja, autorzy regulaminów i programu ukryte-
go szkoły – patrz: Ornstein i Hunkins, 1998, s. 360). Te postawy można interpre-
tować w terminach Rodzica (apodyktyczność) i Dorosłego (współpraca), a role 
wyznaczone dla uczniów – w terminach Rodzica (dominacja), Dorosłego 
(współpraca) i Dziecka (podporządkowanie). 

Dokładniejsze klasyfikacje postaw przyjmowanych przez osoby biorące 
bezpośredni lub pośredni udział w sytuacjach dydaktycznych otrzymamy przez 
zastosowanie edukacyjnej analizy transakcyjnej drugiego stopnia (Jagieła, 
2011a, s. 27–29).  

VI. Badanie skuteczności dydaktycznej edukacyjnej analizy transakcyjnej. 
Systemy kształcenia zorientowane na skuteczność rozumianą jako osiąganie celów 
są nazywane systemami technologicznymi (Niemierko, 2007, s. 71). W takich sys-
temach zasadniczą rolę odgrywa sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów, w mia-
rę możności przybierające postać pomiaru dydaktycznego (Niemierko, 1999). 
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Osiągnięcia uczniów należy rozumieć szeroko. W zgodzie ze współczesnymi 
trendami ekonomiczno-pedagogicznymi określimy je jako kapitał, czyli „zasób, 
który daje lub potencjalnie może dać zysk” (Walukiewicz, 2010, s. 24). W przy-
padku edukacji przeważa w nim zysk odroczony i niepewny, zależny od gry 
rynkowej (produkcji, zatrudnienia, konsumpcji). 

Dwa rodzaje kapitału niematerialnego, innego niż finanse i wartościowe 
przedmioty, stanowią kapitał ludzki i kapitał społeczny. Kapitał ludzki to 
„wszystkie, ale to absolutnie wszystkie zasoby niematerialne (przymioty) koja-
rzone z człowiekiem traktowanym jako samodzielna istota ludzka” (Walukie-
wicz, 2010, s. 25). Należą do nich: kompetencje i doświadczenie, wiedza i zdol-
ności, zdrowie i wydolność organizmu, nastawienie życiowe oraz zadatki na ka-
pitał społeczny (Walukiewicz, 2010, s. 25–26). Kapitał społeczny zaś to „for-
malne i/lub nieformalne relacje między co najmniej dwiema osobami traktowa-
nymi jako samodzielne istoty ludzkie” (Walukiewicz, 2012, s. 26). Główne for-
my bliskości wytwarzające te relacje to bliskość przestrzenna, organizacyjna, 
emocjonalna i twórcza (Walukiewicz, 2012, rozdz. 6), których podstawą jest 
komunikacja.  

Pomiar pełnego zakresu kapitału ludzkiego i kapitału społecznego uczniów 
jest nie lada wyzwaniem dla diagnostyki edukacyjnej. Może być dokonywany  
w wielkiej, krajowej i międzynarodowej skali (badania OECD) lub w małej, 
wewnątrzszkolnej i indywidualnej, co różnicuje diagnozę treściowo i metodolo-
gicznie. Tę pierwszą możemy nazwać diagnozą „z daleka”, gdyż obejmuje rze-
czywistość jakby z lotu ptaka, rysując topografię rozległych terenów, a tę drugą 
– diagnozą „z bliska”, bo liczy się w niej każdy szczegół, a nadto pamięć zda-
rzeń z dłuższego, wspólnie przeżytego okresu (Niemierko, 2013).  

Obydwie perspektywy diagnostyki edukacyjnej mogą zyskać pomocne na-
rzędzie realizacji w postaci teorii i technik analizy transakcyjnej. EAT występo-
wałaby tu po stronie zmiennych zależnych procesów edukacyjnych. To usytu-
owanie jest naturalne, bo transakcje edukacyjne towarzyszą wszystkim drogom 
(modelom) uczenia się, a więc ich rozpoznanie sprzyja podnoszeniu jakości 
kształcenia. Do niego odnosi się opinia, iż „obecnie możemy mówić o fazie doj-
rzałości w rozwoju edukacyjnego pola zastosowań analizy transakcyjnej, zarów-
no w zakresie własnej dojrzałości edukatorów transakcyjnych, jak i stosowanych 
metod działania pedagogicznego” (Pankowska, 2013, s. 16), ze wskazaniem na 
wybrane kraje zachodnie, jeszcze nie na Polskę.  

To jednak nie wyczerpuje możliwych pożytków z EAT. Jej wykorzystanie 
po stronie zmiennych zależnych, jako badanie edukacyjnych skutków określo-
nych stanów Ja w interakcjach (Kasprzyczak, 2012), w szczególności emocjo-
nalno-motywacyjnych osiągnięć uczniów jako składowych ich kapitału ludzkie-
go i społecznego, to wciąż jeszcze „wędrówka ku nierozpoznanym edukacyjnym 
kontynentom” (Jagieła, 2012b, s. 8). 
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Structural Distortions of the Personality  
of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes 

Summary 

The article explores structural distortions of the researcher’s personality (contaminations and 
exclusions) as one of the causes of his/her diagnostic mistakes. Integrated personality of a diagnos-
tician is an important factor which can prevent making mistakes. Such personality allows for the 
verification of one’s judgements and hypotheses, offers the possibility to revise one’s achieve-
ments, and successfully deal with stereotypes or superstitions. The author postulates incorporating 
development and formation of desirable personality traits in diagnosticians’ vocational training. 

Introduction 

Having previously written about the role and significance of transactional 
analysis in educational diagnosis (Jagieła, 2012a), now I would like to focus on 
the more detailed conceptualisation of some of its aspects. Let us only recall that 
transactional diagnosis focuses on recognizing particular situations, phenomena, 
behaviours, and processes remaining in the area of interests of this concept. As  
a rule, the following kinds of diagnoses can be distinguished: 
— diagnosis of behaviour – concerning the words, tone of voice, gestures, body 

posture, and facial expression of a person which give evidence of certain 
Ego states that take place in the transactions, games played at the moment 
and an existing script; 

— social diagnosis – the analysis of how a person, using his own Ego states, en-
ters interpersonal relations with other people’s Ego states;  

— historical analysis – the analysis of past experiences and behaviour of a per-
son, most often referring to his childhood and influencing the presently re-
vealed Ego states, as well as transactions, games and scripts; 
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— phenomenological diagnosis – an attempt at recognizing Ego states by an in-
dividual insight into yourself, reliving past experiences as well as transac-
tions, games and the presence of a script; (Steward, Joines, 1987, pp. 39–46, 
Cichocka, Suchańska, 1989, pp. 51–59 and other). 
The types of analysis listed above can be noticed in many specific problems 

transactional diagnosis deals with. It is a well-known fact that an effective thera-
py, and it should be remembered that transactional analysis is primarily a kind of 
psychotherapy, must be preceded by a detailed and thorough diagnosis. Let us 
present some cases. Certainly, as it has already been mentioned, the aspects as-
sociated with the character and the course f psychotherapy must be treated as  
a primary field on which the attention and activity of a transactional analysts is 
focused. 

Thus, the following scales and questionnaires are constructed to diagnose 
certain types of behaviour. One of them is the Transactional Behaviour Ques-
tionnaire (TBQ), which is an invaluable tool in the hands of a diagnostician used 
for identifying the patient’s Ego states that are visible in the course of the thera-
peutic process (Brennan, McClenaghan, 1978, p. 52–55). 

Petruska Clarkson developed so called Diagnostic Pentagon (or simply ‘Pen-
tagon’) (Clarkson, 1988, pp. 211–219), which is a good diagnostic model allow-
ing for recognizing, differentiating, and defining the results of the therapy in ref-
erence to the following five areas: the change of script, making progress, a de-
gree of disintegration, disposing of illusions and the change of counter-script. 
The same, already diseased, author, who is one of the most eminent representa-
tives of TA, in one of her works postulates to include into transactional diagno-
ses the achievements of neuropsychology, and particularly the subject matter of 
the functioning of the brain. She is convinced that such an approach could bring 
unexpected and beneficial effects, at the same time elevating the diagnosis onto 
a specifically understood meta-level of its achievements (Clarkson, 1989, pp. 
45–50). 

Emilio Said Diaz de la Vega and Gloria Noriega Gayol proposed a diagnos-
tic model that allows patients to choose the most important area of problems 
they are coping with. Eight categories has been distinguished: physical, econom-
ical, sexual, family, social, professional, cultural and spiritual (Diaz de la Vega, 
Gayol, 1981, pp. 330–332). The paper by Gloria Noriega Gayol, which was writ-
ten following the experience of an intensive, week-long TA workshop, is an in-
teresting supplement of this text. The workshop, which took place in Mexico, 
aimed at developing diagnostic inventory including self-evaluation and a sense 
of life quality and taking into account the boundaries of Ego states (Gayol, 1997, 
pp. 237–240). 

Following the accomplishments of transactional analysis in the diagnostic 
field, it can be noticed that practitioners often view diagnostic problems from the 
perspective of personality disorders. This approach can be found in Michael F. 
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Hoyt’s work (Hoyt, 1989, pp. 101–113) and in Muriel James’s important paper 
Diagnosis and Treatment of Ego State Boundary Problems, where she points at 
the fact that patients often do not receive effective treatment of their psychologi-
cal problems due to the prevailing diagnostic superstitions and an ineffective 
choice of treatment methods. She encourages all therapists to consider the option 
of including TA assumptions in diagnosing and treating personality disorders. 
The problem considered in this paper will be further discussed in the context of 
diagnostic mistakes (James, 1986, pp. 188–196). 

Another text dealing with personality disorders was written by Particia M. 
Allen (Allen, 1992, pp. 48–53) and refers to Paul Ware’s concept (Ware, 1983, 
pp. 11–19) known as ‘doors to therapy’. It is a sequence of consecutive steps in 
therapy which begin with establishing contact and opening ‘doors to therapy’, 
and which go through stating its target door along with avoiding possible trap 
doors in treatment with reference to particular adaptations of personalities (his-
trionic, obsessive and compulsive, schizoid, anti-social, passive and aggressive, 
paranoid). The author emphasises diagnostic usefulness of this concept within 
the model elements of the Therapy Triangle, which also includes active Ego 
states of the psychotherapist. 

Many TA practitioners analyse certain clinical cases in a detailed way and 
refer them to diagnostic difficulties. Stephen J. Karakashian (Karakashian, 1988, 
pp. 178–184) is an example of such an approach. He considers problems con-
nected with diagnosing borderline personality disorder, which is a particularly 
difficult disorder to diagnose correctly, as it is often mistakenly recognised as ei-
ther narcissistic personality disorder or schizoid personality disorder (Karaka- 
shian, 1988, pp. 178–184). Similar diagnostic problems are also depicted by 
Hanna Hyams, who suggests taking cultural contexts into consideration in case 
of histrionic personality disorders (Hyams, 1998, pp. 234–243). In a very inter-
esting way, the article describes how various cult and subculture leaders increase 
their followers' dissociative states in order to manipulate them more effectively. 

While discussing cultural issues, it should be noted that the subject matter of 
cultural diagnosis based on TA assumptions has found its interesting develop-
ment in one of the works of Rolf Balling (Balling, 2005, pp. 313–320). Organi-
sational structures have their own characteristic culture, which is expressed by 
means of a set of customs, rituals, beliefs and behaviours typical for its mem-
bers, shared values and beliefs as well as feelings. That is why, simplifying the 
issue, of course, one can talk about ‘the personality of the organisation’, which 
constitutes an especially interesting area of diagnostic competence. One could 
also add here that school as an institution could make an interesting subject of 
such research. For more details, have a look at Balling’s work. 

Psychiatrists and clinical psychologists are familiar with Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR at present, although its revised 
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versions, DSM-V and DC-10, are being worked on), which, although useful in 
diagnosing psychological disorders, are of little help in treatment, as differential 
diagnosis does not effectively indicate the best strategies and treatment methods. 
That is why Arthur Wouters and Gillian Smale point at the possibilities of sup-
plementing some clinical units (especially personality disorders) with selected 
elements of TA and the concept of script (Wouters, Smale, 1990, p. 118–127). 
The authors believe that their solutions is the first step in this field, but, at the same 
time, they hope that this suggestion will stimulate further academic discussions. 

The most common diagnostic tool of Ego states in transactional analysis is 
the so called ‘egogram’. It is a questionnaire, or a histogram illustrating the as-
sessment, most often in the functional and phenomenological approach, and the 
importance of particular Ego states. Numerous studies have been devoted to this 
issue written by both foreign authors (Dusay, 1977; Karpman, 1974, pp. 16–19; 
Marsh, Drennan, 1976, pp. 135–137 and others) and Polish researchers 
(Cichocka, Suchańska, 1989, pp. 52–53, 56–58; Masiak, Kopacz, Oleś, Welcz, 
1998, pp. 168–170; Jagieła, 2011, pp. 273–277; Pierzchała, Sarnat-Ciastko, 
2011, pp. 279–288 and others).  

It is not possible to enumerate all theoretical diagnostic models, scales or 
specific research questionnaires that were developed over fifty years of the ex-
istence of transactional analysis. The examples of such solutions can be found in 
some lexical works (Jagieła, 2012b). They clearly indicate how significant aptly 
and fairly conducted diagnosis is in TA. Our considerations will be focused on 
the problem of transactional mechanisms of good diagnostician’s personality and 
diagnostic mistakes made by poor diagnosticians. It can be assumed that such 
knowledge can also prove useful in the context of educational diagnosis. 

A model integrated personality state of a diagnostician 

While analysing the essence and the character of a diagnostic process, we are 
not always willing to notice the person, the characteristic features and the signif-
icance of the diagnostician himself. Being more focused on the object-oriented 
rather than subject-oriented dimension of diagnosis, we might miss one of the 
key elements of the diagnostic proceedings, that is a person who initiates and 
carries out the procedures. In traditionally understood diagnosis (closer to scien-
tific disciplines), the relation of cognition is clear and unambiguous. It is ex-
pressed by the existence of the exploring agent and the explored agent. In such 
cases the personality of a diagnostician does not have (or should not have) such 
essential or decisive significance for the final result of the examination. Stand-
ardised measurement techniques dominate and play a major role here. To simpli-
fy: no matter who examines a given biological sample – while maintaining cer-
tain proper and standard procedures – the result should be identical. Because it is 
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not a case of ‘[…] Different people measure differently’ (http://niezalezna.pl/ 
38445-tusk-w-sprawie-brzozy-rozni-ludzie-roznie-mierza), as such an examina-
tion would be deprived of any methodological and cognitive sense. The situation 
changes dramatically when it is people who are diagnosed. People who cannot 
be simply called the subjects of cognition. A diagnostician focused on diagnos-
ing a person is also diagnosed by this person. A psychotherapist diagnosing a pa-
tient is also in a way diagnosed by this patient. A teacher examining a student al-
so undergoes a kind of analysis with respect to her competences, requirements 
and mood, etc. conducted by this student. Observation and conversation are the 
dominant methods, as Anna Suchańska (Suchańska, 2007) aptly observed. Such 
a quality change draws attention not only to the research procedures but also to 
the person of a diagnostician. 

Transactional analysis offers an optimal model of the person’s personality, 
which might prove useful in defining a well-functioning diagnostician. Personal-
ity structure (in the so called the first order analysis) consists of three ego states: 
Parent Ego State (P), Adult Ego State (A), and Child Ego State (Ch). This is  
a consistent set of thoughts, feelings and experiences which manifest through the 
person's specific behaviours. By means of those Ego states one person embarks 
on the relations (transactions) with Ego states of another person (persons). The 
borders between the elements of this model structure should be clear and easy to 
understand, but also flexible and enable a free, unrestricted flow of energy be-
tween Ego states. As a result, a person is able to react to the constantly changing 
circumstances, conditions and requirements of the environment in an optimal 
way. In TA such a situation is described as functional fluency, which, on one 
hand, provides an important indicator of mental health, and, on the other hand, it 
can be treated as an important determinant and objective of educational work 
(Temple, 1999, pp. 164–174; 2002, pp. 251–269; 2004, pp. 197–204). Unfortu-
nately, educationists has not shown any deeper interest in this issue so far. 

Functional fluency is achieved in the process of the integration of personali-
ty. It can be assumed that personality has two important functions: an adaptive 
one and an integrative one. The former is connected with the ability to adjust our 
behaviour to the requirements of the environment, and the latter provides con-
sistency of this behaviour. One of the eminent Polish psychologists declares: ‘If 
there were no special psychological mechanisms operating within us that ensure 
the integrity of our person, being constantly bombarded with new information 
and exposed to new experiences would soon make us ‘split’ into unrelated struc-
tures and processes’ (Strelau, 2000, vol. II, p. 565). The Integrated Adult Ego 
State is formed as a result of integration in the second order transactional analy-
sis, and it includes the consciously accepted and reworked positive features of 
the Parent Ego State and Child Ego State in the form of Ethos and Pathos. This 
is a consequence of an intended and planned process of taking responsibility for 
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one’s feelings, thoughts and beliefs as well as one’s life moral choices and expe-
rienced emotions. The process of the integration of personality (Fig. 1) was de-
scribed by M. James and D. Jongeward (James, Jongeward, 1994, pp. 344–345) 
and is presented in Figure 1. 

 
(1) unconscious and contaminated Adult Ego State 
(2) Adult Ego State conscious of Parent and Child  
(3) Correction and decontamination of Adult Ego State 
(4) Adult filter of behaviour  
(5) Integration process  

Fig. 1. The process of the integration of personality, after: M. James, D. Jongeward (1994), 
Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań,  
p. 145. 

The integration process begins with the person being unconscious of the role 
and significance of Ego Adult State and its being contaminated by the neigh-
bouring structures (1). The concept of contamination will be discussed later. 
Next, decontamination takes place. It is achieved by conscious work of Adult 
Ego State in order to establish the border between the other structures (2) until 
such a state is achieved (3). From that moment Adult Ego State performs the 
function of a specific behaviour filter selecting, analysing and, consequently, de-
ciding about the progress and the proceeding of a person (4). Up to the optimal 
state (5), where the data coming from Parent Ego State (Ethos) and Child Ego 
State (Pathos) are reworked on, selected and included into Adult Ego State. The 
Ethos area includes a number of features which could be described as ‘the ethics 
of responsibility’, rather than ‘the ethics of standards and principles’, and where 
words, actions, opinions and choices are coherent. Pathos, however, allows  
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a person to analyse and understand his and others’ motivation and emotions, to 
cope with them, control them and use emotions in thinking. It is worth noting 
here that the model presented above is not the only model offered in TA litera-
ture. Susannah Temple’s (Temple, 1999, pp. 164–174) model might serve as an 
example, although it basically confirms the scheme presented above emphasis-
ing a greater role of the person’s autonomy, as the state of the desired integration 
of personality. 

To sum up, it can be said Integrated Adult ensures a good contact with the 
reality, which results in satisfactory and functional effectiveness of all diagnostic 
activities. If this is not the case, the diagnostician’s personality may contribute to 
erroneous assessment of the investigated reality. The features of his disintegrated 
– also understood as not properly developed – personality will have an impact on 
the character and the course of the whole diagnostic process. 

The structural deformation of personality as a source  
of diagnostic mistakes 

In transactional analysis structural pathology is understood as the distortions 
of Ego States in which the borders between the states are blurred and which is 
observed through so called contaminations and exclusions (Steward, Joines, 
1987, pp. 51–55). 

Contaminations can be boiled down to a kind of “seizure”, “darkening”, or 
“taking control over” a part of the Adult by the Parent and/or the Child. In the 
first case, there will inevitably appear various kinds of stereotypes or prejudices, 
while in the second case, illusions, hallucinations, or delusions will be observed 
most often. 

The appearance of Leon Festinger’s cognitive dissonance (Festinger, 1957) 
can serve as a proof of the contamination of the Adult by the Parent. A certain 
psychological discomfort is experienced by a person when a new piece of infor-
mation or an unexpected event, which do not agree with the existing opinions, 
beliefs, or the embedded attitudes (stiffened Parent Ego State) reach Adult Ego 
State. It is obvious that in diagnosis the belief that the more the facts disagree 
with previous assumptions, the worse it is for the facts is extremely harmful. 
However, it is inevitable that embedded habits and certain stiffness drive our at-
tention and understanding. Although they allow us to think faster, easier, and in 
a predictable manner, we lose the complexity of the world and our own objectiv-
ity, especially in new, non-standard, or ambiguous situations. 

The contamination of the Adult by the Child is characterised by inevitable il-
lusions. They are nothing else but irrational hopes and specific delusions of  
a person referring to themselves and other people. And although this factor is 
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deprived of any rational justifications and sometimes called by American psy-
chologists “the Lake Wobegon effect” (after: Ripley, 2008, pp. 65–66), it can al-
so be a favourable element while dealing with the adversities of life. The name 
of the phenomenon comes from the name of a fictitious town in Minnesota, 
where women are decisive, men are exceptionally handsome, and children are 
out of ordinary. The delusions “let us live”, as it is announced by a title of  
a book from the area of social psychology (Kofta, Szutrowa, 1991), but they 
drift a diagnostician away from the reality and they make his ventures illusory. 

While talking about prejudices and illusions, it should be observed that such 
phenomena also appear in the teacher's work, when she has to deal with stu-
dents’ achievements. An objective evaluation is not always possible due to vari-
ous distortions. A teacher can instil in herself a judgement of a given child re-
garding him or her as a “good”, “conscientious”, “apt” pupil, etc., and block the 
contradicting information, thus evaluating students in a more favourable way 
than they really deserve. A reverse situation can also take place, when a student 
is perceived as “incapable”, “difficult”, or “slow-witted”, and, regardless of his 
objective achievements, he or she is assessed more strictly. The first phenome-
non, described by Georges Noizet and Jean Paul Caverini, is called the Pygmali-
on Effect, and the other – the Golem Effect (Noizer, Caverni, 1988). In both cas-
es a teacher does it in order to diminish an awkward discrepancy between her 
previous assumptions and the objective state of affairs. It should be noticed here 
that none of this happens consciously and it is a kind of a self-fulfilling prophecy 
Robert Merton wrote about (after: Trusza, 2007, pp. 85–96) The sequence of 
events does not change here. A teacher creates false beliefs concerning a given 
pupil (or pupils) – she communicates those beliefs to a pupil (pupils) in a specif-
ic way (often by means of hidden transactions) – a pupil (pupils) confirms those 
false beliefs with his/her behaviour. 

It can be assumed, and such a hypothesis can be verified, or classified by 
means of relevant research procedures, that in both cases the functional state of 
Adopted Child is actively contaminating. In case of the Pygmalion Effect the 
state of Protective Parent is more active than the state of the Adult, and in case 
of the Golem Effect, Critical Parent is more active. 

However, it may be surprising that some authors recognize the phenomena 
described above as normal by writing: “Summing up, it is worth noticing that the 
distortions in the professional process of evaluation take place because a teacher 
cannot stop being a human being. Teachers are driven by beliefs that aim at in-
creasing their self-evaluation as people who perform their duties well” (Turska, 
2007, p. 11). Well, an argument of the type “we are only human beings” is diffi-
cult to disprove. This way one can justify almost everything, even instances of 
highly unprofessional behaviour. This is also true that both the Golem and the 
Pygmalion effects are of unconscious character, but working on one’s Adult Ego 
State lies within the range of every teacher. It can be safely assumed that the 
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longer the teacher will present the weakness and imperfections of her Adult Ego 
State, the more she will be susceptible to such prejudices and illusions in her 
work. Workshops or supervisions making use of transactional analysis might 
prove very useful in overcoming such deficiences. 

But not only contaminations should be mentioned here. Exclusions, another 
kind of structural pathology, also play an important role (Pointdexter, 1972, pp. 
28–31). It is a situation when one or two Ego states are effectively prevented 
from operating, allowing the third state to take control. 
— Only the Parent is active. Example: “a diagnostician is driven exclusively by 

the norms, procedures and principles”, pattern P-(A-Ch). 
— Only the Adult is active. Example: “a diagnostician does not notice a wider 

context other than the present examination”, pattern: (P)-A-(Ch). 
— Only the Child is active. Example: “a diagnostician is dominated by his not 

always conscious motives or emotions”, pattern: (P-A)-Ch. 
Another version of the above can be found in the subject literature, where 

one of Ego states is blocked, and the remaining two are active. There are three 
variants of this situation: 
— The Parent excluded, the Child and the Adult active. Example:” a diagnosti-

cian is devoid of conscience, e.g. Josef Mengele’s experiments”, pattern: 
(P)-A-Ch.  

— The Child excluded, the Parent and the Adult active. Example: “a diagnosti-
cian is not able to enjoy the results obtained”, pattern” P-A-(Ch). 

— The Adult excluded, the Parent and the Child active. Example: „a diagnosti-
cian is deprived of contact with the reality, struggling between his obliga-
tions and duties and the changeability of his emotions”, pattern: P-(A)-Ch.  
While taking the second version under consideration, some practitioners 

voice certain objections, claiming that a man can only make use of one active 
Ego state in a given situation. It seems to be impossible to remain in two oppo-
site Ego states (e.g. a Parent and a Child) at the same moment. However, further 
research into the issue is needed to form definite conclusions. It is no coinci-
dence that Mavis Klein (Klein, 1980, pp. 96–100) sees contaminations and ex-
clusions as the main source of mistakes of all kinds and of problems in making 
decisions and rational functioning. She writes: “Functionally healthy personality 
is able to flow between Ego states freely, which shows the ability to make the 
best use of each state depending on the situation” (Klein, 1980, p. 96). Then she 
adds: “The most complex and relevant life decisions that are to lead to a positive 
outcome require the activity of all three Ego states”. Such structurally and func-
tionally healthy personality can be expected in people who are mature and con-
scious of their role in undertaking educational diagnosis. 
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Conclusion 

To sum up, it is worth noticing that the subject matter of diagnosis provides 
a significant area of transactional analysis research. In both theoretical and prac-
tical aspects of diagnosis, practitioners focus on objective (material) rather than 
subjective (human) dimensions of the diagnostic process. We are more willing to 
research and discuss “something”, e.g. test results, or didactic evaluation than to 
notice “somebody”, e.g. a student himself, his characteristic features and quali-
ties, or finally the very person of a diagnostician. The first kind of cognition is 
always 'skewed' as it elevates the person who examines over the ‘object’ exam-
ined. In the second case, a kind of symmetry takes place, where the surface of 
mutual relations takes upon some qualities of “parallelism”. It should be empha-
sised that one cannot negate the role or significance of any of those two ways of 
recognizing the reality. Both of them complement each other, on the one hand, 
by the objectivity of cognition and, on the other, by subjective references to the 
human character of pedagogical research. Both a diagnostician and the diag-
nosed are human beings with all the consequences of this fact. It is then a person 
who remains the essential element of a diagnostic process, including the person 
and the personality of a diagnostician himself. 

An integrated personality of a researcher favours the process of making a di-
agnosis and is an important factor in preventing many diagnostic mistakes. It al-
lows for the verification of judgements and hypotheses, it promotes a critical at-
titude to one’s own achievements, not succumbing to a rigid routine, accepted 
stereotypes, or prejudices existing in a given environment, or to subdue and give 
way to illusions that do not have much in common with the reality. At the same 
time, it should be remembered that each examination worth such a name has to 
fulfil the criterion of validity (as David Silverman said: “validity is the synonym 
of truth” (Silverman, 2009, p. 273)) and reliability, which yields the same results 
in the examination conducted by the same researcher in different circumstances 
or in the examination conducted by different researchers. As it is generally 
known, mistakes are part of being human, however, according to Confucius: ‘If 
you know you made a mistake and don’t correct it, then you have really made  
a mistake’ (http://cytaty.eu/). The correction of one’s own mistakes can be pro-
vided by nothing else but a properly shaped and undistorted personality of a re-
searcher. 

On the basis of what was written above, the conclusion seems clear and ob-
vious. In the vocational training of diagnosticians and in the process of upgrad-
ing the qualifications of people undertaking some tasks connected with all kinds 
of educational diagnosis, one should take into consideration the development 
and formation of the desired personality features. The concept of transactional 
analysis in the form of relevant lectures may appear to be an invaluable model of 
practical and theoretical trainings within the subject range discussed here. 
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Zniekształcenia strukturalne osobowości  
badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych 

Wprowadzenie 

Po wcześniejszej wypowiedzi na temat roli i znaczenia analizy transakcyjnej 
w diagnozowaniu pedagogicznym (Jagieła, 2012a), pragnę w chwili obecnej 
skupić się na bardziej szczegółowej konceptualizacji niektórych jej aspektów. 
Przypomnijmy jedynie, że diagnostyka transakcyjna skupia się na rozpoznawa-
niu pojedynczych sytuacji, zjawisk, zachowań i procesów pozostających w ob-
rębie zainteresowań tej koncepcji. Z reguły wyodrębnia się następujące rodzaje 
diagnoz: 
— diagnozę zachowania – dotyczącą słów, tonacji głosu, gestów, postawy ciała, 

wyrazu twarzy danej osoby świadczących o określonych stanach Ja, mają-
cych miejsce transakcjach, odbywających się grach i istniejącym skrypcie; 

— diagnozę społeczną – czyli badanie, w jaki sposób dana osoba przy pomocy 
swoich stanów Ja wchodzi w relacje interpersonalne ze stanami Ja innych 
ludzi; 

— diagnozę historyczną – analizę przeszłych doświadczeń i zachowań danej 
osoby, dotyczących najczęściej dzieciństwa, a mających wpływ na jej obec-
nie przejawiane stany Ja oraz transakcje, gry i posiadany skrypt;  

— diagnozę fenomenologiczną – rozpoznawanie określonych stanów Ja po-
przez indywidualny wgląd w siebie i doświadczanie przeżyć z przeszłości,  
a także wynikających stąd rodzajów transakcji, uruchamianych gier oraz 
obecności skryptu; (Steward, Joines, 1987, s. 39–46, Cichocka, Suchańska, 
1989, s. 51–59, i szereg innych).  
Powyższe rodzaje diagnoz przejawiają się w wielu konkretnych problemach, 

na jakich skupia się analiza transakcyjna. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że sku-
teczna terapia, a analiza transakcyjna to przede wszystkim jeden z kierunków 
psychoterapii, musi być poprzedzona wnikliwą i gruntowną diagnozą. Wy-
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mieńmy tylko niektóre przypadki. Z całą pewnością na pierwszym planie, tak 
jak już wspomniano, pojawiają się zagadnienia związane z charakterem i prze-
biegiem psychoterapii, jako podstawowej dziedziny koncentrującej uwagę i ak-
tywność analityków transakcji.  

I tak, w odniesieniu do diagnozy zachowań konstruowane są odpowiednie 
skale i kwestionariusze pozwalające na dokonywanie tego rodzaju kwalifikacji. 
Jednym z nich jest Kwestionariusz Zachowań Transakcyjnych (ang. The Tran-
sactional Behavior Questionnaire – TBQ) – nieocenione narzędzie w rękach 
diagnosty służące identyfikacji stanów Ja pacjenta manifestujących się w czasie 
procesu terapeutycznego (Brennan, McClenaghan, 1978, s. 52–55). 

Dobrym przykładem modelu diagnostycznego pozwalającego na rozpozna-
wanie, odróżnianie i definiowanie rezultatów terapii w odniesieniu do pięciu 
wyodrębnionych obszarów (zmiana skryptu, dokonywanie postępów, stopień 
dezintegracji, pozbywania się iluzji oraz zmiany kontrskryptu) jest zapropono-
wany przez Petruskę Clarkson tzw. Pięciobok Diagnostyczny (ang. The Diagno-
stics Pentagon), określany też niekiedy skrótowo jako: „Pentagon” (Clarkson, 
1988, s. 211–219). Ta sama, nieżyjąca już autorka, będąca jedną z czołowych 
przedstawicielek AT, w innym z swoich opracowań postuluje włączenie doko-
nań neuropsychologii, w szczególności problematykę funkcjonowania samego 
mózgu, do diagnoz transakcyjnych. Jest przekonana, że tego rodzaju podejście 
mogłoby przynieść niespodziewane i korzystne efekty, wznosząc diagnozę na 
swoiście rozumiany metapoziom swoich dokonań (Clarkson, 1989, s. 45–50). 

Emilio Said Diaz de la Vega oraz Gloria Noriega Gayol zaproponowali na-
tomiast model diagnostyczny pozwalający pacjentowi samodzielnie wybrać 
najważniejszy obszar problemów, z jakimi się zmaga. Wyodrębniono osiem ta-
kich kategorii: fizyczny, ekonomiczny, seksualny, rodzinny, społeczny, zawo-
dowy, kulturowy oraz duchowy (Diaz de la Vega, Gayol, 1981, s. 330–332). 
Ciekawym uzupełnieniem tego tekstu jest artykuł, tym razem już samej Glorii 
Noriegi Gayol, powstały w oparciu o intensywny tygodniowy warsztat AT, któ-
ry odbył się swego czasu w Meksyku, a którego rezultatem było opracowanie 
diagnostycznego inwentarza ujmującego samoocenę i poczucie jakości życia  
z uwzględnieniem problematyki granic stanów Ja (Gayol, 1997, s. 237–240). 

Śledząc dokonania analizy transakcyjnej w dziedzinie diagnostyki, można 
zauważyć, że transakcjonaliści często problemy diagnostyczne odnoszą do za-
gadnień związanych z wyodrębnionym rodzajem zaburzeń psychicznych, jakimi 
są zaburzenia osobowości. Tak czyni Michael F. Hoyt (Hoyt, 1989, s. 101–113), 
a także Muriel James w swoim ważnym artykule Diagnoza i leczenie problemów 
granic ego, gdzie wskazuje na fakt, że pacjenci często nie otrzymują skuteczne-
go leczenia swoich problemów psychologicznych ze względu na panujące prze-
sądy diagnostyczne i nieefektywny dobór metod oddziaływania. Zachęca tera-
peutów do rozważenia możliwości częstszego włączenia założeń AT do diagno-
zy i leczenia problemów osobowościowych. Do zagadnienia poruszonego w tym 
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artykule przyjdzie nam jeszcze wrócić w kontekście błędów diagnostycznych 
(James, 1986, s. 188–196).  

Kolejny tekst z obszaru zaburzeń osobowości, autorstwa Patrici M. Allen 
(Allen, 1992, s. 48–53), nawiązuje do koncepcji Paula Ware’a (Ware, 1983,  
s. 11–19) określanej umownie jako „drzwi do terapii” (ang. doors to therapy)  
i stanowi sekwencję kolejnych kroków terapii – od skontaktowania się i otwarcia 
wspomnianych „drzwi do terapii”, wyznaczenia jej celu i kierunku zmian (ang. 
target door), po unikanie pułapek lub impasu w procesie leczenia (ang. trap do-
or), odniesionych do poszczególnych adaptacji osobowości (histronicznej, obse-
syjno-kompulsywnej, schizoidalnej, antyspołecznej, pasywno-agresywnej i pa-
ranoidalnej). Autorka wykazuje użyteczność diagnostyczną tej koncepcji ujętą  
w dopełniające się elementy modelowe Trójkąta Terapii (ang. The Therapy 
Triangle), uwzględniające też aktywne stany Ja psychoterapeuty. 

Wielu transakcjonalistów analizuje w szczegółowy sposób wybrane jednost-
ki kliniczne i odnosi je do trudności diagnostycznych. Tak się dzieje w przypad-
ku Stephena J. Karakashiana, który rozważa problemy związane z diagnozą jed-
nego z trudniejszych w rozpoznaniu różnicowym zaburzeń osobowości, jakimi 
są tzw. zaburzenia z pogranicza (borderline), które łatwo błędnie ocenić jako 
dysfunkcje narcystyczne czy schizoidalne (Karakashian, 1988, s. 178–184). Na 
podobne trudności diagnostyczne w dziedzinie zaburzeń osobowości wskazuje 
również Hanna Hyams, która postuluje konieczność uwzględnienia kontekstu 
kulturowego w przypadkach dysocjacji histrionicznych (Hyams, 1998, s. 234–
243). W tym artykule interesująco ukazano, w jaki sposób przywódcy sekt i róż-
nego rodzaju grup subkulturowych podwyższają stany dysocjacyjne uczestników 
wspólnot po to, aby nimi skutecznie manipulować. 

A gdy już mowa o zagadnieniach kultury, to trzeba też zauważyć, iż proble-
matyka diagnozy kulturowej w oparciu o założenia AT znalazła ciekawe rozwi-
nięcie w jednym z opracowań Rolfa Ballinga (Balling, 2005, s. 313–320). Struk-
tury organizacyjne posiadają bowiem swoją niepowtarzalną kulturę, która wyra-
ża się zbiorem zwyczajów, rytuałów i zachowań, typowych dla jej członków,  
a także uznawanych wartości i wierzeń oraz przeżywanych uczuć. Stąd też  
w dużym uproszczeniu możemy mówić o swoiście rozumianej „osobowości or-
ganizacji” stanowiących niezwykle ciekawy obszar kompetencji diagnostycz-
nych. Dodajmy tu na marginesie, że szkoła mogłaby stanowić interesujący 
przedmiot tego rodzaju dociekań. Nie pozostaje nic innego, jak zainteresowane-
go czytelnika odesłać do wspomnianego artykułu. 

Diagnostyczne klasyfikacje kliniczne (obecnie DSM-IV-TR, choć zapowia-
dana jest już jego następna modyfikacja, mająca mieć symbolikę DSM-V oraz 
DC-10), znane psychiatrom oraz psychologom klinicznym i użyteczne w sta-
wianiu diagnoz przypadków zaburzeń psychicznych, okazują się mało przydatne 
dla psychoterapeutów, gdyż sama diagnoza różnicowa nie podpowiada skutecz-
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nie strategii czy metod leczenia. Dlatego też Arthur Wouters oraz Gillian Smale 
wskazują na możliwość uzupełnienia niektórych jednostek klinicznych (w szcze- 
gólności zaburzeń osobowości) o wybrane elementy AT oraz koncepcji skryptu 
(Wouters, Smal, 1990, s. 118–127). Autorzy mają poczucie, że ich rozwiązania 
to dopiero pierwszy krok, jednocześnie jednak mają nadzieję, że przedstawiona 
propozycja będzie stymulowała dyskusję akademicką w tej dziedzinie.  

Najbardziej znanym narzędziem pomiaru diagnostycznego stanów Ja w ana-
lizie transakcyjnej jest tzw. egogram. Jest to kwestionariusz lub histogram ilu-
strujący ocenę, najczęściej w ujęciu funkcjonalnym i fenomenologicznym, waż-
ności poszczególnych stanów Ja. W literaturze przedmiotu przedstawiono liczne 
rozwiązania w tej dziedzinie, prezentowane zarówno przez autorów zagranicz-
nych (Dusay,1977; Karpman, 1974, s. 16–19; Marsh, Drennan, 1976, s. 135–137 
i wielu innych), jak również polskich badaczy (Cichocka, Suchańska, 1989,  
s. 52–53, 56–58; Masiak, Kopacz, Oleś, Welcz, 1998, s. 168–170; Jagieła, 2011, 
s. 273–277; Pierzchała, Sarnat-Ciastko, 2011, s. 279–288 oraz innych autorów).  

Nie sposób w tak krótkim tekście wymienić wszystkich diagnostycznych 
modeli teoretycznych, a także skal i konkretnych kwestionariuszy badawczych, 
które powstały w okresie przeszło pięćdziesięciu lat istnienia i rozwoju analizy 
transakcyjnej. Przykłady tego typu rozwiązań odnaleźć można w niektórych 
opracowaniach leksykonowych (Jagieła, 2012b). Świadczą one jednak wymow-
nie o roli i znaczeniu, jakie AT przywiązuje do trafnie i rzetelnie prowadzonej 
diagnostyki. Nasze rozważania skupimy natomiast na transakcyjnych prawidło-
wościach osobowości dobrego diagnosty oraz błędach diagnostycznych, które 
mogą się ujawniać wskutek braku takich właściwości. Można założyć, że wiedza 
ta może okazać się przydatna również w kontekście diagnostyki pedagogicznej.  

Modelowo zintegrowany stan osobowości diagnosty 

Nie zawsze – analizując istotę i charakter przebiegu procesu diagnostyczne-
go – jesteśmy skłonni dostrzegać osobę, właściwości i znaczenie samego dia-
gnosty. Gdy jesteśmy skupieni bardziej na przedmiotowym niż podmiotowym 
wymiarze tego rodzaju działań, może umknąć naszej uwadze jeden z kluczo-
wych elementów postępowania diagnostycznego, a mianowicie realizująca,  
a często też inicjująca przebieg i charakter procedur badawczych. W tradycyjnie 
pojmowanym działaniu diagnostycznym (bliższym dyscyplinom przyrodniczym) 
relacja poznania jest czytelna i jednoznaczna. Wyraża się istnieniem podmiotu 
poznającego oraz przedmiotu poznawanego. W tego rodzaju przypadkach oso-
bowość samego diagnosty często nie odgrywa (lub nie powinna odgrywać) 
większej roli, nie ma też tak istotnego, czy też rozstrzygającego, znaczenia dla 
ostatecznego wyniku badania. Dominują tutaj standaryzowane techniki pomiaru, 
które pełnią funkcję pierwszoplanową. Mówiąc najprościej: czy preparat biolo-
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giczny bada ten, czy też inny laborant – przy zachowaniu rzecz jasna prawidło-
wych i standardowych procedur – rezultat powinien być identyczny. Nie jest 
bowiem tak, jak twierdzi klasyk: „różni ludzie, różnie mierzą” (http://niezalezna.pl/ 
38445-tusk-w-sprawie-brzozy-rozni-ludzie-roznie-mierza), gdyż tego rodzaju 
badanie pozbawione byłoby najmniejszego sensu metodologicznego i po-
znawczego. Sytuacja jednak zmienia się diametralnie, gdy mamy do czynienia  
z diagnozami dotyczącymi samych ludzi. Ludzi, których wszak trudno, choćby 
tylko ze względów humanitarnych, nazwać przedmiotami poznania. Wówczas to 
mamy do czynienia z sytuacją zwrotną. Diagnosta skupiony na rozpoznaniu dru-
giej osoby sam jest poznawany przez tę osobę. Psychoterapeuta diagnozujący 
przypadek swojego pacjenta również jest w swoisty sposób diagnozowany przez 
niego. Nauczyciel egzaminujący ucznia jest także obserwowany w zakresie swo-
ich kompetencji, zakresu wymagań, nastroju itd. przez wnikliwego ucznia. Do-
minującymi metodami okazują się jakże często obserwacja i rozmowa, o czym 
przekonująco pisze Anna Suchańska (Suchańska, 2007). Tego rodzaju zmiana 
jakościowa zwraca naszą uwagę nie tylko na same procedury badawcze, ale tak-
że na osobę diagnosty. 

Analiza transakcyjna dostarcza nam w tej mierze optymalnego modelu oso-
bowości jednostki, który może okazać się również przydatny w odniesieniu do 
dobrze funkcjonującej w swojej roli osoby podejmującej się zadań diagnostycz-
nych. Jak wiadomo, struktura osobowości każdego człowieka (w tzw. analizie 
pierwszego stopnia) składa się z trzech wyodrębnionych stanów Ja: Ja-Rodzic (R), 
Ja-Dorosły (D) oraz Ja-Dziecko (Dz). Jest to spójny zbiór myśli, uczuć i do-
świadczeń manifestujących się poprzez konkretne zachowania danej jednostki. 
Przy pomocy tych właśnie stanów Ja dana osoba wchodzi w relacje (transakcje) 
ze stanami osobowości innej osoby (osób). Granice pomiędzy elementami tej 
modelowej struktury powinny być jasne i czytelne, ale też elastyczne w tym sen-
sie, iż powinny umożliwiać swobodny i niczym nieskrępowany przepływ energii 
między poszczególnymi stanami Ja. W konsekwencji dana osoba jest zdolna do 
reagowania w optymalny sposób na nieustannie zmieniające się okoliczności, 
warunki oraz wymogi otoczenia. Sytuację taką określamy w AT jako funkcjo-
nalną płynność działania (ang. functional fluency), która z jednej strony stanowi 
ważny wskaźnik zdrowia psychicznego, z drugiej zaś może stanowić istotny wy-
znacznik i cel pracy pedagogicznej (Temple, 1999, s. 164–174; 2002, s. 251–
269; 2004, s. 197–204). Niestety trudno, jak dotąd, dopatrzeć się większego za-
interesowana tym zagadnieniem ze strony przedstawicieli nauk pedagogicznych.  

Funkcjonalną płynność działania uzyskuje się w procesie integracji osobo-
wości. Można przyjąć, że główna rola osobowości sprowadza się do dwóch za-
sadniczych funkcji. Jest to funkcja adaptacyjna, czyli zdolność dostosowania na-
szych zachowań do wymogów środowiska, oraz funkcja integracyjna, która za-
pewnia nam spójność tego zachowania. Jeden z czołowych polskich psycholo-
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gów stwierdza: „Gdyby nie operujące w nas specjalne mechanizmy psycholo-
giczne, zapewniające integrację naszej osoby, to bombardowani nieustannie no-
wymi informacjami i wystawieni na nowe doświadczenia – zapewne bardzo 
szybko «rozpadlibyśmy się» na niepowiązane ze sobą struktury i procesy” (Stre-
lau, 2000, s. 565). Konsekwencją integracji jest w AT stan tzw. Zintegrowanego 
Dorosłego (ang. The Integrated Adult), który w transakcyjnej analizie drugiego 
stopnia uwzględnia świadomie przejęte i przepracowane pozytywne cechy sta-
nów Ja-Rodzic i Ja-Dziecko w postaci Ethosu i Pathosu. Jest to konsekwencja 
zamierzonego i planowego procesu przejmowania odpowiedzialności za swoje 
uczucia, myśli i przekonania, jak również swoje życiowe wybory moralne oraz 
przeżywane emocje. Proces integracji osobowości (rys. 1), został przedstawiony 
przez M. James i D. Jongeward (James, Jongeward, 1994, s. 344–345). Ilustruje 
to poniższy schemat.  

 
(1) Dorosły nieświadomy i skontaminowany 
(2) Dorosły świadomy Rodzica i Dziecka 
(3) Skorygowanie i dekontaminacja Dorosłego 
(4) Dorosły filtr zachowania 
(5) Proces integracji 

Rys. 1. Proces integracji osobowości, za: M. James, D. Jongeward (1994), Narodzić się, by wy-
grać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, s. 145. 

Proces integracji (por. rys. 1) przebiega od sytuacji nieświadomości przez 
jednostkę roli i znaczenia stanu Ja-Dorosły i skontaminowania1 go poprzez są-
siednie struktury (1). Odkontaminowania poprzez świadomą pracę Ja-Dorosłego 

                                                 
1  Do samego pojęcia kontaminacji przyjdzie nam wkrótce powrócić. 
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w celu wyznaczenia granicy pomiędzy pozostałymi strukturami (2). Osiągnięcie 
takiego stanu (3). Od tego momentu stan Ja-Dorosły pełni funkcję swoistego fil-
tra zachowań selekcjonując, analizując i w konsekwencji decydując o toku i cha-
rakterze postępowania jednostki (4). Po stan optymalny (5), gdy wyodrębnione  
i włączone do struktury Ja-Dorosły zostają przepracowane dane pochodzące od 
Ja-Rodzica (Ethos) oraz Ja-Dziecka (Pathos). W obszarze Ethosu mieściłby się 
cały szereg cech, które skłonni bylibyśmy umownie nazywać bardziej „etyką 
odpowiedzialności” niż „etyką samych norm i zasad”, gdzie ma miejsce zgod-
ność słów i czynów, głoszonych poglądów i wynikających stąd wyborów. Pa-
thos natomiast daje możliwość analizy i rozumienia motywacji czy emocji wła-
snych oraz innych osób, radzenia sobie z nimi i ich kontrolowania, a także wy-
korzystywania emocji w procesie własnego myślenia. Trzeba zauważyć, że 
przedstawiony powyżej model nie jest jedynym, jaki odnaleźć można, śledząc 
literaturę dotyczącą AT. Przykładem mogą być rozwiązania przedstawione przez 
Susannah Temple (Temple, 1999, s. 164–174). Nie odbiega on jednak zasadni-
czo od powyższej prezentacji. Akcentuje, co najwyżej, większą rolę autonomii 
jednostki jako stanu pożądanej integracji osobowości.  

Reasumując, można powiedzieć, że Zintegrowany Dorosły zapewnia dobry 
kontakt z rzeczywistością, a tym samym satysfakcjonującą i funkcjonalną efek-
tywność wszelkich działań diagnostycznych. W sytuacjach przeciwnych osobo-
wość diagnosty może mieć wpływ na powstawanie różnego rodzaju błędów  
w procesie rozpoznawania badanej rzeczywistości. Cechy jego niezintegrowanej 
– mogącej być też rozumianej jako właściwie nieukształtowanej – osobowości 
rzutują na charakter oraz przebieg całego postępowania diagnostycznego.  

Strukturalna deformacja osobowości  
jako źródło błędów diagnostycznych 

Mówiąc o patologii strukturalnej (ang. structural pathology), w analizie 
transakcyjnej mamy na myśli głównie zaburzenia konstrukcji Ja obejmujące za-
tarcie granic między poszczególnymi stanami, objawiające się poprzez tzw. kon-
taminacje i wyłączenia (Steward, Joines, 1987, s. 51–55).  

Kontaminacje (ang. contamination) sprowadzają się do swoiście rozumiane-
go „zawładnięcia”, „zaciemnienia” czy też „przejęcia kontroli” nad jakąś częścią 
Dorosłego przez Rodzica i/lub Dziecko. W pierwszym przypadku pojawią się 
nieuchronnie różnego rodzaju stereotypy czy uprzedzenia, w odniesieniu do sy-
tuacji drugiej, gdzie występować najczęściej będą iluzje, złudzenia lub urojenia. 
O istnieniu kontaminacji Dorosłego przez Rodzica może świadczyć powstawa-
nie dobrze znanego dysonansu poznawczego opisanego przez Leona Festingera 
(Festinger, 1957). Jak wiadomo, pewien dyskomfort psychiczny powstaje wów-
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czas, gdy pojawia się nowa informacja lub nieprzewidziane zdarzenie, które – 
mówiąc językiem AT – docierają do struktury Ja-Dorosły, a które nie są zgodne 
z dotychczasowymi poglądami, przekonaniami czy utrwalonymi postawami 
(usztywnionym stanem Ja-Rodzic). O tym, jak niebezpieczne dla prowadzonej 
diagnozy może być przeświadczenie o tym, że gdy fakty przeczą jakimś wcze-
śniejszym założeniom, tym gorzej dla tych faktów, nikogo przekonywać nie 
trzeba. Utrwalone nawyki i pewna sztywność ukierunkowują wprawdzie naszą 
uwagę i nasze rozumienie. Myślimy, co prawda, szybciej, łatwiej i w sposób 
bardziej przewidywalny, ale gubimy w ten sposób złożoność świata i własną 
obiektywność, szczególnie w sytuacjach nowych, niestandardowych i niejedno-
znacznych.  

Z kolei w kontaminacji Dorosłego przez Dziecko pojawiają się nieuchronne 
iluzje, będące niczym innym, jak irracjonalnymi nadziejami utwierdzającymi 
daną osobę w określonych złudzeniach – co do niej samej i innych ludzi. I choć 
czynnik ten pozbawiony jest wszelkich racjonalnych uzasadnień, nazywany też 
niekiedy przez amerykańskich psychologów „efektem Lake Wobegon” (za: Ri-
pley, 2008, s. 65–66), bywa elementem sprzyjającym zmaganiu się z przeciwno-
ściami losu. Nazwa wspomnianego zjawiska pochodzi od nazwy fikcyjnego 
miasta w Minnesocie, gdzie kobiety są zdecydowane, mężczyźni wyjątkowo 
przystojni, a dzieci nieprzeciętne. Złudzenia wprawdzie „pozwalają żyć” (Kofta, 
Szutrowa, 1991), jak anonsuje to jeden z tytułów książek z zakresu psychologii 
społecznej, ale oddalają diagnostę od rzeczywistości i czynią jego działania ilu-
zorycznymi.  

Mówiąc o uprzedzeniach i iluzjach, zauważmy, że tego rodzaju zjawiska 
jakże często mają miejsce w pracy nauczycielskiej, gdy dochodzi do oceniania 
osiągnięć ucznia. Obiektywny osąd nie zawsze jest możliwy wskutek tego ro-
dzaju zniekształceń. Nauczyciel może zatem utrwalić sobie zdanie na temat da-
nego dziecka jako ucznia „dobrego”, „pilnego”, „zdolnego”, itd., i blokować in-
formacje, które temu przeczą, oceniając wspomnianego ucznia znacznie lepiej, 
niżby na to zasługiwał. Może też mieć miejsce zjawisko odwrotne, gdy uczeń 
spostrzegany jest jako „niezdolny”, „trudny” czy „mało pojętny”, bez względu 
na jego obiektywne osiągnięcia, wówczas uczeń taki oceniany jest bardziej su-
rowo. Pierwsze zjawisko, jak piszą o tym Georges Noizet i Jean Paul Caverni, 
nosi nazwę efektu Pigmaliona, drugie opatrywane jest mianem efektu Golema 
(Noizet, Caverni, 1988). W obu wypadkach nauczyciel czyni to w tym celu, aby 
zmniejszyć przykry stan rozbieżności między tym, co poprzednio zakładał,  
a obiektywnym stanem rzeczy. Trzeba zauważyć, że obie sytuacje rozgrywają 
się poza świadomością. Możemy tu często mówić o pewnym rodzaju tzw. samo-
spełniającej się przepowiedni, o jakiej pisał Robert Merton (za: Trusz, 2007,  
s. 85–96). Sekwencja zdarzeń jest tu niezmienna. Nauczyciel buduje sobie fał-
szywe przekonanie na temat określonego ucznia (uczniów) – komunikuje te 
przekonania w jakiś określony sposób (nierzadko przy pomocy ukrytych trans-
akcji) – uczeń (uczniowie) potwierdza te fałszywe przekonania swoim zachowa-
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niem. Można przypuszczać, a hipotezę tę warto zweryfikować lub sfalsyfikować 
przy pomocy odpowiednich procedur badawczych, iż w obu przypadkach ak-
tywnie kontaminujący jest funkcjonalny stan Dziecka Zaadaptowanego. Nato-
miast w sytuacji efektu Pigmaliona bardziej czynny jest stan Rodzica Opie-
kuńczego niż Dorosłego, gdy w odniesieniu do efektu Golema silniej kontami-
nuje Rodzic Krytyczny.  

Może dziwić nieco fakt, że niektórzy autorzy uznają opisane przez nas zja-
wisko za normalne, pisząc np.: „[…] należy podkreślić, że opisane zniekształce-
nia w zawodowym procesie oceniania mają miejsce dlatego, że nauczyciel nie 
może przestać być człowiekiem. Kierują się zatem przeświadczeniami, które 
mają na celu – mówiąc najszerzej – obronę lub podniesienie własnej samooceny 
jako osoby dobrze wykonującej swoje obowiązki” (Turska, 2007, s. 11). No cóż, 
argument typu: „przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi” – trudno obalić.  
W ten sposób można usprawiedliwić niemal każde, nawet najbardziej nieprofe-
sjonalne, działanie. To również prawda, że zarówno efekt Golema, jak i Pigma-
liona mają charakter nieświadomy, ale już praca nad swoim stanem Ja-Dorosły 
leży w zasięgu możliwości każdego nauczyciela. Można przyjąć z dużym prze-
konaniem, że im bardziej nauczyciel będzie wykazywał słabość oraz niedostatki 
swojej struktury Ja-Dorosły, tym mocniej ulegnie tego rodzaju uprzedzeniom  
i iluzjom w odniesieniu do wykonywanej przez siebie pracy. Natomiast pomoc-
ne w takich sytuacjach mogą okazać się warsztaty lub superwizje wykorzystują-
ce oraz doceniające dorobek analizy transakcyjnej.  

Ale nie tylko kontaminacje mają tutaj znaczenie. Ważną rolę odgrywa też 
inny rodzaj patologii strukturalnej, którą nazywa się wyłączeniami (ang. exclu-
sion) (Poindexter, 1972, s. 28–31). Jest to obronne zablokowanie dwóch stanów 
Ja, w czasie, gdy trzeci ze stanów jest aktywny:  
— aktywny tylko Rodzic. Przykład: „diagnosta kierujący się wyłącznie norma-

mi, procedurami i zasadami ”, układ: R-(D-Dz). 
— aktywny tylko Dorosły. Przykład: „diagnosta niedostrzegający szerszego 

kontekstu niż realizowane badania”, układ: (R)-D-(Dz). 
— aktywne tylko Dziecko. Przykład: „diagnosta zdominowany przez swoje nie 

zawsze świadome motywacje lub emocje”, układ: (R-D)-Dz. 
W literaturze przedmiotu spotykana jest też inna wersja, gdzie zablokowany 

jest jeden ze stanów Ja, natomiast aktywne są dwa pozostałe. W takiej sytuacji 
można założyć trzy warianty: 
— wyłączony Rodzic, aktywne Dziecko i Dorosły. Przykład: „diagnosta po-

zbawiony sumienia, np. eksperymenty dr. Josefa Mengele”, układ: (R)-D-Dz. 
— wyłączone Dziecko, aktywny Rodzic i Dorosły. Przykład: „diagnosta nie-

umiejący się cieszyć z uzyskanych rezultatów”, układ: R-D-(Dz). 
— wyłączony Dorosły, natomiast aktywny Rodzic i Dziecko: „diagnosta po-

zbawiony kontaktu z rzeczywistością, miotany między powinnościami  
i obowiązkiem a zmiennością swoich odczuć”, układ: R-(D)-Dz. 
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Biorąc pod uwagę tę drugą wersję, niektórzy transakcjonaliści zgłaszają  
w tym kontekście swoje zastrzeżenia, twierdząc, iż człowiek w danej sytuacji 
może posługiwać się tylko jednym wykonawczym stanem Ja. Pozostawanie  
w tym samym momencie w dwóch przeciwstawnych stanach Ja (np. Rodzic  
i jednocześnie Dziecko) nie wydaje się możliwe. Są to jednak dywagacje, które 
pozostawimy tutaj nierozstrzygnięte, sugerując jednocześnie podjęcie odpo-
wiednich badań w tym zakresie. Nieprzypadkowo zatem w analizie transakcyj-
nej właśnie w kontaminacjach i wykluczeniach Mavis Klein (Klein, 1980, s. 96–
100) dopatruje się głównego źródła błędów i wszelkiego rodzaju trudności  
w podejmowaniu decyzji oraz optymalnym działaniu. Pisze: „Funkcjonalnie 
zdrowa osobowość przejawia się swobodnym przepływem pomiędzy poszcze-
gólnymi stanami Ja, co przejawia się zdolnością do autonomicznego korzystania 
z każdego stanu zgodnie z potrzebami danej sytuacji” (Klein, 1980, s. 96). Dalej 
dodaje: „Najbardziej złożone i istotne życiowe decyzje, które mają prowadzić do 
szczęśliwego wyniku, wymagają aktywności wszystkich trzech stanów Ja” (Kle-
in, 1980, s. 96). Takiej właśnie zdrowej funkcjonalnie i strukturalnie osobowości 
możemy oczekiwać od dojrzałych i świadomych swojej roli osób podejmujących 
się diagnozy pedagogicznej.  

Wnioski 

Podsumowując, należy zauważyć, że problematyka diagnostyki stanowi 
ważny obszar dociekań analizy transakcyjnej. Zarówno w teoretycznych, jak  
i praktycznych aspektach diagnostyki zazwyczaj bardziej skupiamy się na 
przedmiotowych (obiektowych) niż podmiotowych (ludzkich) wymiarach proce-
su diagnostycznego. Bardziej jesteśmy skłoni badać i rozpatrywać „coś”, np. 
wyniki nauczania, charakter pomiaru dydaktycznego czy rezultaty egzaminów, 
niż dostrzec „kogoś”, np. samego ucznia, jego cechy i właściwości, czy też wła-
śnie osobę diagnosty. Pierwszy rodzaj poznania ma zawsze charakter „pochyły”, 
gdyż wynosi osobę badającą ponad badany przedmiot swoich dociekań. W przy-
padku drugim dochodzi do swoistej symetryzacji, gdzie płaszczyzna wzajem-
nych odniesień nabiera cech „równoległości”. Należy podkreślić, iż nie można 
negować roli i znaczenia jednego czy drugiego rodzaju rozpoznawania rzeczy-
wistości. Oba wspomniane porządki wzajemnie się dopełniają poprzez swój –  
z jednej strony – obiektywizm poznania, a z drugiej poprzez subiektywne odnie-
sienia do, rzec by można, ludzkiego charakteru badań pedagogicznych. Zarówno 
diagnozujący, jak i diagnozowani są wszak żywymi ludźmi, ze wszystkimi atry-
butami wynikającymi z tego faktu. Istotnym podmiotem procesu diagnostyczne-
go pozostaje zatem człowiek, w tym osoba i osobowość samego diagnosty.  

Zintegrowana osobowość badacza dobrze temu sprzyja i jest ważną prze-
słanką pozwalającą uniknąć wielu błędów diagnostycznych. Pozwala weryfiko-
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wać formułowane sądy i stawiane hipotezy, mieć krytyczny stosunek do wła-
snych dokonań, bez ulegania sztywnej rutynie, przyjętym stereotypom czy panu-
jącym w danym środowisku przesądom, lub też podlegać i dać się ponieść ilu-
zjom niemającym wiele wspólnego z rzeczywistością. Należy pamiętać, że każ-
de – godne tego miana – badanie musi spełniać zarówno wymóg trafności,  
a mówiąc najprościej za Davidem Silvermanem: „trafność to synonim prawdy” 
(Silverman, 2009, s. 273), jak i rzetelności pozwalającej uzyskiwać te same wy-
niki w zmienionych okolicznościach przez tego samego badacza lub przez in-
nych badaczy. Jak powszechnie się twierdzi, błąd jest rzeczą ludzką, niemniej 
jednak, jak mawiał Konfucjusz: „Kto wie, że popełnił błąd i nie poprawia go, 
popełnia nowy błąd” (http://cytaty.eu/). Korektę własnych błędów może zapew-
nić tylko właściwie ukształtowana i niezdeformowana osobowość badacza.  

Na podstawie powyższych stwierdzeń wniosek wydaje się nader jedno-
znaczny i oczywisty. W przygotowaniu zawodowym przyszłych diagnostów,  
a także w trybie podnoszenia kwalifikacji osób podejmujących się zadań zwią-
zanych z diagnostyką pedagogiczną należy uwzględniać rozwój i kształtowanie 
pożądanych cech osobowości. Koncepcja analizy transakcyjnej, w formie odpo-
wiednich wykładów, warsztatów oraz programów dydaktycznych, może okazać 
się nieocenionym modelem teoretycznych i praktycznych szkoleń w omawia-
nym zakresie.  
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Summary 

The paper presents the analysis of life attitudes/attachment styles among secondary school 
teenagers in terms of selected factors that determine their development. The authors draw on the 
fundamental assumptions of E. Berne’s theory of transactional analysis, as well as on the model of 
attachment styles, created by K. Bartholomew and L.M. Horowitz, which describes the individu-
al's attitudes towards self and others and emphasizes the fact that the attitudes are determined by 
the environment in which the person lives. Research data indicate that secondary school teenagers 
tend to have positive views of self, although they exhibit negative attitudes towards others. This 
points to a dismissive-avoidant model of attachment (I am OK, You are not OK), characterized by 
drive for self-reliance and a tendency to avoid emotional intimacy in interpersonal relations. The 
research reveals that the most significant correlates of attitudes towards self include such variables 
as gender, age and mother’s education level, whereas the individual’s opinions of others are influ-
enced by the person’s religiosity as well as his or her mother’s education level. 

Wprowadzenie  

Analiza transakcyjna jest koncepcją osobowości, w której wyróżnia się czte-
ry poziomy jej analizy, związane z pojęciami: skrypt życiowy, stany ego, trans-
akcje oraz gry. W niniejszym opracowaniu odnosimy się jedynie do pojęcia 
skryptu, które uznajemy jako wyjściowe i wystarczające dla czynionych tu ana-
liz w obszarze przyjmowania przez jednostkę jednej z czterech pozycji życio-
wych (Domachowski, 1991; Harris, 1987).  

Postawy/pozycje życiowe, egzemplifikowane przez stosunek do własnej 
osoby i innych ludzi, można ujmować jako swoiste wymiary osobowości, od-
zwierciedlające poczucie własnej wartości oraz sposób oceny innych ludzi – 
spostrzeganie ich jako godnych versus niegodnych zaufania, co warunkuje mo-
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tywację do nawiązywania z nimi bliskich relacji lub tendencję do unikania 
wchodzenia w bliskie związki.  

W analizie postaw życiowych, ujmowanych jako stosunek do siebie i innych 
ludzi, oparto się na dwóch koncepcjach: analizie transakcyjnej, której twórcą jest 
Eric Berne (1961, 2004), zaś Thomas A. Harris (1987, 2009; por. R. Rogoll, 
2010) wyodrębnia i opisuje cztery postawy życiowe (ja jestem OK – wy jesteście 
OK; ja nie jestem OK – wy jesteście OK; ja nie jestem OK – wy nie jesteście OK; 
ja jestem OK – wy nie jesteście OK), oraz na modelach więzi emocjonalnej Kim 
Bartholomew i Leonarda M. Horowitza (1991, s. 226–244), którzy wyróżniają 
cztery style przywiązaniowe (styl ufny, zaabsorbowany, lękowo-unikający, od-
rzucająco-unikający), egzemplifikujące owe postawy i dające się w nie wpisać. 
Postawy i style opisujące typ relacji z innymi są zatem ze sobą wzajemnie po-
wiązane. 

Postawy życiowe i style przywiązaniowe kształtują się w procesie wycho-
wania i socjalizacji, a zatem stanowią wynik oddziaływań podstawowych agend 
socjalizacyjnych, których społeczne ulokowanie ma znaczenie dla jakości tych 
oddziaływań. Dlatego też dokonano próby analizy zróżnicowań deklarowanych 
postaw życiowych, wyznaczanych zmiennymi społeczno-demograficznymi, 
określającymi pozycję badanych zajmowaną w strukturze społecznej.  

Podstawy teoretyczne badań 

W toku doświadczeń życiowych zdobywanych w relacjach z innymi ludźmi, 
rozwija się w jednostce system skryptów, wyznaczających ostatecznie pozycje 
życiowe, w których zawarte są informacje o tym, ile jest warta ona sama i ile są 
warci inni ludzie. Jeśli uwzględnimy stosunek do samego siebie i innych ludzi, 
można – zdaniem Harrisa (1987, s. 52–70; por. 2009) – wyróżnić cztery pozycje 
życiowe, z których trzy pierwsze kształtują się we wczesnym dzieciństwie (są 
nieświadome, oparte na emocjach i wyobrażeniach), czwarta zaś jest wynikiem 
świadomej i samodzielnej decyzji autokreacyjnej podejmowanej przez jednostkę 
(oparta jest na myśleniu, wierze i działaniu), stanowiąc rezultat poznawczego 
opracowania różnych doświadczeń życiowych (relacyjnych). Nakładają się one 
na style przywiązania, wyróżnione przez Kim Bartholomew i Leonarda M. Ho-
rowitza (1991, s. 226–244). W modelu tym wskazuje się dodatkowo, że obraz 
siebie (pozytywny i negatywny) skorelowany jest z obrazem innych ludzi (pozy-
tywnym i negatywnym), stanowiąc konsekwencję doświadczeń zdobytych w re-
lacjach interpersonalnych (Bartholomew i Horowitz, 1991, s. 227). 

Dokonując charakterystyki postaw (pozycji) życiowych w ujęciu Harrisa 
(1987), z uwzględnieniem stylów przywiązaniowych wyodrębnionych przez 
Bartholomew i Horowitza, uzyskujemy cztery sposoby funkcjonowania jednost-
ki w relacjach z innymi ludźmi wyznaczane przez jakość doświadczeń wycho-
wawczo-socjalizacyjnych: 
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— „Ja nie jestem OK – wy jesteście OK” – styl zaabsorbowany. Jest to naj-
wcześniejsza pozycja życiowa, którą określa dominacja poczucia bezradno-
ści („Ja bezradne”), uczucie konieczności doznawania opieki, wsparcia  
i aprobaty ze strony innych ludzi, decydujące o sposobie funkcjonowania  
w relacjach jako jednostki zależnej od innych (deprecjacja „Ja”). Wynika to 
z negatywnego obrazu siebie i jednocześnie pozytywnego obrazu innych lu-
dzi, wiąże się zaś z nadmiernym zaabsorbowaniem relacjami z innymi ludź-
mi, którzy postrzegani są jako źródło wszelkich gratyfikacji, stąd konieczne 
jest podporządkowanie się im. Jednostka poszukuje akceptacji innych ludzi, 
pozostając od nich zależna, gdyż z obawy przed odrzuceniem z ich strony 
staje się wobec nich uległa i gotowa do spełniania ich oczekiwań („Ja wto-
pione” we wspólnotę).  

— „Ja nie jestem OK – wy nie jesteście OK” – styl lękowo-unikający. To 
druga pozycja życiowa, wyznaczana poczuciem odrzucenia przez innych, 
niemożnością liczenia na ich wsparcie. W rezultacie tego jednostka wycofu-
je się z relacji społecznych, a nawet odrzuca w dorosłości wszelkie przejawy 
sympatii ze strony innych ludzi (deprecjacja „Ja” i deprecjacja „poza-Ja”). 
Negatywny obraz siebie i negatywny innych ludzi wynika z lęku przed bli-
skością i powoduje wycofanie społeczne (jednostki „podwójnie przegrane”). 
Przyjmując taką perspektywę widzenia siebie i innych, jednostka jest nie-
pewna siebie, nie ma do siebie zaufania, a inni ludzie postrzegani są podob-
nie: jako odrzucający i stąd niegodni zaufania. Powoduje to obronne wyco-
fanie się (lęk przed bliskością) wynikające z poczucia zagrożenia związane-
go z przewidywanym odrzuceniem („Ja unikające” wspólnoty). 

— „Ja jestem OK – wy nie jesteście OK” – styl odrzucająco-unikający. Ko-
lejna pozycja życiowa to wynik brutalnego traktowania jednostki przez in-
nych (głównie rodziców), stąd kształtuje się w niej nastawienie negatywne 
do świata społecznego, stanowiące efekt unikania zranienia ze strony innych 
i obronnie włączanej agresji (deprecjacja obiektów „poza-Ja”). Pozytywny 
obraz siebie i negatywny innych ludzi wyznacza odrzucenie lub unikanie 
bliskości w kontaktach z innymi, stąd jednostka wykształca w sobie poczu-
cie samowystarczalności, które zastępuje naturalną potrzebę więzi, zdepre-
cjonowaną przez negatywne doświadczenia zdobyte w relacjach z innymi. 
Dlatego też jest podejrzliwa wobec motywów działania innych, wątpi w ich 
uczciwość i dobre intencje, musi więc zdystansować się od nich, ograniczyć 
potrzebę intymności, włączyć potrzebę autonomii, niezależności i samowy-
starczalności, którą wpisuje w swoją tożsamość („Ja odrzucające” wspólnotę). 

— „Ja jestem OK – wy jesteście OK” – styl ufny. Ostatnia z pozycji życio-
wych jest przekonaniem zwerbalizowanym i opartym na osobistej decyzji 
podjętej świadomie. Opisuje ją przeświadczenie o tym, że zarówno „Ja”, jak 
i „Inni” są godni zaufania i tym samym można obdarzać ich „dobrem”, na 
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które zasługują. Pozytywny obraz siebie i innych ludzi wiąże się zatem  
z podstawową ufnością, wynikającą z równowagi między intymnością a au-
tonomią jednostki. Postrzeganie siebie jako osoby godnej miłości, uwagi, 
szacunku, a innych jako godnych zaufania i akceptujących, zwrotnie kształ-
tuje przekonanie, że można na nich polegać, bez zagrożenia, że zostanie się 
skrzywdzonym. Jednostka taka funkcjonuje prawidłowo w relacjach zależ-
nościowych: gdy jest zależna od innych i gdy inni są od niej zależni. Cechu-
je ją równowaga związana z równoprawnym „znaczeniem” potrzeby wspar-
cia (zależności) i autonomii (niezależności), gdyż zaspokajanie każdej z nich 
nie powoduje poczucia zagrożenia dla „Ja”. Może zatem zarówno „brać”, 
jak i „dawać”, traktując to jako naturalny wyznacznik prawidłowego funk-
cjonowania we wspólnocie, co stanowi podstawę jej kreowania („Ja współ-
tworzące” wspólnotę).  
Ponieważ pozycje te stanowią wynik doświadczeń życiowych jednostki, 

zdobywanych w podstawowych agendach socjalizacyjnych, przede wszystkim  
w rodzinie, i wpływają na funkcjonowanie w relacjach z innymi w życiu doro-
słym, sprawdzono, w jakim zakresie wyznaczają je cechy społeczno-demogra- 
ficzne (pozycja społeczna). 

Założenia metodologiczne i opis próby 

1. Cel i przedmiot badań 

Badania miały na celu określenie społeczno-demograficznych korelatów po-
staw życiowych młodzieży licealnej (adolescentów), traktowanych jako przeko-
nania dotyczące własnej osoby i innych ludzi (aspekt poznawczy, skrypty ży-
ciowe). Treścią badań była zatem weryfikacja twierdzenia o zróżnicowaniu na-
stawień intrapersonalnych (Ja OK) i interpersonalnych (Wy OK), które wyzna-
czane są przez społeczne położenie badanych, określające jakość oddziaływań 
wychowawczo-socjalizacyjnych. Założono wstępnie, iż nastawienia życiowe 
(style przywiązaniowe) wyznaczane są przez zajmowaną pozycję społeczną, de-
terminującą jakość oddziaływań wychowawczo-socjalizacyjnych, stąd sformu-
łowano następujące pytania: 
1. Jakie postawy życiowe (przekonania o sobie i innych ludziach) prezentuje 

młodzież licealna (pozytywne vs. negatywne)? 
2. W jaki sposób nastawienia życiowe (pozytywne vs. negatywne) wyznaczane 

są przez zmienne społeczno-demograficzne, takie jak: płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie rodziców i religijność? 
Ponieważ badania miały charakter eksploracyjno-diagnostyczny, zrezygno-

wano ze stawiania ukierunkowanych hipotez, zakładając jedynie ogólną hipotezę 
o zależnościach pomiędzy przekonaniami dotyczącymi własnej osoby i innych 
ludzi a wybranymi zmiennymi społeczno-demograficznymi. 
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2.  Osoby badane 

Badaniami objęto młodzież licealną – 151 uczniów (w tym 96 dziewcząt i 55 
chłopców): pierwszych (n = 51), drugich (n = 50) i trzecich (n = 50) klas liceów 
ogólnokształcących województwa śląskiego (Katowice, Gliwice, Tarnowskie 
Góry). Wiek badanych wahał się od 15–18 lat (M = 16,9; SD = 0,79). Liczebność 
próby jest determinowana uzyskaniem potrzebnych danych opisujących zmienne 
społeczno-demograficzne, stąd w poszczególnych prezentacjach analiz jest 
zróżnicowana.  

3.  Metoda badań 

W badaniu wykorzystano dane metryczkowe i opinie uzyskane za pomocą 
Kwestionariusza Ustosunkowań, przygotowanego przez Annę Sukiennik (2012), 
który służy do pomiaru poziomu pozytywnego stosunku do własnej osoby i in-
nych ludzi. Narzędzie składa się z 73 stwierdzeń odnoszących się do różnych 
przekonań i odczuć dotyczących samego siebie i innych ludzi, ocenianych na 4- 
-stopniowej skali Likerta (od 1 – „nie zgadzam się”, do 4 – „zgadzam się”). Po-
zycje kwestionariusza tworzą dwie podskale: JA–OK i WY–OK. Im wyższy jest 
wynik w odpowiedniej podskali, tym bardziej pozytywne jest ustosunkowanie 
do własnej osoby i innych ludzi. Rzetelność mierzona metodą α-Cronbacha  
w przeprowadzonych badaniach wyniosła dla podskali JA–OK: α = 0,872, dla 
skali WY–OK: α = 0,857.  

Poziom ustosunkowań (pozycje, postawy życiowe) wyznaczono na podsta-
wie wyników znormalizowanych (na podstawie średniej i odchylenia standar-
dowego, ze względu na brak normalizacji dla tej grupy wiekowej), natomiast 
istotność zróżnicowań w zakresie poziomu ustosunkowań wyznaczaną zmiennymi 
społeczno-demograficznymi sprawdzano za pomocą testu U Manna-Whitneya, sta-
nowiącego alternatywę dla testu t-Studenta dla prób niezależnych w sytuacji, gdy 
dane nie spełniają założeń koniecznych do zastosowania tego ostatniego (poziom 
pomiaru rangowy zmiennej zależnej lub nawet skala dychotomiczna, brak wymogu 
równoliczności grup, rozkładu normalnego i homogeniczności wariancji).  

Postawy życiowe młodzieży licealnej  
i ich społeczno-demograficzne korelaty  

1. Postawy życiowe 

Kwestionariusz Ustosunkowań pozwala określić poziom pozytywnej vs. ne-
gatywnej postawy wobec siebie (Ja OK) i innych ludzi (Wy OK), co wyznacza 
poziom zaufania do siebie i innych, sposób wartościowania siebie i innych,  
a także poziom samoakceptacji i akceptacji innych ludzi (tab. 1 oraz wykres).  
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Tabela 1. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) wśród badanej młodzie-
ży (N = 150) 

Postawa życiowa
Poziom 

JA OK WY OK 
n % n % 

Wyniki niskie (N) 17 11,33 22 14,67 
Wyniki przeciętne (P) 104 69,34 105 70,00 
Wyniki wysokie (W) 29 19,33 23 15,33 
Ogółem 150 100,0 150 100,0 
Stosunek wyników wysokich do niskich (W:N) 1,71 1,04 

Analiza wyników dotycząca poziomu zmiennej zależnej wykazała wyraźną 
tendencję do bardziej pozytywnego postrzegania własnej osoby – Ja OK (stosu-
nek wyników wysokich do niskich – W:N = 1,71), niż innych osób – Wy OK 
(W:N = 1,05). Uzyskujemy zatem dwa alternatywne obrazy: „Ja – bardziej pozy-
tywne” i „Wy – bardziej negatywne”. Można wnioskować, że młodzież postrze-
ga siebie samą (Ja OK) częściej jako godną zaufania, o wysokim poczuciu wła-
snej wartości, stąd rzadziej wątpi w siebie, własne siły i możliwości, częściej 
czuje się pewna w sytuacjach społecznych, ma poczucie bycia lubianą i akcep-
towaną przez innych ludzi, a także częściej przejawia asertywną postawę wzglę-
dem ich oczekiwań. Wiąże się to z większą samoświadomością i tym samym 
zdolnością do oceny własnych cech wynikającą z doświadczeń z samym sobą, 
ale może także wynikać z „działania” mechanizmów obronnych osobowości, 
których funkcją jest jej ochrona „włączana” przez potrzebę własnej wartości.  

Wyraźnie odmienna ocena własnych ustosunkowań (nastawień) wobec in-
nych ludzi (Wy OK) określana jest przez widoczny brak obdarzania ich zaufa-
niem, postrzeganie ich jako egoistycznych i skoncentrowanych wyłącznie na 
własnych potrzebach, mających też tendencję do wykorzystywania innych, co 
powodować może poczucie, że inni nie zaspokajają potrzeb jednostki. W rezulta-
cie powoduje to ostrożność i podejrzliwość w kontaktach z innymi, mogącą skut-
kować tendencją do wycofania z kontaktów i zwiększeniem motywacji do utrzy-
mywania dystansu. Częściej też pojawia się wśród badanych poczucie dyskomfor-
tu w relacjach zależnościowych i lęk przed zranieniem ze strony innych ludzi.  

Wykres. Postawy życiowe młodzieży licealnej – stosunek wyników wysokich do niskich – W:N 
(N = 151) 

1,71

1,04
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Tendencja do bardziej pozytywnego postrzegania siebie i bardziej negatyw-
nego innych ludzi jest wyraźna, co pozwala sądzić, że tego typu nastawienia 
mogą ewokować negatywne zachowania wobec innych, które traktowane są jako 
prawomocne, będąc racjonalizowane przez posiadany przez badanych ich nega-
tywny obraz. W takiej sytuacji jest to adekwatna do posiadanych przekonań  
o naturze innych ludzi i tym samym obronna reakcja na potencjalne i przewidy-
wane z ich strony zachowania (egoistyczne, wykorzystujące).  

Wizja świata społecznego (bardziej negatywna) i własnej osoby (bardziej 
pozytywna) wskazuje na charakterystyczną dla tej kategorii rozwojowej pozycję 
życiową, określaną przez styl odrzucająco-unikający (JA JESTEM OK – WY 
NIE JESTEŚCIE OK). Daje to podstawę wnioskowania o tym, iż jest ona wy-
nikiem negatywnych doświadczeń w relacjach z innymi – bliskimi – ludźmi, 
stanowiąc efekt unikania zranienia z ich strony i obronnie włączanej agresji (de-
precjacja obiektów „poza ja”). Adolescencja w sensie rozwojowym wiąże się  
z krytycznym, i jednak wciąż mającym źródła w idealizmie, stosunkiem do 
świata społecznego (głównie świata dorosłych), którego uporządkowanie jest  
w tym okresie kwestionowane. Jest to wynik doświadczanego poczucia zawodu 
związanego z jakością relacji międzyludzkich, włączającego poczucie samowy-
starczalności jako swoistej konieczności, zastępującej naturalną potrzebę więzi 
zdeprecjonowaną przez negatywne doświadczenia zdobyte w relacjach z innymi. 
Kształtowanie się tożsamości jest – jak wiadomo – wynikiem dokonywania „sil-
nych włączeń” i równie „silnych wyłączeń” w swą tożsamość tego, co uznaje się 
za „własne” lub „obce”. Jednak można też założyć, iż negatywne doświadczenia 
w relacjach z dorosłymi mogą się generalizować na cały świat społeczny, gene-
rując postawę podejrzliwości wobec motywów działania innych, wątpienia w ich 
uczciwość i dobre intencje, co powoduje dystansowanie się od nich i ogranicze-
nie potrzeby intymności. W efekcie jednostka musi włączyć potrzebę autonomii, 
niezależności i samowystarczalności, którą wpisuje w swoją tożsamość („Ja od-
rzucające” wspólnotę). 

2.  Społeczno-demograficzne korelaty postaw życiowych 

Analizie poddano wybrane zmienne społeczno-demograficzne, które mają 
różny status: płeć odzwierciedla społecznie i kulturowo przypisane właściwości 
jednostki, mogące determinować jakość rozwoju; wiek odzwierciedla zmienne 
rozwojowe (postęp rozwoju) wykształcenie rodziców i miejsce zamieszkania 
określają jakość środowiska życia, czyli specyfikę oddziaływań wychowaw-
czych, a religijność wyznacza pewne standardy funkcjonowania w relacjach 
promowane w ideologii religijnej, wszystkie zaś mogą znaleźć odzwierciedlenie 
– pośrednio lub bezpośrednio – w ukształtowanych postawach życiowych wyra-
żających sposób postrzegania siebie i innych oraz funkcjonowanie w relacjach  
z innymi).  
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Płeć a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy Ok 
Płeć jest specyficzną zmienną, która generuje odmienne funkcjonowanie deter-

minowane rozwojowo i społecznie czy kulturowo. Trudno – ze względu na zakres 
opracowania – dokonać szczegółowej charakterystyki odmiennego funkcjonowania 
w relacjach warunkowanego właśnie tą zmienną, ale z pewnością jej znaczenie wy-
znacza zróżnicowanie potrzeb (wśród kobiet silniej zaznaczają się potrzeby zależno-
ściowe, submisyjne, wśród mężczyzn zaś potrzeby niezależnościowe, dominatyw-
ne), jak i kulturowo określony status kobiet – niższy, i mężczyzn – wyższy. Może to 
różnicować głównie przekonania o sobie samym (samoocenę), które mogą odzwier-
ciedlać się wtórnie w jakości przekonań na temat innych osób (tab. 2).  

Tabela 2. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a płeć (N = 150) 

Postawa 
życiowa 

Płeć 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Kobiety (n = 95) 108,56 16,10 70,17 6736,5 79,98 13,01 75,76 7272,5 
Mężczyźni (n = 55) 115,06 16,31 84,97 4588,5 79,5 11,44 75,05 4052,5 

U 2080,5 2567,5 
P 0,045 0,924 

Dokonana analiza na podstawie testu U Manna-Whitneya potwierdziła  
w części te przypuszczenia, gdyż okazało się, iż mężczyźni charakteryzują się 
bardziej pozytywnym nastawieniem do własnej osoby niż kobiety (kobiety –  
M = 108,56; SD = 16,10; mężczyźni – M = 115,06; SD = 15,31; U = 2080,5;  
p = 0,045). Nie przekłada się to jednak na jakość nastawień wobec innych, gdzie 
nie odnotowano różnic. Oznaczać to może, iż płeć różnicuje głównie nastawie-
nia wobec siebie, co stanowi pochodną nie tylko różnic determinowanych płcią 
biologiczną, ale i społeczno-kulturową. Brak różnicowania postaw wobec in-
nych może wynikać z powszechnie występującej prawidłowości wśród kobiet – 
ich skłonności do bardziej pozytywnego postrzegania innych, wśród mężczyzn 
zaś może być wyznaczany mechanizmem generalizacji przekonań o sobie sa-
mym (bardziej pozytywnych) na przekonania o innych (adekwatnie do przeko-
nań o sobie)1. Uzyskany wynik potwierdza analizy dokonywane na grupie nor-

                                                 
1  Narzędzie pozwala oceniać względnie niezależne zmienne – postawy wobec „Ja” i postawy wo-

bec „Wy”, generalnie bowiem mają one tylko 1–14% wariancji wspólnej. Jedynie w grupie do-
rosłych kobiet występuje wyższa korelacja między obu podskalami – ok. 31% wariancji wspól-
nej, co wskazuje na istnienie specyficznych powiązań między obu zmiennymi właśnie w tej 
grupie, które należałoby poddać dalszej weryfikacji. Pomimo względnej niezależności obu ty-
pów ustosunkowań, jednak już sama teoria wskazuje na specyficzne powiązania występujące 
między nimi, jeśli weźmiemy pod uwagę 4 typy postaw życiowych lub stylów przywiązanio-
wych, ujawniające się jednak w sferze konsekwencji dla funkcjonowania jednostek o zróżnico-
wanych postawach życiowych/stylach przywiązaniowych.  
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malizacyjnej (Sukiennik, 2012, s. 31), w których dostrzeżono tę samą prawidło-
wość wśród osób dorosłych – kobiety wykazały istotnie niższy poziom pozy-
tywnej postawy wobec siebie. Wskazuje to na fakt, iż tendencja ta jest charakte-
rystyczna dla kobiet, niezależnie od wieku, co może wskazywać kulturową de-
terminację samooceny, związaną z waloryzacją płci.  

Wiek a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 
Założono, że wiek jako zmienna rozwojowa i determinująca bogactwo do-

świadczeń w relacjach z innymi ludźmi, a także ich zakres treściowy wynikający 
z odmiennych zadań rozwojowych, może determinować różnice w zakresie 
ustosunkowań wobec „Ja” i „Wy”. Autorki miały świadomość, że różnice te bę-
dą trudne do uchwycenia ze względu na dużą jednorodność badanych ze wzglę-
du na wiek, ale przyjęły założenie, że charakterystykę średniej (pełnej) i późnej 
adolescencji różnicują właściwości rozwojowe (Blos, 1973; Wysocka, 2009/ 
2010, s. 66), gdyż początkowo dominująca tendencja do silnych wyłączeń, opo-
zycji i buntu adolescentów (przede wszystkim wobec dorosłych) podlega zmia-
nom w kierunku silnych włączeń, ograniczania opozycji i przekształcania się 
form buntu – ogólnie – w kierunku postaw kompromisowych. Głównie ujawnia 
się to wobec środowiska rówieśniczego, które zwykle traktowane jest jako gru-
pa, w której odnajdowane są dominujące znaczenia przejmowane w procesie 
konstruowania własnej tożsamości. Jednak można założyć, iż przekłada się to 
ogólnie na postawy wobec innych, tym bardziej że narzędzie nie różnicuje po-
staw wobec różnych kategorii „innych”. W badaniach normalizacyjnych po-
twierdzono zależność postaw od wieku, ale jedynie w grupie kobiet i w odnie-
sieniu do postaw wobec innych (Wy OK), co wskazuje na dominujące znaczenie 
płci jako moderatora zależności pomiędzy wiekiem a postawami życiowymi 
(tab. 3).  

Tabela 3. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wiek (N = 146) 

Postawa 
życiowa 

Wiek 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

15–16 lat (n = 48) 114,36 15,74 81,33 3904,00 82,92 10,78 77,45 3717,50 
17–18 lat (n = 98) 109,74 16,26 69,66 6827,00 80,38 13,90 71,57 7013,50 

U 1976,000 2162,500 
P 0,117 0,430 

Jak wskazują wyniki analiz, wiek nie stanowi czynnika istotnie różnicujące-
go ustosunkowania intrapersonalne i interpersonalne badanych, co może znosić 
zarówno zmienna płci (negatywnie korelująca z postawami wobec „Ja” i pozy-
tywnie z postawami wobec „Wy”), a także może to stanowić rezultat niewielkiej 
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liczebności próby i znacząco mniejszej liczebności grupy młodszych adolescen-
tów. Widoczna jest bowiem rozwojowo zaskakująca tendencja do bardziej pozy-
tywnych postaw wobec siebie i innych ludzi w grupie młodszych adolescentów, 
wyraźniejsza w sferze postaw wobec „Ja” niż postaw wobec „Wy”. Wyniki te 
należałoby zweryfikować w toku dalszych badań, ale wskazują one na poten-
cjalną zależność postaw życiowych od wieku, co stanowi pewną oczywistość. 
Jednakże w grupie adolescentów młodszych, bardziej opozycyjnie nastawionych 
wobec propozycji świata społecznego (bunt, opozycja, kontestacja), wyniki 
wyższe, określające bardziej pozytywne ustosunkowania, są zaskakujące i mogą 
wskazywać jedynie na prawidłowość następującą: świadome i bardziej reflek-
syjne postrzeganie siebie i świata, skutkujące bogatszymi i zapewne bardziej 
zróżnicowanymi doświadczeniami z samym sobą i z innymi ludźmi, mogą ogra-
niczać pozytywną wizję rzeczywistości i siebie samego. Zgodnie z tezą, że „tyle 
o sobie wiemy, ile nas sprawdzono” – negatywne doświadczenia życiowe mogą 
zmieniać kierunek postrzegania rzeczywistości społecznej – z bardziej pozytyw-
nej na bardziej negatywną (jest to jednak hipoteza postawiona ad hoc, choć lo-
gicznie uzasadniona). Rosnący krytycyzm nie jest zatem zastępowany jeszcze 
przez postawy kompromisowe, stąd obraz siebie i świata formułowany jest bar-
dziej z perspektywy „zawiedzionych nadziei i rozczarowań” sobą i innymi 
ludźmi, którzy okazują się mniej idealni, niż wcześniej się zakładało, ale nie po-
twierdzały tego „samodzielnie i świadomie zdobywane” doświadczenia. W póź-
niejszym wieku jedynie kobiety mają tendencję do bardziej pozytywnego po-
strzegania innych (wzrost postaw kompromisowych i tolerancyjnych?).  

Miejsce zamieszkania a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 
Wy OK 

Autorki, dokonując analizy postaw życiowych z perspektywy jakości środo-
wiska życia wyznaczanej miejscem zamieszkania, wyszły z założenia o odmien-
nej jakości relacji międzyludzkich w środowiskach wielkomiejskich, małomia-
steczkowych i wiejskich (tab. 4). Jednakże dokonane analizy, ze względu na do-
bór próby i nadreprezentację osób badanych z dużych miast, a więc niereprezen-
tatywność badanej próby w tym zakresie, nie stanowią wystarczającej podstawy 
do wnioskowania w tym obszarze. Ponadto także w szerzej zakrojonych bada-
niach normalizacyjnych – zmienna ta okazała się nieróżnicująca, z jednym i za-
skakującym wyjątkiem – stosunek do innych (Wy OK) kobiet ze środowisk 
wiejskich okazał się wyraźnie mniej pozytywny niż kobiet z dużych miast (Su-
kiennik, 2012, s. 33), co jednak wyjaśniano przez zmienną interweniującą, jaką 
jest poziom wykształcenia (wyraźnie niższy wśród kobiet wiejskich).  

Warto tu jednak zwrócić uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie obu grup, 
gdyż osoby pochodzące z dużych miast są wyraźnie bardziej jednorodne w za-
kresie badanych postaw, co wskazuje, że w środowisku wiejskim występuje 
więcej czynników różnicujących zarówno nastawienia wobec siebie, jak i innych 



 Postawy życiowe młodzieży licealnej… 79 

 

ludzi. Możliwe jest zatem, że przy uwzględnieniu innych zmiennych jakość po-
staw życiowych w analizowanym zakresie, w środowiskach miejskich i wiej-
skich, wykazałaby swoją specyfikę, współwyznaczaną zespołem zmiennych, 
które je różnicują. Znaczenie mogą tu mieć: bezpośredniość kontaktów, jakość 
doświadczeń w relacjach i w bliskich związkach, poziom wykształcenia, poczu-
cie kontroli w relacjach, poczucie bezradności i wiele innych zmiennych osobo-
wościowych. Warto zatem tę tezę sprawdzić w dalszych badaniach, koncepcyj-
nie i metodologicznie inaczej zaprojektowanych.  

Tabela 4. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a miejsce zamieszkania 
(N = 142) 

Postawa 
życiowa 

Zamieszkanie 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Małe miasta (n = 41) 111,53 20,75 73,35 3007,50 80,68 15,78 76,77 3147,50 
Duże miasta (n = 101) 110,99 13,60 70,75 7145,50 81,39 11,59 69,36 7005,50 

U 1994,500 1854,500 
P 0,732 0,331 

Wykształcenie matki a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 
Wy OK 

Wyjściowo przyjęto założenie o poziomie wykształcenia jako czynniku róż-
nicującym jakość środowiska wychowawczo-socjalizacyjnego i kierowano się 
wynikami badań walidacyjno-normalizacyjnych, w których wykształcenie różni-
cowało istotnie posiadane nastawienia do „Ja” i „Wy” (Sukiennik, 2012, s. 32–
33). W przywołanych badaniach wystąpiły istotne zróżnicowania w zakresie po-
staw intrapersonalnych i interpersonalnych wyznaczane poziomem wykształce-
nia (korelacja pozytywna – im wyższe wykształcenie, tym bardziej pozytywne 
ustosunkowania), przy czym płeć także stanowiła tu zmienną interweniującą 
(istotne zróżnicowanie w obu typach postaw wystąpiło wśród mężczyzn, wśród 
kobiet jedynie w postawach wobec innych). Jest to wynik interesujący, wskazuje 
bowiem, że wykształcenie kobiet nie powoduje wzrostu ich samooceny (posta-
wy Ja OK), co oznacza, że płeć jest tu czynnikiem zasadniczym decydującym  
o bardziej negatywnych postawach wobec Ja, czego nie eliminuje nawet wyższe 
wykształcenie kobiet. Zakładając transmisję postaw wobec siebie i świata spo-
łecznego w rodzinie, przyjęto, że także wykształcenie rodziców osób badanych 
może mieć znaczenie dla procesu kształtowania się ich osobistych postaw wobec 
„Ja” i „Wy”. Ze względu na odmienny poziom wykształcenia rodziców, odręb-
nie analizowano różnicujące znaczenie tej zmiennej w odniesieniu do matek  
i ojców (tab. 5–6).  
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Zgodnie z założoną logiką współzależności, wykształcenie matek różnicuje 
postawy życiowe, zaś zróżnicowanie to jest istotne lub zbliżone do istotnego 
(tab. 5).  

Tabela 5. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wykształcenie matki 
(N = 131) 

Postawa 
życiowa 

Wykształcenie 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Niższe niż mgr (n = 60) 107,00 15,82 58,65 3519,00 78,87 13,64 59,94 3519,00 
Wyższe mgr (n = 71) 114,49 15,80 72,21 5127,00 83,00 12,32 71,12 5049,00 

U 1689,000 1766,500 
P 0,042 0,093 

Osoby, których matka ma wykształcenie wyższe, charakteryzują się bardziej 
pozytywnym ustosunkowaniem do własnej osoby – „JA OK” (M = 114,49;  
SD = 15,80), w porównaniu do osób, których matka ma wykształcenie niższe  
(M = 107,00; SD = 15,82). Analiza testem rangowym U Manna-Whithneya wy-
kazała, że różnica ta jest istotna statystycznie (U = 1689; p = 0,042). Podobnie też 
charakteryzuje badanych, których matka miała wykształcenie wyższe, bardziej 
pozytywne ustosunkowanie do otoczenia społecznego – Wy OK (M = 83;  
SD = 12,32), w porównaniu do osób, których matka ma wykształcenie niższe  
(M = 78,87; SD = 13,64). Analiza statystyczna wykazała, że różnica ta jest bliska 
istotności statystycznej (U = 1766,5 p = 0,093), a więc można mówić tu o wyraź-
nej tendencji, opisywanej jako pozytywna korelacja pomiędzy wykształceniem 
matki a postawami wobec innych. 

Pozwala to wnioskować, że transmisja postaw w rodzinie jest kwestią nie-
podważalną, a choć wykształcenie kobiet nie różnicuje ich osobistych postaw 
wobec „Ja” – to jednak pozytywnie oddziałuje na kształtowanie się postaw ich 
dzieci wobec „Ja”. Jest to wynik o tyle interesujący, iż może wskazywać na 
„przerwanie błędnego koła transmisji” negatywnych przekonań o sobie, deter-
minowanych społecznie i kulturowo zmienną płci. Kobiety – matki, które same 
nie pokonały zewnętrznych barier destrukcyjnie oddziałujących na ich samooce-
nę, budują środowisko wychowawcze, w którym istnieje szansa na kształtowanie 
się bardziej pozytywnych nastawień wobec siebie – „Ja OK”, i jednocześnie 
wobec innych – „Wy OK”. Wiemy wszak, że oddziaływania socjalizacyjne  
i wychowawcze ze strony matki ujawniają się głównie w sferze emocjonalnej  
i społecznej.  

Wykształcenie ojca a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 
Podobne założenia poczyniono w zakresie różnicującego znaczenia wy-

kształcenia ojca dla kształtowania się postaw życiowych (tab. 6).  
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Tabela 6. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a wykształcenie ojca  
(N = 126) 

Postawa 
życiowa 

Wykształcenie 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Niższe niż mgr (n = 51) 111,02 15,46 65,31 3331,0 80,18 13,57 63,28 3227,5 
Wyższe mgr (n = 75) 111,27 16,83 62,27 4670,0 81,92 12,65 63,65 4773,5 

U 1820,000 1901,500 
P 0,646 0,956 

Okazało się jednak, że wykształcenie ojca nie jest istotnym czynnikiem róż-
nicującym, co można wyjaśniać, wykorzystując koncepcję roli ojca, która zawę-
żana jest zwykle do oddziaływań w sferze poznawczo-intelektualnej, co powin-
no przekładać się na kształtowanie przekonań o sobie i innych, ale, jak widać, 
nie ma tu znaczenia dla realizacji tego aspektu roli ojca jego wykształcenie (rola 
ojca związana z kształtowaniem postaw życiowych nie jest różnicowana przez 
jego wykształcenie).  

Autodeklaracja wiary a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – 
Wy OK 

Ze względu na niewielką liczebność próby dokonano zabiegu dychotomiza-
cji autodeklaracji wiary, wyodrębniając dwie grupy porównawcze: areligijną 
(niewierzący, obojętni religijnie, niezdecydowani) oraz proreligijną (wierzący  
i głęboko wierzący). Występująca dysproporcja liczebności obu grup może mieć 
wpływ na ujawniane zależności. Deklarowany stosunek do wiary (tab. 7) nie 
stanowi czynnika różnicującego ustosunkowania wobec siebie i innych, choć 
zauważalne są pewne charakterystyczne tendencje, które słabiej ujawniają się  
w poziomie pozytywnych ustosunkowań wobec Ja i innych, ale widoczne są sil-
niejsze wewnątrzgrupowe zróżnicowania, zależne od podmiotu oceny: Ja – Wy. 

Tabela 7. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a autodeklaracja wiary 
(N = 135) 

Postawa 
życiowa 

Autodeklaracja 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Areligijni (n = 49) 110,02 18,49 72,84 4152,00 78,60 10,82 67,98 3875,00 
Proreligijni (n = 86) 111,96 14,45 73,92 6579,00 82,94 14,17 77,03 6856,00 

U 2499,000 2222,000 
P 0,880 0,207 
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Postawa wobec Ja silniej różnicuje grupę areligijną, zaś postawa wobec Wy 
jest bardziej zróżnicowana wśród osób proreligijnych. Trudno wyjaśnić tę pra-
widłowość, wykorzystując koncepcję analizy transakcyjnej, ale w powiązaniu ze 
słabo zaznaczającą się różnicą poziomów ustosunkowań wobec Ja i Wy, w obu 
grupach, rysuje się interesujący obraz, który wart byłby pogłębionej analizy  
i weryfikacji. Można bowiem powiedzieć, że religijność wyznacza w pewnym 
stopniu wewnętrzną równowagę związaną z pewnością siebie i sposobem warto-
ściowania siebie (grupa bardziej jednorodna). Przekładać się to może na bardziej 
pozytywne waloryzowanie innych ludzi, ale niejednoznacznie, gdyż – oprócz 
dosyć wyraźnie bardziej pozytywnych ustosunkowań (Wy OK) w tej grupie – 
jest ona też wyraźnie bardziej spolaryzowana w swych poglądach (miary rozpro-
szenia). Sugeruje to znaczenie osobistej religijności w kształtowaniu postaw ży-
ciowych, jednak niejednoznaczne, co może wynikać z przyjętych standardów 
oceny innych (wedle założeń własnej wiary), które mogą wiązać się zarówno  
z tendencją do wybaczania innym zła (kochaj bliźniego jak siebie samego), jak  
i surowszą oceną wynikającą z doświadczeń z innymi, którzy nie spełniają stan-
dardów wyznaczanych przez religię. Zmienną różnicującą może być tu także au-
torytaryzm, czy dyrektywność, która skorelowana jest z poglądami prawicowy-
mi, a więc pochodną religijności. Badani mogą tu doświadczać wewnętrznego 
konfliktu na styku: wizja idealna – wizja realna innych ludzi, wzbudzającego 
bardziej zróżnicowany sposób waloryzowania innych (powinnościowy, racjona-
lizowany uznawanymi zasadami religii i rzeczywisty, emocjonalny, związany  
z postrzeganiem niezrealizowania zasad religijnych przez innych w codziennym 
życiu). Wyraźnie większe wewnętrzne zróżnicowanie grupy areligijnej w zakre-
sie przekonań o sobie jest także interesujące, wskazuje bowiem, że bardziej cha-
rakterystyczne jest dla nich doświadczanie wewnętrznego konfliktu związanego 
z koncentracją na sobie i zapewne częstszymi wątpliwościami dotyczącymi re-
alizowania siebie wedle określonego wzoru, co sugeruje znaczenie deficytu od-
niesień do wiary w kontekście formowania obrazu siebie: realnego i idealnego.  

Poziom religijności a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 
Zwykle zakłada się, że poziom indywidualnej religijności, stanowiący miarę 

identyfikacji z wyznawaną religią, a więc wyznaczający jednocześnie kierowa-
nie się zasadami wiary, może mieć większe znaczenie różnicujące jakość prze-
konań o sobie i świecie odzwierciedlającą się w społecznym funkcjonowaniu. 
Indywidualna religijność (jej poziom) w sposób specyficzny przekłada się na 
postawy życiowe badanych (tab. 8).  

Osoby deklarujące wysoki poziom indywidualnej religijności wykazują bar-
dziej pozytywne ustosunkowanie wobec innych (M = 83,55; SD = 13,87), w po-
równaniu z osobami deklarującymi jej niski poziom (M = 76,73; SD = 10,02). 
Analiza testem rangowym U Manna-Whitneya wykazała, że różnica ta jest istot-
na statystycznie (U = 1430; p = 0,002). Oznacza to wskazywane wcześniej zna-
czenie uznawanych zasad religijnych dla formowania się postaw wobec innych, 
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przy czym wskazywać może także na charakter religijności – a więc jej uwew-
nętrznienie i emocjonalne przywiązanie do religii (religijność dojrzała, z kom-
ponentem emocjonalnym), uruchamiające motywację autoteliczną do bycia jed-
nostką tolerancyjną, akceptującą innych (zasada miłości bliźniego). Poziom de-
klarowanej religijności nie różnicuje jednak istotnie stosunku wobec własnej 
osoby, co wyjaśniane może być hipotetycznie, jak wcześniej. Tendencja do bar-
dziej pozytywnej oceny siebie, choć silniej wewnętrznie zróżnicowanej, cechuje 
tu osoby słabo identyfikujące się z wyznawanymi zasadami wiary, co może su-
gerować ich większą pobłażliwość „wobec własnych błędów”, ale różnicowaną 
innymi (niezidentyfikowanymi) zmiennymi. Osoby te charakteryzuje także 
znacznie bardziej krytyczne i jednoznaczne postrzeganie zachowań i cech in-
nych ludzi (negatywne ustosunkowanie do Wy), którego nie znoszą zasady reli-
gijne. Osoby silniej z religią związane zdają się zaś bardziej krytycznie postrze-
gać siebie, wedle bardziej uwspólnionych kryteriów (zasad wiary) dokonując 
samooceny, innych zaś postrzegają bardziej przez pryzmat zasady wybaczania i to-
lerowania błędów przez nich popełnianych, zgodnie z nakazami uznawanej religii.  

Tabela 8. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a poziom religijności  
(N = 135) 

Postawa 
życiowa 

Religijność 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Niska (n = 49) 112,59 18,02 70,15 3437,50 76,73 10,02 54,18 2655,00 
Wysoka (n = 86) 110,39 15,17 66,77 5742,50 83,55 13,87 75,87 6525,00 

U 2001,500 1430,000 
P 0,629 0,002 

Praktyki religijne a ustosunkowania wobec siebie – Ja OK, i innych – Wy OK 
Podobnie jak wcześniej, przyjęto zasadę dychotomizacji stosunku do praktyk 

religijnych, wyodrębniając grupę praktykujących regularnie oraz nieregularnie, 
rzadko i wcale (tab. 9).  

Tabela 9. Stosunek do własnej osoby (Ja OK) i do innych ludzi (Wy OK) a praktyki religijne (N = 135) 

Postawa 
życiowa 

Praktyki 

JA OK WY OK 

M SD Średnia 
ranga 

Suma 
rang M SD Średnia 

ranga 
Suma 
rang 

Nieregularne (n = 73) 111,39 17,58 69,87 5100,50 78,23 11,15 59,65 4354,50 
Regularne (n = 62) 110,91 14,65 65,80 4079,50 84,36 14,23 77,83 4825,50 

U 2126,500 1653,500 
P 0,547 0,007 
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Wyniki wskazują, że osoby praktykujące regularnie uzyskują istotnie wyższe 
wyniki, czyli cechuje je bardziej pozytywne ustosunkowanie wobec otoczenia 
społecznego (M = 84,36; SD = 14,23), w porównaniu z osobami praktykującymi 
nieregularnie, rzadko bądź wcale (M = 78,23; SD = 11,15), co potwierdza analiza 
statystyczna (U = 1653,5; p = 0,007). Stosunek do praktyk religijnych nie różni-
cuje jednak ustosunkowania wobec siebie, choć – jak w wypadku innych wskaź-
ników religijności – jest w grupie osób niepraktykujących wyraźnie bardziej 
wewnętrznie zróżnicowany. Charakter stwierdzonych zróżnicowań wyznacza-
nych stosunkiem do praktyk religijnych jest tu analogiczny jak uprzednio, co su-
geruje, że regularnie praktykujący to osoby, które jednocześnie są silniej z reli-
gią związane, mając wewnętrzną potrzebę ekspresji (kultu) własnej religijności. 
Może to także wskazywać na aktywizujące wewnętrzne standardy znaczenia 
praktyk religijnych („przypominanie” zasad wiary).  

Generalnie można stwierdzić, iż wiara, religia i religijność stanowią zmienne 
ważne dla formowania się postaw wobec innych ludzi (Wy OK), wyznaczając 
bardziej pozytywne ich postrzeganie, nie znajdują zaś jednoznacznego odzwier-
ciedlenia w postawach wobec siebie, których kształtowanie się jest znacznie 
bardziej złożone, stąd włączają się tu inne mechanizmy, których znaczenia nie 
badano. Możliwe, że ujawnią się – przynajmniej niektóre z nich – w analizie 
osobowościowych czynników warunkujących postawy życiowe badanych.  

Podsumowanie – dyskusja wyników i refleksja końcowa 

Jak twierdzi Eric Berne (1994, 2004), kształtowanie się osobowości wyzna-
czają komunikaty (werbalne i niewerbalne) przekazywane jednostce w podsta-
wowych agendach socjalizacyjnych (rodzina i najbliższe otoczenie społeczne), 
w pierwszych latach życia. Dotyczą one wskazań: jak żyć, dokąd dążyć, kim być 
w przyszłości, kim jestem, kim są inni ludzie i jakie relacje z nimi mnie łączą. 
Owe decyzje skryptowe, czyli przekonania przejmowane zwykle nieświadomie 
od najbliższych w procesie wychowania i socjalizacji, decydują o ich nieświa-
domym uruchamianiu w dorosłym życiu. Pierwotnie natomiast podejmowane są 
dla uzyskania aprobaty ze strony otoczenia (głaski), później zaś mogą wiązać się 
z uwewnętrznionymi standardami, których funkcją jest także samoakceptacja. 
Decyzje skryptowe mają znaczenie dla kształtowania się postaw życiowych (po-
zycji), w których zawarte są informacje o tym, ile wart jestem ja sam i ile warci 
są inni ludzie, nie zawsze skutkując rozwojem świadomie i samodzielnie 
ukształtowanej pozycji, w której ujawniają się pozytywne ustosunkowania za-
równo wobec Ja, jak i innych (styl ufny).  

Jak wynika z badań, dominująca wśród młodzieży licealnej pozycja życiowa 
stanowi egzemplifikację jej cech rozwojowych, skutkując tendencją do postawy 
– stylu odrzucająco-unikającego (Ja jestem OK, Wy nie jesteście OK), co może 
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wskazywać na niekorzystne doświadczenia życiowe zdobywane w relacjach  
z innymi, uruchamiające postawy obronne przed potencjalnym, ale spodziewa-
nym, zranieniem ze strony innych (dorosłych wychowawców). Zagrożenie wy-
nikające z przyjęcia takiej pozycji życiowej związane jest z faktem, że wszystkie 
nowe doświadczenia interpretowane są zgodnie z ukształtowanym nastawieniem 
życiowym, blokując rozwój ufności w relacjach międzyludzkich.  

Dokonane analizy w aspekcie społeczno-demograficznych korelatów kształ-
towania się postaw życiowych potwierdzają w wielu zakresach – pośrednio lub 
bezpośrednio – znaczenie jakości środowiska życia (rodzinnego), a także wy-
branych zmiennych kulturowych, dla przyjmowanych decyzji skryptowych – 
odmiennie w zależności od ocenianego podmiotu (Ja, Wy). Ogólnie jednak 
można przyjąć, że świat, w którym jednostka żyje, i jego przesłania mają zna-
czenie dla przyjmowanych postaw wobec siebie i innych, co z jednej strony po-
twierdza trafność teorii, a z drugiej wskazuje konieczność działań eliminujących 
negatywne konsekwencje przyjętych decyzji skryptowych. Znaczenie jakości 
środowiska życia dla opisu Ja i Wy zestawiono schematycznie poniżej, różnicu-
jąc kierunek zależności.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okazuje się, iż postawy wobec Ja różnicowane są głównie przez płeć spo-

łeczno-kulturową i zmienną rozwojową – wiek, a także jakość środowiska ro-
dzinnego, w którym wyższe wykształcenie matki wyznacza środowisko promu-
jące zarówno pozytywną samoocenę, jak i bardziej pozytywny stosunek do in-
nych ludzi, natomiast postawy wobec Wy determinowane są dodatkowo zmien-
ną wyznaczającą jakość oddziaływań wychowawczo-socjalizacyjnych w rodzi-
nie, a więc stosunek do religii (silniejsza identyfikacja z zasadami wyznawanej 
religii i wyższe zaangażowanie w kult religijny).  

Ja OK Wy OK 

Płeć 
Kobiety (Ja negatywne) 

Mężczyźni (Ja pozytywne) 

Wiek 
Młodsi (Ja pozytywne) 
Starsi (Ja negatywne) 

Praktyki religijne 
– nieregularne (Wy negatywne) 

– regularne (Wy pozytywne) 

Wykształcenie matki 
– niższe (Ja negatywne) 

– wyższe (Ja pozytywne) 

Poziom religijności 
– niższy (Wy negatywne) 

– wyższy (Wy pozytywne) 

Wykształcenie matki  
– niższe (Wy negatywne) 
– wyższe (Wy pozytywne) 
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Wyniki badań, choć niejednoznaczne, jednak wskazują na funkcje środowi-
ska życia w kształtowaniu się postaw wobec siebie i innych ludzi, które zapewne 
ujawniłyby się silniej i w większym zakresie, w bardziej zróżnicowanej i licz-
niejszej próbie. Zapewne postawy te współdeterminowane są innymi zmienny-
mi, np. o charakterze osobowościowym, co będzie przedmiotem analiz w kolej-
nym opracowaniu, zapowiadanym wcześniej przez autorki.  
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Relacje międzyludzkie w dramacie  
Herberta Bergera Gdy mały ptaszek wypadnie  
z gniazda. Perspektywa analizy transakcyjnej1  

Summary 

The article presents the use of transactional analysis as a research method to interpret a dra-
matic text. The author’s objective was to describe the relationships between the characters and to 
explain the reasons for their behavior using transactional analysis. The drama of an Austrian play-
wright Herbert Berger When a little bird falls out of the nest was used to show, how useful TA can 
be in literary studies. A psychological game identified in the text was analyzed with regard to its 
constitutive elements. 

W niniejszym artykule podjęta zostanie próba przeprowadzenia diagnozy  
i opisu struktury osobowości oraz – w szczególności – relacji międzyludzkich 
przy zastosowaniu nieznanej dotąd w dramatologii metody analizy transakcyjnej 
(AT), od wielu lat z powodzeniem wykorzystywanej m.in. w praktyce psycholo-
gicznej, edukacyjnej czy marketingowej. AT niejako genetycznie związana jest  
z komunikacją, zasadniczo ten obszar stanowi podstawę dociekań badawczych. 
Do wysnucia tego wniosku uprawnia opatrzenie przez twórcę koncepcji, Erica 
Berne΄a, terminu analiza przymiotnikiem transakcyjna, a transakcja to przecież 
„podstawowa jednostka komunikacji społecznej w relacjach interpersonalnych, 
przejawiająca się dowolną wymianą werbalną i/lub niewerbalną między dwoma 
osobami lub większą liczbą osób” (zob. hasło: transakcja, Jagieła, 2012, s. 230). 
Warto w tym miejscu zauważyć, że wykorzystanie AT jako narzędzia ba-
dawczego do analizy tekstów literackich może być przydatne nie tylko na po-
ziomie akademickim, w pracy naukowej, ale także podczas lekcji języka pol-

                                                 
1  Serdeczne podziękowania składam dr Annie Pierzchale – za cenne wskazówki, okazaną pomoc  

i naukową inspirację zawartą w publikacji Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu wi-
dzenia analizy transakcyjnej, Częstochowa 2012. 
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skiego, zwłaszcza w szkołach średnich. Praktyka taka mogłoby wytyczyć nowy 
obszar oddziaływania teorii, sytuując ją w przestrzeni edukacyjnej na innych niż 
dotychczas prawach. 

Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda to jeden z niewielu utworów Herberta 
Bergera wydanych w języku polskim. Autorem tłumaczenia jest Marek Ostrow-
ski, który wraz z Krzysztofem Grabczakiem podjął się translacji części dorobku 
dramatycznego austriackiego twórcy, zamieszczając go w zbiorku zatytułowa-
nym Dziesięć sztuk scenicznych. Omawiany tekst to krótka jednoaktówka, wpi-
sująca się w kategorię utworów teatralnych w sposób bezpośredni odtwarzają-
cych rzeczywistość, stanowiących niejako zwierciadło codzienności, opatrzo-
nych nazwą Volksstück. Jak zaznacza Marek Ostrowski, powołując się we wstę-
pie do Dziesięciu sztuk scenicznych na Friedricha Dürenmatta: „«Volksstück» 
był pisany często przez aktorów na potrzeby sceny. Pisali go tacy aktorzy, jak 
Kurz, Prehauser, Schikanader, czy literaci – Hafner, Hemsler, Kringsteiner. Ak-
tor wie, czego chce publiczność i kieruje się jej potrzebami. […] Dürenmatt wi-
dzi analogię między sztukami autorów starożytnych a «Volksstück»” (Ostrow-
ski, 2010, s. 10; Dürenmatt, 1985, s. 29). Elementem wskazującym na owe po-
wiązanie jest kategoria zwierciadła – widz „przegląda się” w sztuce, dostrzega-
jąc w karykaturalnie przerysowanych osobowościach bohaterów – nieobce i je-
mu – ułomności ludzkiej natury. Symptomatyczne jest także występowanie – 
widoczne i u Bergera – podstawowych cząstek struktury dramatycznej, z wyraź-
nie zarysowanym punktem kulminacyjnym. 

Akcja utworu rozgrywa się w Wiedniu lat 60. Bezdzietna para w starszym 
wieku – Hermann i Resi – poszukuje, nie po raz pierwszy, lokatora, na którego 
czeka już przygotowany od dawna pokój dziecinny. Po żmudnych i bezowoc-
nych poszukiwaniach przygarniają wreszcie zbuntowanego młodzieńca z Grazu, 
Wolfiego Auera. Hermann zainteresował się Wolfim podczas fety z okazji wizy-
ty królowej Elżbiety II w Wiedniu, kiedy to młodzian ostentacyjnie nazwał całe 
wydarzenie cyrkiem, wzbudzając tym samym wrogość zgromadzonego tłumu. 
To właśnie owa butność sprawiła, że wiedeńczyk dostrzegł w Auerze doskonały 
materiał na lokatora: 

HERMANN: No i patrzę, że się robi zamieszanie, naturalnie zaraz się włączyłem […]. 
[…] 
HERMANN: Pomimo iż byłem zdenerwowany, zachowałem zimną krew, pomyślałem 
sobie, że to na pewno ten […] [podkr. P.P.] (II, 110)2. 

Para zamierza ochronić zbuntowaną jednostkę, przedsięwzięcie to zdaje się 
mieć charakter misyjny, co w następujących słowach podkreśla Resi: „Mówię ci, 
skarbie, spełniamy dobry uczynek, zajmując się nim, bo mógłby źle skończyć” 
(II, 110). W ostatniej scenie jednoaktówki zdanie o podobnym wydźwięku wy-
                                                 
2  Berger, 2010, s. 100. Podana w nawiasie okrągłym cyfra rzymska oznacza numer sceny, arabska 

zaś numer strony. Prawidłowość ta będzie miała zastosowanie dla wszystkich cytowań dramatu. 



 Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera… 91 

 

głasza Hermann: „Nie robimy niczego dla samego użycia” (IV, 122). Wiedeń-
czycy nie domagają się więc żadnej odpłatności za wynajęcie pokoju, w pakiecie 
oferują także wikt i absolutną uległość wobec przyzwyczajeń i zachcianek mło-
dzieńca.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że pierwowzorem postaci Wolfiego Auera 
jest austriacki dramaturg Wolfgang Bauer, którego dzieła wpisywały się w teatr 
absurdu, autor głośnej sztuki Magic Afternoon z 1968 roku, postulujący ko-
nieczność zrewolucjonizowania świata i rewizji postaw wobec niego (Ostrowski, 
2010, s. 14–15). Marek Ostrowski tak opisuje Bauerowską optykę oraz stosunek 
do niej Herberta Bergera: 

Sztuki Bauera Magic Afternoon z roku 1968 oraz Change z roku 1969 to dramaty okresu 
rewolty studenckiej, będące odzwierciedleniem haseł nowej lewicy i teorii Marcuse’a. 
Stawiają one pod znakiem zapytania dotychczasowy model kultury, obalając jedne tabu 
obyczajowe po drugim. Jednoaktowe utwory Bergera z przełomu lat 60. podejmują dys-
kusję na temat nowego modelu społeczno-kulturowego proponowanego przez ruchy kon-
testacyjne (Ostrowski, 2010, s. 15). 

W sztuce Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda polemika z nowym ładem 
społeczno-kulturalnym, będącym u schyłku lat 60. w natarciu, jest istotnie silnie 
uwypuklona, to ona – pod płaszczem groteski i absurdalności poczynań pary bo-
haterów – podporządkowuje sobie przestrzeń dramatyczną. Omawiany utwór, 
bez zbędnego moralizatorstwa, w sposób demoniczny egzemplifikuje konflikt 
pokoleniowy, nie bez kozery bowiem antagonistami są podstarzała para i młody 
buntownik. Stereotypowo ukazane postaci, w zasadzie niezindywidualizowane, 
a realizujące określone typy, wchodzą w pokoleniową interakcję zakończoną  
w sposób nieprawdopodobny, bo oto Hermann i Resi, utuczywszy Wolfiego,  
w ostatniej scenie delektują się daniami przyrządzonymi z… młodego lokatora. 
Nie przeszkadza im nawet zmieniony wskutek kompulsywnego palenia smak 
mięsa, rozkoszują się chwilą, szczęśliwi, że udało im się „ocalić” Auera. Misja 
została zatem zakończona pomyślnie. 

Postacie dramatu są silnie stypizowane i przejawiają działania stereotypowe, 
analiza struktury ich osobowości nie może być więc celem ostatecznym wywo-
du, lecz stanie się przyczynkiem do głębszego zbadania relacji, w jakich znajdu-
ją się, w jakie każdorazowo podczas aktu komunikowania się z otoczeniem 
wchodzą bohaterowie. W perspektywie płaszczyzną interpretacji będzie tu zatem 
pole interakcji, tj. sfera wzajemnej komunikacji bohaterów, bo to ona stanowi  
w tym wypadku nośnik znaczenia utworu.  

Analizę, a więc opis stanów osobowości, w jakich funkcjonują postacie 
utworu, rozpoczynam od Resi, bo to ona inicjuje transakcyjną wymianę. Słowa, 
które wypowiada, skierowane są do Hermanna, którego zaciekawiona biegiem 
wypadków kobieta wita, zwracając się doń następująco:  
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RESI: Skarbeńku, już jesteś!? – Znowu nic? […] Od trzech tygodni chodzisz jak błędny. 
– A może się boisz? (I, 103). 

Wypowiedź ta wskazuje, że bohaterka znajduje się w stanie Ja-Rodzic,  
a świadczy o tym użycie zdrobnienia (w tekście pojawia się ono wielokrotnie). 
Wydaje się, że jest to Rodzic Opiekuńczy, jednak szczegółowe przyjrzenie się 
kolejnym kwestiom wypowiadanym przez Resi skłania raczej do przyjęcia 
twierdzenia, że mamy tu do czynienia ze stanem Ja-Rodzic Krytyczny (kobieta 
jest – jak sama podkreśla – rozczarowana brakiem rezultatu poszukiwań lokatora 
prowadzonych przez partnera). Wspomniane postawy Rodzicielskie przenikają 
się jednak w scenie pierwszej tak intensywnie, że nie sposób wyznaczyć czytel-
nej granicy pomiędzy nimi. Resi bowiem raz wytyka Hermannowi błędy  
w obranej przez niego logice postępowania (przykładowo, zarzuca mu ograni-
czenie miejsca poszukiwań do budynku Dworca Zachodniego), by za moment 
niczym opiekuńcza matka zapytać: „Czy chcesz kawy?”, „Napijesz się kawy?”, 
„Smakowało ci?” (I, 103, 104).  

W akcie drugim postawa Resi względem Hermanna jest podobna, i tu boha-
terka operuje wspomnianym wyżej zdrobnieniem, z troską pytając partnera, 
gdzie zniknął podczas przejazdu królowej Elżbiety II przez Wiedeń, który to 
przejazd oboje z bliska obserwowali. Pojawienie się Hermanna zwiastuje brze-
mienną w skutkach przemianę w postawie bohaterki, bo oto mężczyzna przy-
prowadza długo wyczekiwanego gościa – zbuntowanego młodzieńca, Wolfiego 
Auera, który będzie nowym lokatorem w mieszkaniu pary. Jego wkroczenie na 
scenę radykalnie – aczkolwiek krótkotrwale – odmienia Resi, dojrzała kobieta 
zaczyna zachowywać się niczym rozszczebiotane dziecię, kiedy niepohamowa-
ny wybuch radości sprawia, że zrywa się na równe nogi (II, 107) i z okrzykiem 
na ustach wesoło podskakuje. Mamy tu więc do czynienia z Dzieckiem Natural-
nym, spontanicznym, nieskrepowanie wyrażającym przeżywane w danym mo-
mencie emocje (Berne, 2012, s. 19; Rogoll, 2010, s. 16–21). Reakcja ta pokazu-
je, jak doniosłe znaczenie w życiu Resi odgrywa pojawienie się lokatora. Wyda-
je się, że esencją jej bytowania jest opiekowanie się „młodymi ptaszkami”, ta-
kimi jak Wolfi, które ledwo wyfrunęły (choć w kontekście późniejszych wyda-
rzeń lepiej pewnie byłoby powiedzieć za Resi – wypadły; I, 106) z gniazd. Do 
takowej interpretacji uprawniają dalsze kwestie wypowiadane przez kobietę oraz 
jej zachowanie względem młodzieńca, którego powitawszy, kobieta zaczyna 
osaczać swą matczyną nadgorliwością, znów przejawiając cechy Rodzica Opie-
kuńczego (Pankowska, 2010, s. 41–44). Dowodem na to jest przykładowo 
uprzątnięcie pozostawionej w salonie przez skądinąd dorosłego przecież chłopa-
ka podróżnej torby. Resi najpierw wynosi ją do przedpokoju, by wkrótce zanieść 
do pokoju przeznaczonego dla lokatora. Nie byłoby w jej działaniu nic niezwy-
kłego, gdyby nie fakt, że Wolfi razem z nią udaje się do wyznaczonej dla siebie 
izby, kierowany dobrym obyczajem powinien więc odciążyć kobietę, nie robi 
tego jednak. Na brak dżentelmeńskiej reakcji wpływają dwa czynniki: po pierw-
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sze, młodzieniec programowo sprzeciwia się utartym konwenansom, zwalcza 
ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zaprzeczając tym samym „staremu” po-
rządkowi; po drugie, dba jedynie o swoją wygodę i zaspokojenie potrzeb. Odda-
nie inicjatywy kobiecie, brak reakcji w sytuacji, kiedy ta zabiera torbę, jasno 
wskazuje na wygodnictwo, ale i – wbrew postawie buntowniczej – uległość 
względem silnego i zdecydowanego Rodzica Opiekuńczego Resi, a ta w swojej 
nadopiekuńczości dopiero się rozochaca, jej działanie zaczyna nabierać rumień-
ców. Proponuje więc Wolfiemu i Hermannowi – którego także traktuje jak 
dziecko – podwieczorek oraz przynosi drinki z kostkami lodu. 

Całkowita aprobata dla przybysza na chwilę ustępuje, gdy ten zaczyna pre-
zentować własne opinie na temat otaczającej go rzeczywistości, sprowokowany 
pytaniem kobiety dotyczącym jego wrażeń ze spotkania z królową Elżbietą II. 
W pytaniu Resi zawiera oczekiwaną odpowiedź, mówi: „Pięknie było. Widział 
pan?” (II, 108). Nie otrzymuje jednak odpowiedzi zgodnej z intencją pytania, tj. 
potwierdzającej wyjątkowość wydarzenia. Młodzian odpowiada pytaniem: 
„Ach, ten cały cyrk?” (II, 108), po czym zapala papierosa. Kobieta jest w wy-
raźnym szoku, do głosu zaczyna dochodzić jej Rodzic Krytyczny, który przeja-
wia się zarówno w gestach, jak i słowach – początkowo, zszokowana zachowa-
niem młodzieńca, zamiera w bezruchu, by tuż po chwili wygłosić reprymendę: 
„I do tego pali! To niezdrowe! Jak ci młodzi ludzie rujnują sobie zdrowie, i do 
tego ten dym papierosowy…” (II, 108). Resi spuszcza nieco z tonu, gdy Wolfi 
grozi odejściem, wzburzona wychodzi do kuchni, gdzie ma nadzieję znaleźć po-
pielniczkę. Po chwili przynosi ją i z impetem stawia przed chłopakiem, serwując 
także dosadny komentarz: „Żadnego szacunku, żadnego poważania dla czego-
kolwiek” (II, 109). Auer odbiera jej zachowanie jako atak na swą – niczym nie-
ograniczoną – wolność, stwierdza wymownie, iż od początku wiedział, że per-
spektywa wspólnego zamieszkania będzie niemożliwa. To drugie „upomnienie” 
ze strony gościa radykalnie odmienia Resi, która zauważa, że krytyką nic nie 
wskóra, a jej zabiegi mające na celu zatrzymanie go spełzną na niczym. Zmienia 
więc taktykę, przestaje być żandarmem (zob. hasło: Rodzic Kontrolujący, Jagie-
ła, 2012, s. 180) – Rodzic Krytyczny ustępuje miejsca Rodzicowi Opiekuńcze-
mu. Dalsze trwanie w stanie Rodzica Krytycznego spowodowałoby zapewne ze-
rwanie łańcucha transakcji, a zatem koniec komunikacji. Ewidentnie ciągłość 
transakcji może zachodzić w przypadku Resi i Wolfiego jedynie wówczas, gdy 
kobieta komunikuje się ze stanu Ja-Rodzic Opiekuńczy, a reakcja młodzieńca 
następuje ze stanu Ja-Dziecko Przystosowane. Przejawy Rodzica Opiekuńczego 
w zachowaniu Resi temperują wybuchy Dziecka Zbuntowanego (Pankowska, 
2010, s. 42–44) Wolfiego, usypiają jego czujność, sprawiają, że kontakt w ogóle 
jest możliwy. Karność – co po wielokroć akcentuje chłopak – spowodowałaby 
jego odejście. Warto podkreślić, że opisywana relacja nie jest jednoznaczna  
i płaska, gdyż intencja kobiety nie ogranicza się do zapewnienia Auerowi funk-



94 Paulina PIASECKA 

cjonowania bezpiecznego, wygodnego, wychodzącego naprzeciw wolnościowym 
zapędom i wszelkim ujawniającym się potrzebom. Jest to jedynie pewien pozór. 

Jeśli zaś chodzi o postawę Hermanna w relacji z Wolfim, to jest ona podob-
na do tej, jaką reprezentuje Resi. Mężczyzna także ulega zachciankom chłopaka 
(przyzwala na palenie; popędza nawet swą towarzyszkę, by ta podała chłopako-
wi popielniczkę), obchodzi się z nim delikatnie (np. głaszcze po głowie; II, 111). 
Wiedeńczycy mają do wykonania określony plan, dlatego też starają się postę-
pować tak, by swój cel osiągnąć. To on jest motorem napędzającym wszelkie ich 
działania, w rzeczywistości podporządkowują się więc nie Wolfiemu, lecz celo-
wi, który przed sobą postawili. To on każe im tolerować obecność przypadko-
wych kochanek chłopaka, jego brak higieny, długie włosy, butne zachowanie 
czy niecenzuralne zwroty, jak choćby w tej wymianie zdań: 

HERMANN: To nie jest burdel. 
WOLFI: Mój pokój czy nie? Do mojego pokoju mogę zapraszać, kogo chcę, a może nie? 
Bo jak nie, to pójdę sobie. 
RESI: Chyba nie będziecie się kłócić. – Ale powinieneś przynajmniej nam ją przedstawić. 
WOLFI: Pierdol się. Jak gdyby o to chodziło, to ona już raczej nie wróci (III, 115). 

W kontaktach Wolfiego z Hermannem i Resi widzimy wielokrotną eksplozję 
stanu Ja-Dziecko Zbuntowane, „w którym dana osoba buntuje się przeciw obo-
wiązującym regułom, nie chcąc się im podporządkować” (zob. hasło: Dziecko 
Zbuntowane, Jagieła, 2012, s. 63). Młodzieniec na każdym kroku podkreśla swą 
niesubordynację wobec zasad obyczajowych czy moralnych wyznawanych przez 
parę. Najdobitniej zostaje to wyrażone w chwili, kiedy chłopak otrzymuje od 
Hermanna – zgodnie z wcześniejszym życzeniem – maszynę do pisania, którą 
nazywa „starym złomem”. Na swój sposób docenia jednak jej wartość, sugeru-
jąc, że to ona uczyni zeń wizjonera, genialnego artystę. Za jej pomocą Wolfi 
zamierza przelać na papier jestestwo Hermanna i Resi. Widać tu dość wyraźnie, 
że specyficzna relacja, w jakiej pozostają bohaterowie, nie nosi znamion żadnej 
więzi emocjonalnej, jest raczej prostym układem, wymianą dóbr. Wolfi realizuje 
się jako rewolucjonista, para zaś jako rodzice. Wydaje się, że koszt owej trans-
akcji ponoszą jedynie Hermann i Resi, to oni bowiem tracą godność i pieniądze. 
Próżno w nich jednak szukać wątpliwości co do podjętego sposobu postępowa-
nia w relacji z Wolfgangiem, bez protestów przyjmują kolejne obelgi, ataki 
agresji, obsceniczne zachowanie. Godzą się na nie w imię wyższego celu, ratują 
przecież „ptaszka wypadłego z gniazda”… 

Opryskliwość, z jaką chłopak odnosi się do chcącego spełnić jego oczekiwa-
nia Hermanna, stanowi dopiero preludium do wybryków znacznie większego ka-
libru. Wolfi, w przypływie siły i poczucia dominacji nad parą wiedeńczyków, 
nazywa się cesarzem, rozkazuje im wielbić swego pana: 

WOLFI: Jestem cesarzem WOLFGANGIEM, barany! Wiwatować! 
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HERMANN I RESI: (jedno przez drugie) Niech żyje! – Niech żyje! – Niech żyje! – 
Niech żyje! 
WOLFI: Heil! To ja – führer Adolf!  
HERMANN I RESI: (chórem) Heil! Heil! Heil! (III, 116). 

Konwencja, w jakiej zaczynają poruszać się bohaterowie, sprawia wrażenie 
niewinnej zabawy, swoistej umowy stron dotyczącej specyficznie pojętej struk-
turalizacji czasu. Opisana wyżej sytuacja zdaje się nosić znamiona zrytualizo-
wania, wzajemna komunikacja jest bezproduktywna – jak zasadniczo niemal  
w całym utworze (wyjątkowe pod tym względem są nieliczne sytuacje, w któ-
rych bohaterowie zmierzają do pozyskania informacji na swój temat – przykła-
dowo, rozmowa nt. pochodzenia Wolfiego czy o postępach w poszukiwaniu lo-
katora) – układa się bowiem w sekwencję mniej lub bardziej skonwencjonalizo-
wanych zachowań czy wypowiedzi (por. Berne, 2011, s. 42; Berne, 2012, s. 10–
12; Rogoll, 2010, s. 51–55; zob. hasła: rytuał i strukturalizacja czasu, Jagieła, 
2012, s. 187, 216). Jarosław Jagieła, charakteryzując rytuały, pisze, że „inicjo-
wane są najczęściej przez Rodzica” (Jagieła, 2012, s. 187). Tendencja ta jest ob-
serwowalna w omawianym przypadku, Wolfi góruje nad Hermannem i Resi, 
podporządkowuje ich sobie, uaktywniając swojego Rodzica Krytycznego w jego 
najbardziej negatywnych przejawach, które „wiążą się z dominowaniem nad in-
ną osobą, wyrażaniem nadmiernego krytycyzmu opartego na uprzedzeniach,  
z poniżaniem i umniejszaniem wartości partnera […]” (Pankowska, 2010, s. 42).  

Chłopak pogwałcił już niemal wszystkie prymarne zasady, jakie zostały 
przez ogół społeczeństwa uznane za paradygmat postępowania: w sposób ha-
niebny traktuje kobietę, nie ma krzty szacunku dla osób starszych od siebie, 
przełamuje wreszcie seksualne tabu, zmuszając Hermanna i Resi do publicznego 
zbliżenia, odzierając ich tym samym z resztek godności: 

RESI: Zlituj się, Wolfi, Wolfi, litości. 
[…] 
RESI: (zasłania twarz rękoma) Koniec ze mną. Umieram, umieram… 
HERMANN: Ona po prostu nie ma tak obrzydliwych fantazji jak ty. 
WOLFI: Nie przeszkadzaj mi, muszę zawrócić, z powrotem, do wnętrza twojej Resi… 
(Grzebie w meblu i wyciąga kilka powieści o tematyce medycznej, wybiera jedną z nich, 
wchodzi na stół). 
WOLFI: Nie bój się, Resi, odnajdę twoje ulubione miejsce! […] Obnaż swoja tęsknotę. 
(Popycha Hermanna bliżej Resi) […]. 
RESI: Ja mam… 
WOLFI: Precz z ubraniem! […] Musisz to przeżyć, rozkazuję ci. 
HERMANN: On ci rozkazuje, Resi. (Resi zdejmuje sukienkę). 
WOLFI: Dalej. Gdzie jest tęsknota?! 
HERMANN: Jeżeli ty masz rzeczywistą władzę, chłopcze! 
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WOLFI: Naturalnie! […] – Dalej! (Płacząc bezgłośnie, Resi zdejmuje halkę). Dalej, da-
lej, dalej… (III, 117–118) 

Scena ta jest kulminacją amoralnych poczynań Auera wobec domowników. 
W kolejnej odsłonie Wolfgang znów przeistacza się w potulnego chłopca, wi-
dzimy go zasiadającego przed ekranem telewizora w towarzystwie opiekuń-
czych Hermanna i Resi. Kobieta co chwilę wkłada chłopcu do ust kolejne cia-
steczko, ten protestuje wreszcie, wskazując, że wystarczająco już utył. Resi 
przypomina mu wydarzenia z poprzedniego dnia, kiedy to lokator tak haniebnie 
obszedł się z gospodarzami, wspomina też o późniejszej jego reakcji na całe zda-
rzenie. Okazuje się, że chłopak po całkowitym upodleniu swoich dobroczyńców 
mocno się zawstydził, a w jego oczach pojawiły się łzy skruchy. Kobieta, przy-
wołując owe zdarzenia, w istocie napomina i przestrzega Wolfiego przed po-
dobnymi „wyskokami”, jednocześnie uświadamia mu jego właściwą pozycję  
w tym swoistym trójkącie. Znamienna jest tutaj mowa ciała Resi, która w trakcie 
rozmowy wyłącza telewizor, po czym kładzie ręce na biodrach i snuje swój wy-
wód; jest to niewątpliwie gest wskazujący na dominację: 

To spokojny gest, lecz jakże waleczny. Kiedy podczas ostrej konfrontacji jeden z uczest-
ników położy swoje ręce na biodrach, będzie to oznaczało syndrom walki. Chęć rywali-
zacji, aby udowodnić innym, że jest się najlepszym. Taka poza również oznacza siłę, de-
terminację, a jednocześnie ukazuje osoby, które są pewne siebie (Michnikowski [online]; 
zob. Leathers, 2007). 

Auer doskonale odczytuje przekaz słów i gestów rozmówczyni, czego do-
wodem jest następujące zdanie: „Wydawało mi się, że mam władzę” (IV, 120). 
Dostrzega zatem, że jego sprzeciw i buntowniczy sposób bycia na nic się zda-
dzą, wydaje się, iż ma świadomość dziwacznej zależności3, w jaką – mimo woli 
– został wplątany. O dziwo, nie protestuje, grożąc – jak dotąd – wyprowadzką 
od wiedeńczyków, sprawia wrażenie wyczerpanego dotychczasowym podej-
ściem, które okazało się nieefektywne, bo w gruncie rzeczy od samego początku 
to nie on był stroną decyzyjną – wbrew wcześniejszemu poczuciu, wzmacnia-
nemu przez reakcje pary (jak choćby te, o których była mowa przy opisie punktu 
kulminacyjnego jednoaktówki). 

Zarówno Resi, jak i Hermann prowadzą z nowym lokatorem swoistą grę. 
Świadomie usypiają czujność swego gościa, by móc doprowadzić założony plan 
do „szczęśliwego” końca. Puenta jest zaskakująca: 
                                                 
3  Relacja Wolfiego z Hermannem i Resi nosi znamiona symbiozy (por. Rogoll, 2010, s. 75–77). 

Para nie posiada dzieci, ma zatem poczucie braku, które pragnie zaspokoić, fundując sobie loka-
tora. Ten z kolei, jako buntownik i oportunista, łamie obowiązujące społecznie normy i obycza-
je, co wpływa na decyzję o wyprowadzce z domu, w którym owych zapędów realizować nie 
może. Z jednej strony, brakuje mu kogoś, kto troszczyłby się o niego, z drugiej zaś potrzebuje 
uległości domowników wobec swoich wybuchów. Obie strony relacji ofiarowują sobie wzajem-
nie zaspokojenie potrzeb w nich drzemiących, niejako „wyczuwają się”, trwają w wypracowa-
nym układzie do momentu finalizacji początkowych – niemal do końca nieujawnionych – za-
mierzeń Hermanna i Resi. 
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RESI: Groszek w maśle, karotki, pieczarki, brukselka, odrobina ryżu. A teraz… (Ona 
podnosi pokrywę misy na środku stołu)  
HERMANN: (mlaska ze znawstwem) Według domowej receptury – 
RESI: Z wody, z masełkiem i pietruszką…(Resi nakłada sobie) 
HERMANN: Prost, Resi! (Trącają się, piją, potem jedzą) Przysięgam, to nawet Wolfie-
mu by smakowało… (Resi tak głośno się śmieje, że się krztusi) 
RESI: Pochoruję się przez twoje poczucie humoru! (Znowu jedzą) Tak, tak, ten Wolfi – 
wiesz, wszystko mogłabym mu wybaczyć, ale nie to, że tyle palił… 
HERMANN: No nie, mnie to nie przeszkadza. 
RESI: Przeszkadzać to może nie tyle, nie przeszkadza mi. Trochę jednak zmienia smak 
(V, 122). 

Rozwiązanie akcji należy odczytywać nie tylko jako groteskowe zakończe-
nie przykrótkiej farsy, kluczem jest tutaj zapis metaforyczny. Autor w sposób 
dosadny i zaskakujący dla czytelnika – ale i jednego z bohaterów – rozprawia się 
z pewnymi modelami zachowań czy ideologiami, pokazuje, jakie zagrożenia 
czekają na jednostki zatwardziałe w oportunizmie, zapamiętałe w buncie, a jed-
nocześnie wygodne, przez co nieświadomie eksponujące swe słabe punkty. 
Dramat stanowi studium międzyludzkich interakcji i jest doskonałą ilustracją 
gier psychologicznych wypełniających płaszczyznę komunikacyjną. Perspekty-
wa analizy transakcyjnej umożliwia rozszyfrowanie i prezentację działania me-
chanizmów warunkujących zachowanie bohaterów sztuki, które niejednokrotnie 
wydaje się pozbawione sensu, nierzeczywiste, nieadekwatne, bo przecież coś 
musi kierować parą starszych ludzi, która – zupełnie dobrowolnie – we własnym 
domu pozwala na odarcie ich z człowieczeństwa w imię widzimisię (z którym 
przecież tak Hermann, jak i Resi nie utożsamiają się) młodego buntownika. 

Eric Berne, charakteryzując grę psychologiczną, wyprowadza wzór, wedle 
którego każda forma strukturalizacji czasu posiadająca takie elementy, jak: fortel 
(F), haczyk (H), reakcja (R), przełącznik (P), slogan (S), konsternacja (K) i za-
płata (Z) – stanowi przykład gry. Wzór ten przybiera następującą formę gra-
ficzną (Berne, 2011, s. 44): 

F + H = R → P → S → K → Z 

Fortel oznacza jakiś ukryty zamiar, utajoną intencję agensa, który inicjuje 
wymianę transakcyjną, haczyk to słaby punkt respondenta, reakcja to z kolei je-
go odpowiedź na tę swoistą „przynętę”, przełącznik to zamian ról zachodząca 
pomiędzy graczami, sloganem jest zaś cyklicznie powracające hasło, konsterna-
cja oznacza odkrycie fortelu i wywołanie emocji wynikających ze zmiany ról, 
zapłata to wreszcie ostateczne uwolnienie uczuć wywołanych przez grę i zorien-
towanie się w sytuacji (Berne, 2011, s. 43; Pankowska, 2010, s. 54–55; zob. ha-
sło: gra, Jagieła, 2012, s. 77–81).  
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Przedstawiony schemat gry psychologicznej niewątpliwie można odnaleźć  
w utworze Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda. Fortelem będzie tutaj pacyfi-
kacja jednostki społecznie zbuntowanej, negującej dotychczasowy ład (Wolfi) – 
przez agensa (w tej roli występują tu razem Hermann i Resi) uznany za właści-
wy. Haczykiem jest słabość Wolfiego polegająca na nieznajomości życia, naiw-
ności, braku czujności, a co najważniejsze – będąca efektem skrzyżowania wy-
godnictwa i potrzeby opieki z zaślepiającą negacją zastanej rzeczywistości. 
Chłopak daje się złapać na uległość i opiekuńczość wiedeńczyków, którzy –  
w oficjalnym obiegu myśli – deklarują absolutną tolerancję dla wszelkich jego 
działań; młodzian zostaje więc ich lokatorem. Auer wie, że może żądać wszyst-
kiego, w zamian nie dając niczego, z jego perspektywy wejście w relację z Her-
mannem i Resi na zasadach braku jakiejkolwiek odpowiedzialności jest czystym 
zyskiem. Takie podejście okazało się jednak zgubne. W ciągu transakcji zacho-
dzącym pomiędzy wyróżnionymi graczami przełącznikiem jest moment tuż po 
punkcie kulminacyjnym, kiedy to dochodzi do ostatecznej dewaluacji wartości 
pary jako jednostek ludzkich, chwilę po tym – jak dowiadujemy się z relacji Re-
si – Wolfgang wstydzi się i płacze, „że starą kobietę tak poniżył i upodlił” (IV, 
120). Dochodzi tutaj do wyraźnej zamiany ról, która wywołuje konsternację. 
Sloganem, stale przewijającym się na kartach utworu, jest hasło: „robimy 
wszystko dla twojego dobra”, padające głównie z ust kobiety. 

W kolejnej odsłonie, kiedy para zaczyna podkreślać swą dominację (gest po-
łożenia rąk na biodrach przez Resi oraz zdecydowana reakcja Hermanna na py-
tanie młodzieńca o to, co w kuchni robi kobieta), widzimy już zagubionego  
i niepewnego Auera, pozbawionego złudzenia władzy – w zasadzie już tutaj 
można mówić o zapłacie. Ostateczną zaś jej formą, pieczętującą przebieg całej 
gry, jest z kolei śmierć Wolfiego, zarówno cielesna, jak i ideowa. Wiedeńczycy 
natomiast mają poczucie spełnionej powinności, jak sami podkreślają – „nie dla 
samego użycia” (V, 122). Hermann i Resi osiągają absolutną satysfakcję z eks-
terminacji chłopaka, z którego przyrządzili wykwintną kolację, jakiej nie po-
wstydziliby się „najwytworniejsi ludzie”. Wydaje się, że ich celem nie było tyl-
ko zwabienie, utuczenie i wreszcie zjedzenie „młodego ptaszka”, chcieli oni ra-
czej okiełznać – w stopniu zupełnym, czego dowodem jest konsumpcja „nie dla 
użycia” – młodzieńczą niefrasobliwość, a być może i uchronić ją niejako przed 
samą sobą wbrew jej zgubnym pragnieniom. Z drugiej znów strony, można  
w zachowaniu pary doszukać się działalności skoncentrowanej na unicestwieniu 
bezwartościowej i w gruncie rzeczy bezideowej koncepcji degradacji rzeczywi-
stości, pozbawionej planu naprawczego. 

Zaprezentowane zależności zachodzące pomiędzy bohaterami utworu Gdy 
mały ptaszek wypadnie z gniazda odwołują w dość czytelny sposób do, nieroze-
rwalnie złączonej z koncepcją gier psychologicznych, teorii Trójkąta Drama-
tycznego S. Karpmana (Berne, 2011, s. 223–224). Zarówno w postawie i za-
chowaniu Resi, jak i Hermanna odnaleźć można pierwiastki Ratownika, które 
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szczególnie intensywnie objawiają się w poczynaniach kobiety (tak wobec mę-
ża, jak i gościa). Dba więc ona o zaspokojenie wszelkich potrzeb Wolfiego, 
przyjmuje młodzieńca pod swój dach, karmi go, nosi jego walizki itd. Wzglę-
dem Hermanna zachowuje się podobnie, z ogromnym zaangażowaniem troszczy 
się o swego towarzysza. Nie od samego początku jednak Resi jest Ratownikiem, 
pierwotnie postawa kobiety bliższa jest raczej Prześladowcy, co można łączyć  
z „wyskokami” jej Rodzica Krytycznego w początkowych partiach dramatu. 
Dość szybko orientuje się ona, że taktyka owa nie przynosi rezultatów, a może 
stać się zagrożeniem dla doprowadzenia całej sytuacji do upragnionego celu (za-
trzymanie gościa w domu i związane z tym konsekwencje). Usypia więc czuj-
ność chłopaka, wchodząc w rolę Ratownika, którą w zasadzie od samego po-
czątku utrzymuje Hermann. Resi w ten sposób niejako emocjonalnie uzależnia 
od siebie Auera, inicjując tym samym swoistą psychologiczną grę (zob. zagad-
nienia pułapka i szantaż emocjonalny, Jagieła, 2004, s. 63–72). Wraz z rozwo-
jem akcji jej postawa ewoluuje, kobieta wychodzi z roli Ratownika, stając się 
Ofiarą, co najdobitniej obrazuje wymuszone przez Wolfiego fizyczne zbliżenie 
jego dotychczasowych wybawców. Podobnie rzecz ma się z Hermannem, tu i on 
zostaje wtłoczony w rolę Ofiary, choć raczej bardziej na poziomie społecznym. 
Symetrycznie Auer z Ofiary staje się Prześladowcą. Nie trwa to jednak długo, bo 
wyrzuty sumienia chłopaka okazują się katalizatorem do ostatecznej zamiany ról 
– para wchodzi w rolę Prześladowcy, który dokonuje eksterminacji Ofiary. Co 
ważne, tak na poziomie społecznym, jak i psychologicznym, a zatem Wolfi zni-
ka i materialnie (jako istota fizyczna), i duchowo (jako reprezentacja określone-
go sposobu myślenia o rzeczywistości i – po Heideggerowsku – bycia-w-świecie). 
Na koniec istotne jest także to, że społeczna rola Ratownika, w jakiej funkcjonu-
ją Hermann i Resi, jest pewnym kamuflażem, na poziomie psychologicznym 
oboje z założenia są bowiem Prześladowcami, cel ich działania jest z góry okre-
ślony i to jemu podporządkowane są kolejne zmiany ról. Przy czym z całą sta-
nowczością podkreślić należy, że niektóre sytuacje zrównują role na obu płasz-
czyznach – jawnej i ukrytej, przykładem niech będzie Resi, która w momencie 
pastwienia się nad nią przez Auera jest Ofiarą zarówno na poziomie społecz-
nym, jak i psychologicznym (zob. hasła: Ofiara, Prześladowca, Ratownik, Jagie-
ła, 2011, s. 246, 252, 253; Jagieła 2004, s. 124 i nn.). 

Podsumowując, ujęcie relacji zachodzących pomiędzy postaciami dramatu, 
w którym stronami reaktywnymi są Hermann i Resi oraz Wolfi, przez pryzmat 
analizy transakcyjnej umożliwiło objaśnienie zachowań poszczególnych bohate-
rów oraz mechanizmów kształtujących konkretne działania, co daje pełniejszy 
obraz charakteryzowanych interakcji. AT dała podstawę do wykazania konse-
kwencji z pozoru pozbawionych sensu zachowań i rekcji na nie. Pozwoliła także 
dookreślić, na czym polega schematyczność postaci, jak została skonstruowana, 
dzięki zastosowanej metodzie dowiadujemy się bowiem, że schematyzm zacho-
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wań warunkowany jest funkcjonowaniem ograniczonym dominacją jednego ze 
stanów osobowości (Pankowska, 2010, s. 47). 
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Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej 
w obszarze badań nad aktywnością społeczną  

Summary 

The article attempts to indicate similarities in the interpretation of the social reality between 
sociological theories and the theory of transactional analysis. This allows for the application of 
transactional analysis in describing a wide range of social processes. The process chosen for the 
analysis in this paper is social activity in the area of participating in the participatory budget. 

Opisując zachowania ludzi, a szczególnie aktywność społeczną i zachowania 
komunikacyjne, ze względu na ich powszechność można przyjąć bardzo różne 
podstawy rozważań. Możemy w każdym zachowaniu dopatrywać się elementu 
walki o przedłużenie gatunku – będzie to podłoże biologiczne lub psychobiolo-
giczne. Na zachowania możemy spojrzeć pod kątem indywidualnych cech psy-
chicznych jednostki, tak jak to jest widziane w psychologii, i w końcu pod kątem 
jednostki żyjącej w określonej zbiorowości, stosując ujęcie socjologiczne. 
Oczywiście każde z tych ujęć ma różne wersje, a zakres pojęciowy nauk spo-
łecznych na tyle się przenika, że w określonych przypadkach trudno jest odróż-
nić psychologię społeczną od socjologii, czy tezy socjologiczne od filozoficz-
nych, a dalej pedagogicznych czy psychoterapeutycznych. W niniejszym opra-
cowaniu, ze względu na charakter publikacji, szerzej opisywana będzie myśl so-
cjologiczna, co wynika z obawy o wtórność „wprowadzeń do analizy transakcyj-
nej”, a także z wiary w to, że czytelnik zna już podstawy analizy transakcyjnej.  

Ujęcie socjologiczne nie jest jednorodne i można w nim znaleźć stanowiska 
o całkowicie odmiennych założeniach. Dobrze jest przyjąć taką perspektywę, że 
nie powinno się rozpatrywać kwestii szczegółowych w oderwaniu od czegoś, co 
można by nazwać „kluczowymi założeniami”. Choć sztywne trzymanie się jed-
nej koncepcji i próba wyjaśnienia za jej pomocą wszelkich zjawisk prowadzi 
niejednokrotnie do „naginania” rzeczywistości, to trudno jest zaprzeczyć, iż ina-
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czej będzie wyjaśniał – przykładowo – więzi grupowe ktoś, kto stoi na stanowi-
sku determinizmu biologicznego, inaczej zaś będą one tłumaczone przez przed-
stawiciela teorii systemów. Ponieważ przyjęty temat rozważań narzuca określo-
ną wizję rzeczywistości, a do tego każdy badacz ma swoje własne preferencje, 
możemy spotkać się z różnymi rodzajami klasyfikacji, jakie dotyczą rozróżnień 
głównych nurtów teoretycznych.  

Szukając podstaw rozważań, można dokonać krótkiego przeglądu literatury 
przedmiotu. Henryk Januszek i Jan Sikora (Januszek, Sikora, 1997, s. 20) wśród 
współczesnych orientacji teoretycznych umieścili: teorię funkcjonalistyczną, 
teorię konfliktu, teorię wymiany społecznej, teorię działania społecznego i socjo-
logię humanistyczną. Donald Light, Jr. i Suzanne Keller przedstawili: teorię 
strukturalno-funkcjonalną, teorię konfliktu oraz interakcjonizm symboliczny 
(Light, Keller, 1975, s. 13–14). Jonathan H. Turner (Turner, 1985, s. 96; 1998,  
s. 21) obok funkcjonalizmu, teorii konfliktu i wymiany umieścił jeszcze teorię 
interakcji oraz ujęcie fenomenologiczne i etnometodologiczne. Jan Turowski 
(Turowski, 1993, s. 57), zajmując się małymi strukturami społecznymi, za klu-
czowe uznał: teorię funkcjonalno-strukturalną, teorię interakcjonizmu symbo-
licznego i teorię grupy – opracowaną przez Floriana Znanieckiego. Z kolei Ire-
neusz Krzemiński dla rozważań związanych z porozumiewaniem się ludzi uznał 
za istotne: teorię wymiany George’a C. Homansa, analizę transakcyjną Erica 
Berne’a, perspektywę dramaturgiczną Ervina Goffmana i teorię symbolicznej in-
terakcji George’a H. Meada (Krzemiński, 1999, s. 159). 

Te ostatnie koncepcje będą służyły w największym stopniu opisowi zasygna-
lizowanemu w temacie opracowania. Chciałbym wskazać na związki między 
teorią analizy transakcyjnej a wybranymi koncepcjami socjologicznymi, ze 
wskazaniem na te o podłożu interakcjonistycznym, i podjąć próbę wykorzysta-
nia ich do opisu aktywności społecznej, a w niektórych wymiarach politycznej. 
Wymiar socjologiczny będzie tu reprezentowany przez koncepcje interakcjoni-
styczne, a pedagogiczny przez elementy edukacyjnej analizy transakcyjnej (zob. 
Pierzchała, 2012, s. 31–48, Gębuś, 2011, s. 119–138, Sarnat-Ciastko, 2013,  
s. 125–139). Teorie socjologiczne służyć będą wskazaniu związków z działa-
niami społecznymi jako teorie szerokiego zasięgu. Analiza transakcyjna, jako 
teoria tłumacząca głównie zachowania jednostkowe, będzie służyła egzemplifi-
kacji założeń socjologicznych. Aktywność społeczna zasygnalizowana w tytule 
opracowania odnosić się będzie do udziału w partycypacji społecznej na obsza-
rze działań budżetowych, a konkretnie – uczestnictwa w budżecie partycypacyj-
nym, nazywanym czasem budżetem obywatelskim. To, co łączy wspomniane 
teorie, można by podsumować słowami D. Lighta i S. Keller, którzy stawiają py-
tanie: czy jesteśmy więźniami społeczeństwa, w którym żyjemy (Light, Keller, 
1975, s. 52). Za odpowiedź mogą natomiast posłużyć słowa Petera Bergera: 
„społeczeństwo […] nie jest tylko czymś «na zewnątrz» […], ale jest też czymś 
«wewnątrz», częścią naszego najgłębszego bytu […]. Społeczeństwo nie tylko 
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kontroluje nasze zachowania, lecz kształtuje identyczność naszych myśli i emo-
cji. Struktura społeczeństwa staje się strukturą naszej własnej świadomości” (Light, 
Keller, 1975, s. 53). Czyli „zdaje się, że nie tylko jesteśmy więźniami społeczeń-
stwa, jesteśmy więźniami, którzy pracowicie budują i wzmacniają ściany nasze-
go więzienia” (Lihgt, Keller, 1975). Słowa Bergera oddają tu siłę związku, lecz 
rodzaj relacji będzie opisywany bardziej przez ujęcia interakcjonistyczne,  
w których to zakłada się, że nie odgrywamy ról, lecz że je tworzymy. Materia 
ludzkich interakcji jest bardzo delikatna i nieprzewidywalna. Jedno zdanie może 
wywoływać różne reakcje w zależności od kontekstu i uczestników interakcji. 
Stwarzamy rzeczywistość, a nie odkrywamy. William I. Thomas pisał, że „jeżeli 
człowiek uzna sytuację za realną, wtedy jej skutki są także realne” (podaję za: 
Light, Keller, 1975, s. 54), czyli piękno czy brzydota tkwią w oku patrzącego,  
a nie w obserwowanym obiekcie. Dany gest nie ma żadnego znaczenia, dopóki 
nie zostanie uznany za znaczący przez innego człowieka, porządek społeczny 
jest więc umową osób żyjących ze sobą i wspólnie ustalających znaczenia, a nie 
tworem samym w sobie. Powtarzalność zachowań nie jest wynikiem presji spo-
łecznej, lecz raczej zwykłego lenistwa, które bardziej każe nam podążać znany-
mi ścieżkami, niż szukać ryzyka nowości.  

W tym momencie można przejść już do bardziej szczegółowego omówienia 
koncepcji interakcjonistycznej. „Określenie symboliczny interakcjonizm […] 
nadal brzmi dziwnie i niejasno dla szerszej publiczności” (Krzemiński, 1999,  
s. 159). Trudno się z tym nie zgodzić, jednakże jeśli zacznie się po nazwie opi-
sywać teoretyczne założenia, wielu słuchaczy odkrywa, iż głoszone tezy nie są 
ani dziwne, ani niejasne, co więcej – jakby skądś znane. Za prekursorów teorii 
symbolicznej interakcji uchodzą – jak pisze Jan Turowski – William James, 
John Dewey, a przede wszystkim George H. Mead (zob. Turowski, 1993, s. 62). 
Oczywiście należy pamiętać, iż w zależności od obszaru teoretycznego, który 
zazębia się z samym interakcjonizmem, kluczowe dla teorii postacie mogą być 
inne. Przykładowo Ireneusz Krzemiński stwierdza, że „Obok Meada do twórców 
symbolicznego interakcjonizmu zalicza się C.H. Cooleya, W.T. Thomasa, czę-
ściowo J. Deweya, E. Burgessa, R.E. Parka, E. Hughesa, L. Wirtha, E. Farrisa,  
a nawet współpracującego z W. Thomasem F. Znanieckiego” (Krzemiński, 
1999, s. 160). Zbigniew Bokszański zaś z perspektywy tożsamości jednostki 
wymienia jako prekursorów interakcjonizmu oprócz osób już wspomnianych 
jeszcze M. Baldwina, T. Parsonsa i Ch.W. Millsa (Bokszański, 1989, s. 51–85). 
Można też spojrzeć na interakcjonizm jako na już ukształtowaną teorię i opisy-
wać ją z punktu widzenia H. Blumera, M. Kuhna czy R. Turnera (Turowski, 
1993, s. 62–69; Krzemiński, 1999, s. 159). Dla toczących się w tym miejscu 
rozważań bardzo istotne jest pojęcie jaźni będące swoistym łącznikiem pomię-
dzy teorią socjologiczną i analizą transakcyjną, gdzie tożsamość widzimy jako 
coś będące powyżej określonych stanów Ja.  
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Nie można tu oczywiście pominąć poglądów Williama Jamesa. Stwierdził 
on, że „ostatecznym celem psychologii jest wyjaśnienie, czym jest świadomość” 
(zob. Malim, Birch, Wadeley, 1997, s. 85). Omówienie jego poglądów możemy 
znaleźć u Zbigniewa Bokszańskiego (Bokszański, 1989, s. 53). Podaje on za 
„Principles of Psychology”, jakie były początki teorii jaźni. „Według Jamesa 
dane introspekcyjne nakazują przyjąć, iż całościowo pojmowana jaźń winna być 
analizowana z uwzględnieniem jej dwóch aspektów. Jestem zawsze (mniej lub 
bardziej wyraźnie) świadomy siebie – powiada James. Istnieje zatem «ja» (I lub 
jaźń poznająca) oraz to, co jest poznawane we mnie samym (me) przeze mnie, 
gdy spostrzegam w sobie ten lub inny atrybut. James z naciskiem podkreśla, iż 
są to aspekty, a nie oddzielnie całości, o czym świadczą między innymi kon-
wencje językowe nie pozwalające bez trudności i dodatkowych komentarzy do-
konać takiego rozróżnienia” (Bokszański, 1989, s. 53). Nasza jaźń poznawana 
me może być inaczej nazywana „empirycznym ego” i składa się z jaźni mate-
rialnej, społecznej i duchowej. W całości stanowi to, co możemy powiedzieć  
o sobie „to jestem «ja», to jest «moje». Jaźń materialna obejmuje więc nie tylko 
nas samych, ale i nasze ubranie, mieszkanie i własność. Jaźń społeczna jest wy-
nikiem tego, jak jesteśmy spostrzegani – „człowiek posiadać ma wrodzoną 
skłonność do bycia dostrzeganym, i to w pozytywny sposób” (Bokszański, 1989, 
s. 54). Z tego wynika, że „człowiek ma tyle jaźni społecznych, ilu jest innych, 
którzy go dostrzegają i uznają” (zob. Bokszański, 1989, s. 54). 

Koncepcja jaźni sformułowana przez Jamesa odbiega od klasycznych teorii 
osobowości, a zbliża się do ujęcia Erica Berne’a. Nie mówimy tu o sztywnej 
osobowości, lecz o płynnym dynamicznym przechodzeniu pomiędzy stanami. 
Choć analiza transakcyjna ogranicza liczbę wewnętrznych stanów Ja do określo-
nej wartości, to warto wspomnieć, iż podobnie jak w myśli interakcjonistycznej 
widzi się reagowanie na zachowania społeczne i na coś, co można nazwać za-
rządzaniem osobowością. W obu podejściach na komunikat zareaguje stan Ja lub 
element jaźni połączony symbolicznie z sytuacją, i w obu zakłada się, że świa-
domość i tożsamość jest czymś więcej niż świadomość pojedynczego stanu czy 
jaźni społecznej. Rozważania Jamesa mają charakter szerokiej refleksji filozo-
ficznej, analiza transakcyjna oferuje tu ujęciu socjologicznemu praktyczne wyja-
śnienia i opisy konkretnych zachowań, pozwalające na lepszą egzemplifikację 
teorii. Wspomnianą już chęć bycia dobrze postrzeganym znajdujemy w analizie 
transakcyjnej w koncepcji znaków rozpoznania czy pozycji życiowych, na kon-
cepcji wygrywającego kończąc. Próbując sobie wyobrazić kłębiące się w naszej 
głowie osobowości społeczne i jaźń podmiotową łączącą wszystkie w systemo-
wym układzie, możemy zerknąć na strukturę osobowości Erica Berne’a znajdu-
jąc w niej podział podobny, ale bardziej praktyczny przy wyjaśnianiu ludzkich 
zachowań.  

Kolejnym etapem omawiania myśli teoretycznej interakcjonizmu jest opis 
dorobku Charlesa Cooleya (zob. Cooley, 2009). Uważany jest on za osobę, która 
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jako jedna z pierwszych dokonała przeniesienie rozważań tyczących się jaźni na 
grunt bardziej praktyczny. Cooley, zająwszy się głównie jaźnią społeczną – me 
w ujęciu Jamesa, stwierdził, iż dla jaźni charakterystyczne jest nastawienie na-
zwane sense of appropriation, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „poczucie 
przywłaszczenia”. Jaźń społeczna wiąże się więc z wszelkiego rodzaju elemen-
tami, które możemy w jakiś sposób przyporządkować jako własne. Cooley pod-
kreśla też to, że kontakt z ludźmi, a szczególnie komunikowanie się – communi-
cative life – wymusza proces różnicowania i generalizowania „innego”. Jeśli 
przejmujemy coś od „kogoś”, to ten ktoś musi być w jakiś sposób oznaczony ja-
ko „inny”. Nawet nasze własne wytwory nabierają znaczenia dopiero w kontak-
cie z „innym”. Wszystko bowiem, czego dokonamy w sensie zarówno material-
nym, jak i osobowym, podlega ocenie innych. Rozwijając wątek, podobnie po-
strzegamy komunikację w analizie transakcyjnej. Wybierając mniej lub bardziej 
świadomie stan Ja, z którego poziomu będziemy formułowali komunikat, doko-
nujemy pewnego samookreślenia, oznaczamy publicznie i społecznie, jakie re-
prezentujemy stanowisko. To, że jest to dostrzegane świadomie przez nielicz-
nych odbiorców, nie zmienia rangi tej autodeklaracji. Także skierowanie komu-
nikatu do określonego stanu Ja może być w swej istocie pewnym zaproszeniem 
do samookreślenia dla naszego rozmówcy. Pozostając przy relacjach z poziomu 
jednego stanu, dokonujemy pewnego usztywnienia siebie, co może prowadzić 
do schematyzacji postrzegania świata i innych.  

Oceniamy siebie poprzez porównanie do innych i ich wytworów. Umysł 
ludzki zazwyczaj opisuje wszystko w kategoriach różnic. Rysując krzywą linię, 
tworzymy z jednej strony wypukłość, z drugiej wklęsłość, trudno jest jednak 
opisywać coś jako wklęsłe i wypukłe jednocześnie, stąd te rozróżnienia. Więk-
szość z nas doskonale potrafi umieścić siebie i innych w odpowiedniej kategorii. 
Najpierw jesteśmy dziećmi, potem dorastamy, potem jesteśmy dorośli, potem 
starzy, na końcu zaś nas nie ma. Brak jasnych kryteriów podziału nikomu nie 
przeszkadza – „to się czuje”. Nawet małe dzieci potrafią bez trudu powiedzieć, 
kim są, co będą robić, gdy będą miały tyle i tyle lat, nie potrafiąc jednocześnie  
w żaden sposób dokonać wyboru pomiędzy cukierkiem a czekoladką. Cały nasz 
język jest zorientowany na „ich” czy „nas”. Na to, co „było” i co „będzie”.  

Wracając do myśli Cooleya – w tym kontekście „społeczeństwo i umysł są 
tylko częściami tej samej całości” (Hałas, 1994, s. 17). Podeście takie jest prze-
jawem transcendentalizmu, który zaczerpnął – jak pisze Elżbieta Hałas – od 
Ralpha Emersona i Henry’ego Thoreau, a który ukształtował się dzięki pracom 
Jamesa i Baldwina. Taki „umysłowy charakter społeczeństwa” wynika z faktu, 
iż „poprzez wzajemne wyobrażenia o sobie ludzie na siebie oddziaływają. Oso-
by i grupy istnieją dla siebie rzeczywiście tylko wtedy, gdy są uświadomione, 
ujęte umysłowo […] społeczeństwo to myśl ludzka rozwijająca się i organizują-
ca poprzez wieki. Umysł i wyobraźnia jako całość stanowią locus społeczeń-
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stwa. Umysł jest całością utworzoną przez wszystkie oddziaływające na siebie 
jednostki. Jedność społeczna umysłu nie polega na zgodzie doświadczanych tre-
ści, lecz na organizacji umysłu” (Hałas, 1994, s. 18). Mając tu nadzieję, że czy-
telnik zaakceptuje i doceni wspomniane związki między analizą transakcyjną, 
można uznać, że jest to spory przyczynek do tego, by móc używać koncepcji 
Erica Berne’a do wyjaśniania szerszych procesów społecznych, co zresztą czyni 
się od pewnego czasu, choćby w obszarze edukacyjnej czy organizacyjnej anali-
zy transakcyjnej. Ujmując to inaczej, nie można oddzielić człowieka od społe-
czeństwa, ponieważ nasz umysł kształtował się poprzez komunikację z innymi – 
podstawowym więc doświadczeniem jest doświadczenie grupowe.  

Człowiek jest świadomy grupy, tak samo jak jest świadomy siebie. Cooley 
wydzielił trzy aspekty świadomości: samoświadomość – to co myślę o sobie; 
świadomość społeczną – to co myślę o innych; świadomość publiczną – myśle-
nie kolektywne grupy. W tym ujęciu komunikacja jest fundamentalnym proce-
sem dla społeczeństwa – z jednej strony kształtuje naszą świadomość, z drugiej 
pozwala porozumiewać się jej samej ze sobą. „Komunikacja to wszystkie sym-
bole używane przez umysł wraz ze środkami ich przekazywania w przestrzeni  
i zachowania w czasie […]. Dzięki komunikacji to, co umysłowe, obiektywizuje 
się, ma swoją zewnętrzną egzystencję. Zgodnie z ideami symbolicznego reali-
zmu transcendentalistów, Cooley wszystkie obiekty i działania uważa za symbo-
le umysłu” (Hałas, 1994, s. 19). 

Społeczeństwo jest więc zarówno wynikiem komunikowania się, jak i sa-
mym komunikowaniem, można je zatem opisywać i poznawać, opisując sposób, 
w jaki zachodzą określone akty komunikacyjne. Samo komunikowanie jest wy-
nikiem naszej umysłowej działalności – naszej jaźni. Wprowadzając tu pojęcia 
aktywności społecznej, nie musi ona oznaczać naszego jednostkowego zaanga-
żowania – jak to się zazwyczaj definiuje – lecz może być tak, że aktywność spo-
łeczna jest odpowiedzią na pewne komunikaty wysyłane przez społeczeństwo  
i władzę. Nie oznacza to zrzucenia odpowiedzialności z obywateli, a raczej pró-
bę wytłumaczenia zjawiska z perspektywy analizy transakcyjnej.  

Być może komunikaty społeczne, jeśli można to tak ująć, nie trafiają do wła-
ściwego stanu Ja, tym samym stwarzając sytuacją interakcji skrzyżowanej. Gdy-
by przyrównać za interakcjonistami społeczeństwo do jednej wielkiej zbiorowej 
interakcji, może być tak, że społeczeństwo mówi stanem Ja-Rodzic „należy się 
zaangażować”, a aktywna osoba z pozycji Ja-Dorosły nie znajduje swojego 
miejsca w tej transakcji. Być może osoby o rozwiniętym stanie Ja-Dorosły nie 
potrafią się znaleźć w mocno normatywnym i rodzicielskim dialogu publicznym, 
stroniąc od aktywności społecznej i polityki. Byłoby to zaiste przewrotne wy-
tłumaczenie niezmienności sceny politycznej, polskiej, ale i z pewnością innych 
narodów. Osoby z rozwiniętym stanem Ja-Dorosły, radzący sobie w pragma-
tycznej rzeczywistości i osiągający swe życiowe cele, unikałyby jak ognia poli-
tyki. Tymczasem osoby z nadmiernie usztywnionym stanem Ja-Rodzic, norma-
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tywnym i odtwórczym, oraz te z usztywnionym stanem Ja-Dziecko reagującym 
na opiekuńcze komunikaty stanu Ja-Rodzic – zasilałyby scenę polityczną. Tłu-
maczyłoby to, dlaczego politycy nie są w stanie przeprowadzić realnej zmiany, 
poprawić błędów i w końcu zrealizować obietnic wyborczych. Być może nie są 
tak skorumpowani i cyniczni, jak się czasami wydaje, a zwyczajnie nie mają po-
jęcia jak dokonać zmiany i realizować swoje cele.  

W tym miejscu warto przywołać George’a Herberta Meada, który uchodzi za 
osobę mającą najbardziej znaczący wpływ dla tworzenia się myśli interakcjoni-
stycznej. Jak dowiadujemy się z wprowadzenia do polskiego wydania Mind, Self 
and Society, był jeszcze przedstawicielem pokolenia, które łączyło teorię spo-
łeczną z wyraźną myślą filozoficzną. Urodził się w 1863 r., studiował na uni-
wersytecie w Chicago, potem w Berlinie, by wreszcie wrócić do Chicago jako 
wykładowca, gdzie pozostawał aż do śmierci. Uznaje się go za jednego z twór-
ców filozofii pragmatyzmu i prekursora tzw. chicagowskiej szkoły socjologii  
i psychologii społecznej (Hałas, 1994, s. 27). W opracowaniu Hałas czytamy, że 
Mead pozostawał pod wpływem Josiaha Royce’a głoszącego idee wspólnoty 
wszystkich ludzi zjednoczonych uniwersalną komunikacją, Johna Deweya  
i Charlesa Cooleya. Mead zajmował się pragmatycznym aspektem rzeczywisto-
ści interakcyjnej i z punktu widzenia tegoż pragmatyzmu opisywał społeczeń-
stwo jako różnorakie formy aktywności grupowej reprezentujące wspólną reak-
cję jego członków na daną sytuację (Hałas, 1994, s. 40). Rozwinięcie tej tezy 
znajdziemy później u Herberta Blumera w pracy o znaczącym tytule Społeczeń-
stwo jako symboliczna interakcja.  

Mead podobnie jak Cooley zajął się problemem odzwierciedlania interak-
cyjnego. Podstawą jego rozważań była koncepcja symbolicznego gestu – czyli 
zachowań, które wytworzone przez osobnika lub grupę są komunikatami prze-
noszącymi określone informacje. Idąc dalej, mamy wymianę informacji za po-
mocą gestów, czyli „konwersację gestów”. Gesty wytworzone przez ludzi niosą 
ze sobą określone znaczenia, określoną symbolikę, wspólną dla danej grupy. To, 
co w opisie gestów wydaje się najważniejsze, to antycypujący ich charakter. 
Gest znaczący nie jest zachowaniem – można się tu odwołać do różnych kryte-
riów klasyfikowania w psychologii społecznej mowy ciała (Domachowski, 
1993, s. 133–135) – lecz świadomym komunikatem (w sensie świadomości jego 
wpływu, gdyż gesty często wykonujemy nieintencjonalnie). Autor gestu ma 
świadomość jego znaczenia i spodziewa się tego samego od rozmówcy. Kon-
cepcje Meada uchodzą za szczególnie istotne dla opisu problematyki interakcji 
międzyludzkich, tworzenia się jaźni i całego symbolicznego interakcjonizmu 
(Krzemiński, 1999, s. 159). Wyszedł on od pojęcia ewolucji, zadając sobie pyta-
nie, jak to się stało, iż gatunek ludzki ukształtował się właśnie w takiej, a nie in-
nej, formie.  
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Według Meada umysł jest wytworem społeczeństwa, a dokładnie społecz-
nych interakcji. Nasza świadomość powstaje na skutek komunikowania się z in-
nymi osobami i bez nich nie może istnieć. Mead zajmował się komunikowa-
niem, lecz „nie z punktu widzenia wewnętrznych znaczeń, które mają być wyra-
żone, ale w szerszym kontekście współdziałania powstającego za pomocą zna-
ków i gestów. Znaczenie powstaje w czasie tego procesu. Nasz behawioryzm 
jest behawioryzmem społecznym” (Mead, 1975, s. 14). Społeczne komunikowa-
nie się jest „skokiem ewolucyjnym” (Krzemiński, 1999, s. 164), w tym momen-
cie bowiem ewolucja nie polega na doskonaleniu narządów – tak jak opisuje się 
ją w świecie zwierząt – lecz na doskonaleniu interakcji międzyludzkich, których 
wynikiem jest społeczeństwo, a ono tworzy dopiero ludzką psychikę. Cechy 
psychiczne jednostki nie są wrodzone, lecz są wynikiem interakcji. Szczególnie 
istotne dla jego koncepcji wydają się rozważania dotyczące powstawania i dzia-
łania jaźni. „Najważniejszym dla Meada zjawiskiem, a także właściwością akto-
ra społecznego związaną z «ja» przedmiotowym jest mechanizm podejmowania 
ról «innych» (role-taking lub taking the role of the others). Aktor społeczny, 
działając, jest zdolny także do rozpatrywania swej aktywności z punktu widzenia 
partnera. Należy tutaj zgodnie z sugestiami Meada podkreślić, iż dla procesów 
formowania jaźni podmiotu najistotniejsze znaczenie ma umiejętność rozpozna-
wania i przyjmowania postaw partnera wobec niego, które budują jego «ja 
przedmiotowe»” (Bokszański, 1989, s. 64 i 65). Proces ten stanowi podstawę 
rozważań dotyczących komunikowania się i wpływu sposobu komunikowania 
się na życie społeczne ludzi. Mead na drodze ewolucjonizmu skonstruował poję-
cie gestu symbolicznego. „Termin gest może być utożsamiany z początkami ak-
tów społecznych, które stanowią bodziec mający wywołać reakcje innego orga-
nizmu” (Krzemiński, 1999, s. 164). Wywoływanie reakcji u partnera interakcji 
jest początkiem „konwersacji”, w przeciwieństwie do zwykłego reagowania.  

Wchodzenie w role innego, które budzi czasami wątpliwości przy omawia-
niu teorii socjologicznych, znajduje się u podłoża rozumienia interakcji w ujęciu 
analizy transakcyjnej. Komunikując się z poziomu określonego stanu Ja, adresu-
jemy komunikat do określonego stanu Ja drugiej osoby. Wybór wspomnianego 
adresata odbywa się zazwyczaj na bazie przekonania, że komunikat „trafi” do 
drugiej osoby – przekonania mniej lub bardziej świadomego. Jest to właśnie 
wchodzenie w rolę drugiej osoby, które jeśli odbędzie się prawidłowo, wówczas 
komunikacja także przebiega prawidłowo, tzn. interakcja nie zostaje zerwana. 
Jeśli nie przewidzimy zachowania drugiej osoby, wejście w rolę innego nie 
przebiegnie prawidłowo i transakcja zostanie przerwana. Dokonując dalszych 
powiązań, można powiedzieć, że odbiorca komunikatu nie musi się podporząd-
kować planowanej interakcji, gdyż może nadać jej inne znaczenie. Jeśli usły-
szymy zaproszenie do współpracy (komunikacja w zamiarze Dorosły – Dorosły) 
możemy zaangażować się w nią lub odrzucić, nie zrywając przy tym interakcji 
samej w sobie. Jeśli jednak zaproszenie do współpracy uznamy za coś innego, 
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np. za próbę wykorzystania nas, zareagujemy z pewnością z poziomu innego 
stanu, zrywając interakcję. W tej drugiej sytuacji zareagujemy z poziomu Ja- 
-Rodzic, jeśli uznamy zachowanie za „niewłaściwe”, lub z poziomu Ja-Dziecko 
jeśli „poczujemy, że komunikat nas uraża”. Proces nadawania znaczenia jest  
w przypadku analizy transakcyjnej dużo bardziej uproszczony, niż opisywałby 
to interakcjonista, jednak nie tracąc z oczu idei interakcji, dostajemy w zamian 
opis skodyfikowany i łatwiejszy do analizy. Proces nadawania znaczeń i wcho-
dzenia w rolę innego przedstawiony za pomocą języka analizy transakcyjnej po-
służy dalej do opisu specyfiki aktywności społecznej przy udziale w budżecie 
partycypacyjnym.  

Temat aktywności i bierności obywateli jest tematem, który bardzo często 
pojawia się w szeroko rozumianym dyskursie publicznym i politycznym, jak  
i jest podejmowany na obszarze pedagogiki oraz działań lokalnych. Samorzą-
dowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy przedstawiciele rad 
dzielnic często skarżą się na brak aktywności społecznej i bierność obywateli. 
Także wiele projektów finansowanych przez Unię Europejską, która promuje 
działania lokalne i oddolne, dotyczy zwiększania udziału obywateli w polityce 
lokalnej. To, co jest charakterystyczne jednak dla większości z tych dyskusji, to 
lokalizowanie źródła bierności w cechach osobistych obywateli lub traktowanie 
braku aktywności tylko jako braku wiedzy i chęci do działania. Wydaje się, że 
takie jednostronne podejście nie jest wystarczająco użyteczne.  

Żywiąc nadzieję, że przedstawione wcześniej treści ułożą się czytelnikowi  
w akceptowalną całość, można by tu przyjąć następujący schemat. Wychodząc 
od rozważań interakcjonistycznych, nasz umysł i osobowość powstaje w wyniku 
interakcji społecznych. Komunikacja stwarza człowieka jako takiego, a nie 
człowiek stwarza komunikację, ta w ujęciu symbolicznym jest dopiero dalszym 
etapem interakcji. Ludzie komunikując się, nadają rzeczom znaczenie, proces 
nadawania znaczeń tworzy społeczeństwo jako takie, które staje się symboliczną 
interakcją. Zakładając, że akceptowalne jest przyjęcie związków występujących 
między opisem socjologicznym a analizą transakcyjną, możemy powiedzieć, że 
społeczeństwo jest też zbiorową transakcją, opisywalną językiem Erica Berne’a. 
Mamy więc tutaj transakcje proste i skrzyżowane, postawy życiowe i struktura-
lizację czasu na etapie działań społecznych szerokiego zasięgu, nie tylko jed-
nostkowych. Dochodzimy tutaj do aktywności społecznej jako specyficznej inte-
rakcji, omówionej poniżej.  

Aktywność społeczna może być przedstawiona jako symboliczna interakcja, 
będąca jednocześnie transakcją o charakterze skrzyżowanym. Zaproszenie do 
aktywności społecznej jest w istocie wskazaniem normatywnym, noszącym 
znamiona oceny. Osoby „zapraszające” do aktywności przyjmują perspektywę 
Rodzicielską w ujęciu analizy transakcyjnej. Adresuje to komunikację do stanów 
Ja-Rodzic lub Ja-Dziecko. Tym samym nie mamy tu zaproszenia do aktywnego 
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udziału w sensie podjęcia realnych działań, ale udziału w sensie uzgodnienia wi-
zji świata na poziomie normatywnym (Ja-Rodzic do Ja-Rodzic) lub zrealizowa-
nia komplementarnego układu podporządkowania się normom czy też przyjęcia 
opieki (Ja-Rodzic do Ja-Dziecko). 

Zmiany zachodzące w polskiej rzeczywistości w chwili obecnej pokazują na 
realnych przykładach istotę tego zjawiska. Pierwszy budżet partycypacyjny  
w Polsce – mający być zachętą do demokracji uczestniczącej, wprowadzony  
w Sopocie – jest obecnie najbardziej krytykowany, a udział obywateli najmniej 
liczny. Wynika to między innymi z wyraźnego zarysowania relacji pomiędzy 
władzą a obywatelami (więcej o zasadzie legitymizacji władzy w: Widawska, 
2007, s. 31–42). Patriarchalna rola władzy utrudnia podejmowanie aktywności  
i zniechęca do wyrażania opinii, doprowadzając do specyficznej transakcji 
skrzyżowanej pomiędzy nią a obywatelami. 

Czym jest wspomniany budżet i jaki rodzaj nietrafionych transakcji zapre-
zentowali włodarze Sopotu? „Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywa-
ny obywatelskim – to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współ-
tworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji okre-
ślonej puli środków publicznych” (Kębłowski, 2013, s. 8). Współdecydowanie 
polega na zgłaszaniu określonych projektów lub wniosków, poddaniu ich dysku-
sji, a w końcu przegłosowaniu planów przeznaczanych do realizacji. Projekty 
przegłosowane przez obywateli w powszechnych wyborach są włączane do bu-
dżetu miasta i realizowane jak inne zadania gminy lub powiatu, bez dalszego 
udziału wnioskodawcy. Wymienione dalej cechy budżetu partycypacyjnego to: 
„publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym  
z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują na specjalnie do tego celu powo-
łanych zebraniach czy forach. W tym celu budżet partycypacyjny nie opiera się 
(jedynie) na istniejących ciałach politycznych (np. poprzez zachęcenie miesz-
kańców do uczestnictwa w posiedzeniach rady miasta czy rad osiedli) i nie wy-
korzystuje narzędzi niepozwalających mieszkańcom na wymianę poglądów (np. 
ankiet wysyłanych pocztą lub przez Internet). Dialog pomiędzy mieszkańcami 
jest kluczowy dla ich późniejszej współpracy z urzędnikami” (Kębłowski, 2013, 
s. 8). Budżet partycypacyjny dotyczy też jasno określonych środków, nie jest 
ograniczony do poziomu dzielnicy, ale uwzględnia działania ogólnomiejskie, 
wyniki głosowania są wiążące dla władz, nie mogą one odrzucić już przegłosowa-
nego wniosku. Budżet partycypacyjny powinien być monitorowany i uznany za 
proces cykliczny, długofalowy. Jak można się domyślić, taka forma udziału jest 
czymś atrakcyjnym dla obywateli i rzeczywiście w chwili pisania tego opracowania 
ponad trzydzieści miast w Polsce już wprowadziło lub wprowadza taki budżet.  

Wspomniany, pośród innych cech, dialog i sama idea budżetu partycypacyj-
nego zakładają, że istotą społecznej interakcji będzie współpraca i współdecy-
dowanie, w opisie i intencji – takie próbuje się nadać znaczenie temu procesowi. 
W opisie socjologicznym zarówno włodarze, jak i obywatele powinni nadać te-
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mu wydarzeniu znaczenie związane ze wspólnym podejmowaniem decyzji, co  
w konsekwencji może przerodzić się w aktywne działanie. W języku analizy 
transakcyjnej byłaby to transakcja prosta pomiędzy stanami Ja-Dorosły poszcze-
gólnych stron. Zjawisko takie nastąpiło na poziomie tzw. inicjatywy lokalnej – 
w Częstochowie. Pierwszy rok funkcjonowania inicjatywy lokalnej, czyli proce-
su współdziałania obywateli i samorządu w oparciu o Ustawę o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, nie był zbyt spektakularny. Na zarezerwo-
wany milion złotych złożono piętnaście wniosków, z czego przeszło weryfikację 
i zostało zrealizowanych osiem. Nie wykorzystano większości z zarezerwowanej 
kwoty. W roku kolejnym złożono kilkadziesiąt wniosków na sumę dużo prze-
kraczającą tę, która została zarezerwowana. Można się domyślić, że w procesie 
nadawania znaczeń uzgodnione zostały intencje obu stron. Z punku widzenia 
analizy transakcyjnej doszło do transakcji równoległej pomiędzy stanami Ja- 
-Dorosły obu stron, ustalenia działań i podjęcia realnych kroków. 

Co nie zadziałało w Sopocie? Z miast, które wprowadziły budżet partycypa-
cyjny, w Sopocie jest najniższa frekwencja przy głosowaniu projektów. O ile 
same błędy w działaniu władz są już opisane, np. w cytowanym już opracowaniu 
Kębłowskiego czy prasie, o tyle – zgodnie z przyjętą ideą artykułu – wyjaśnienie 
tego, co sprzyja, a co nie sprzyja aktywnemu włączaniu się w działania lokalne, 
oparte będzie o elementy teorii analizy transakcyjnej. Partycypacja powinna być 
zaproszeniem do dialogu i działania z pozycji Ja-Dorosły i oznaczać możliwość 
podjęcia realnych działań (zob. Pierzchała, 2013, s. 325–327). Spotkania z oby-
watelami na etapie dyskutowania budżetu miały charakter formalny, sterowany 
przez urzędników. Inicjatywa magistratu w tej kwestii okazała się nie tyle zapro-
szeniem do współpracy, lecz komunikatem Rodzica Opiekuńczego, który daje 
przyzwolenie do działania, ale tylko w wyznaczonym obszarze. Istotą tej relacji 
jest aktywowanie u rozmówcy – tutaj uczestnika dialogu społecznego – stanu 
Dziecka Zaadaptowanego, co prowadzi do podporządkowania się władzy i bę-
dzie skutkować raczej biernym oporem niż próbą podjęcia zmiany. W Sopocie 
widzimy nie wzrastającą, lecz malejącą frekwencję, jeśli mówimy o budżecie 
partycypacyjnym. Dalsza droga zgłaszanych projektów nie jest lepsza, oceniane 
są merytorycznie przez komisję złożoną z urzędników i prezydenta, która może 
odrzucić wniosek np. z powodu niegospodarności. O ile wcześniej mieliśmy do 
czynienia z transakcją równoległą, która prowadziła do zmniejszenia aktywno-
ści, o tyle teraz mamy transakcję ukrytą. Na poziomie jawnym następuje zapro-
szenie do współpracy, lecz na poziomie ukrytym widzimy przekaz o treści „i tak 
zrobię, co uważam”. Transakcje ukryte budzą niepokój oraz wątpliwości i jeśli 
nie dotyczą np. obopólnie zaakceptowanego flirtu czy żartu, odstraszają nas ra-
czej od relacji. Dodatkowo zdarzyło się, że „prezydent Sopotu Jacek Karnowski 
po pierwszym cyklu BO [budżetu obywatelskiego] w mieście wybrał do realiza-
cji kilka propozycji mieszkańców, które w głosowaniu cieszyły się mniejszym 
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poparciem, ignorując te, które zdobyły większą liczbę głosów. A na początku 
maja okazało się, że część projektów z pierwszego sopockiego BO nie została 
zrealizowana wcale” (Ziółkowska, 2013). Zacytowany przykład zmian, przy 
ustaleniu wcześniejszym, że głosowanie obywateli jest wiążące, nie tylko od-
strasza od podejmowania aktywności na poziomie realnych działań, ale jest tak-
że dalszym ciągiem transakcji ukrytej. Zamykając ten blok, społeczna interakcja 
doprowadziła w Sopocie z jednej strony do nadania znaczenia partycypacji jako 
czegoś fałszywego, w czym nie chce się uczestniczyć, z drugiej strony wytwo-
rzyła transakcję, która nie prowadzi do aktywizacji stanu Ja-Dorosły. 

Z punktu widzenia analizy transakcyjnej niewłaściwy rodzaj relacji pomię-
dzy władzą a obywatelami można rozpatrywać na kilku poziomach. Pierwszy, 
opisany powyżej, dotyczy przebiegu transakcji. Biorąc pod uwagę, że aktywny 
stan Ja warunkuje nasze zachowania, to jeśli nie uda się w toku działań i interak-
cji tego stanu uruchomić, obywatele nie będą się włączali do realnych działań. 
Oznacza to, że w toku społecznych interakcji próby uruchamiania działań prak-
tycznych nie będą skuteczne, akceptowane będą działania podporządkowane lub 
pozorne. 

Drugi poziom to lokowanie obywateli w nieodpowiedniej pozycji psycholo-
gicznej. Widać tutaj stanowisko władzy: ja jestem OK, ty nie jesteś OK. Każda 
forma współpracy w świetle takiej relacji oznacza przyjęcie na siebie roli spo-
łecznej, która deprecjonuje uczestniczących obywateli, odbierając im poczucie 
sprawstwa. W analizie transakcyjnej mówi się głównie o pozycji psychologicz-
nej z punktu widzenia konkretnej osoby, lecz jeśli łączyć ją z myślą interakcjo-
nistyczną, to możemy założyć, iż w toku symbolicznej interakcji sami nadamy 
sobie takie znaczenie, chcąc utrzymać interakcję. Nieuczestniczenie oznacza ze-
rwanie interakcji, wycofanie się, a co za tym idzie, spadek aktywności społecznej.  

Trzeci obszar to strukturalizacja czasu. Partycypacja przestaje być realnym 
działaniem i zamienia się w pewien specyficzny rytuał. Można go ująć w nastę-
pujący sposób: są pieniądze do podziału, wypada podjąć próbę, choć wiem, że 
władza i tak zrobi to, co chce. Składamy wtedy wnioski z poczucia obowiązku, 
podobny motyw przyświeca nam przy głosowaniu.  

Podsumowując, jeśli założymy, że brak aktywności społecznej w ogóle,  
a w niniejszym opracowaniu – w obszarze budżetu partycypacyjnego, jest wyni-
kiem niewłaściwych relacji i interakcji pomiędzy władzą a obywatelami, to kla-
syczne metody aktywizacji nie będą przynosiły efektu. To, co się bowiem za-
zwyczaj robi w takiej sytuacji, i to, co jest głównym elementem procesu party-
cypacji w Polsce, to przede wszystkim edukowanie i dostarczanie informacji. 
Nawet bardzo mocno wyedukowane społeczeństwo nie będzie jednak chciało 
uczestniczyć w interakcji, która nie pozwoli na uruchomienie tego stanu Ja, któ-
ry jest wymagany, czyli stanu Ja-Dorosły. Co więcej, każda kolejna akcja pro-
mocyjna może pogłębiać komplementarny układ Ja-Rodzic do Ja-Dziecko, który 
można tutaj zauważyć. Konieczna jest zmiana podejścia włodarzy miasta, które 
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to w wielu przypadkach oznacza traktowanie obywateli jako niezbyt rozgarnięte 
dzieci. Na takiej płaszczyźnie porozumienia można tworzyć przedszkole, ale nie 
dorosłą partycypację obywatelską.  
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Małgorzata LUBAŃSKA 

Czy analiza transakcyjna może stać się 
pomocnym „narzędziem” w pracy nauczyciela? 

Summary 

Taking into consideration three spheres – economical, sociological and psychological – which 
have an impact on the image of education, it should be noticed that the support coming from the 
last of these spheres is the most important for teachers. It is enough to analyze only one area of 
school ife, i.e. evaluation, to conclude that it generates a lot of emotions and conflicts. Getting to 
know the basics of transactional analysis, especially the concepts like: ego states, strokes, script, 
transactions (simple, crossed, duplex), and life positions, may be the beginning of a new approach 
to relationships (and not just relationships) that take place in school, which in turn may lead to the 
formation of long-term and positive communication. Perhaps the awareness of the existence of dif-
ferent ego states or transactions will be helpful in reducing conflicts in emotionally difficult situa-
tions. Of course, transactional analysis is not a magic cure which heals relationships between peo-
ple, but this theory can become a useful tool that gives us the ability to analyze not only someone 
else’s behavior but, first of all, our own. And it can provide teachers with great support in creating 
their non-narcissistic visions of reality. 

W pewnej szkole dwaj czwartoklasiści na jednej z lekcji zabawili się ocenia-
niem nauczycieli. Na kartce wypisali nazwiska i przypisali każdemu z nich oce-
nę cyfrową z krótkim komentarzem, typu: „za dużo zadaje do domu”, „za szyb-
ko mówi”, „lubimy jej lekcje” itp. Po lekcji wyrzucili kartkę do kosza i wydawa-
łoby się, że na tym powinna ta opowiastka się skończyć. Niestety jakiś inny, 
„usłużny” uczeń wyjął zmiętą kartkę z kosza i przyniósł do pokoju nauczyciel-
skiego. No i zaczęło się. Młoda, także oceniona nauczycielka poczuła się obu-
rzona (sic!) zachowaniem uczniów: „jak oni mogli to zrobić, ona nie pozwoli na 
to, aby jacyś uczniowie ją oceniali, ona jest dobrym nauczycielem”, itd. Do tej 
oburzonej pani dołączyły jeszcze inne i wszczęły awanturę. Dwaj uczniowie  
z czwartej klasy, których jedyną winą było to, że ocenili swoich nauczycieli – 
kontra nauczycielki z urażoną miłością własną. Na szczęście znaleźli się inni 
nauczyciele, którzy nie widzieli w tym zachowaniu uczniów żadnego zagrożenia 
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dla polskiej edukacji, i sprawa powoli wyciszyła się, choć trzeba przyznać, że 
była jeszcze przedmiotem wielu rozmów, szczególnie między uczniami tej klasy 
a ich wychowawcą. 

To wydarzenie z życia szkoły można byłoby skomentować następująco. 
Pewnie takie „nadwrażliwe” nauczycielki można spotkać w każdej szkole, na 
każdym etapie nauczania. Osoby, które tak chętnie i bezkrytycznie oceniają in-
nych, bardzo często przypisując im złośliwe „etykiety”, nie są w stanie przyjąć 
żadnej oceny z zewnątrz, uważając to za atak na swoją „nauczycielską godność”. 
Nie przyjmują do wiadomości, że – bez względu na to, czy im się to podoba, czy 
nie – w szkole nauczyciele są obserwowani i osądzani przez wszystkich 
(uczniów, rodziców, sprzątaczki itp.), także przez tzw. środowisko zewnętrzne 
(choćby przez mass media), a powszechność tego zjawiska potwierdzają badania 
naukowe (Meighan, 1993, s. 181). Efekty końcowe uczniowskich ocen środowi-
ska edukacyjnego nie zawsze są tak niewinne jak te, o których wspomniano wy-
żej. Niektóre wyrażają się w bardziej złośliwy, wulgarny czy dramatyczny spo-
sób. Czasami ta ocena jest skierowana wprost do nauczycieli (choćby poprzez 
agresywne zachowania), czasami uczniowie – negatywnie „oceniając” rzeczywi-
stość szkolną – wagarują. 

Taki typ komentarza jest najczęstszy; jest w nim zawarta ocena (np. „nad-
wrażliwe nauczycielki”), próba obiektywizacji (np. „badania naukowe potwier-
dzają”), czy w końcu odrobina ironii, choćby w stwierdzeniu o „nauczycielskiej 
godności”. I można byłoby zapomnieć o całej sprawie. Ot, jeszcze jedna anegdo-
ta potwierdzająca mizerię naszej rzeczywistości szkolnej, a w szczególności 
„nieprofesjonalizm” polskich nauczycieli. Tym samym głos ten wpisałby się  
w ogólną opinię, że nauczyciele źle uczą, źle reagują na sytuacje stresowe, że 
dostarczają uczniom traumatycznych przeżyć, itp. I byłaby to prawda. Ale tylko 
jej część.  

Istnieje wiele opracowań, które opisują, jaki ma być nauczyciel, jak ma się za-
chować, na co ma wpływ, jaka jest jego odpowiedzialność itp. Wskazuje mu się, że  

jako profesjonalista pracujący w osobistych relacjach z uczniami i ich rodzicami, na-
uczyciel jest odpowiedzialny za charakter i skutki wpływu wynikające z tych relacji. […] 
Jako reprezentant świata dorosłych wobec dzieci i młodzieży, nauczyciel bierze na siebie 
odpowiedzialność za przekazywanie uczniom wartości, norm życia społecznego i wiedzy 
delegującej go społeczności (Kodeks etyczny nauczyciela).  

I trudno cokolwiek tym oczekiwaniom zarzucić. Wszak wszyscy chcemy żyć  
w świecie wartości, miłości, odpowiedzialności…  

I tu rodzi się pytanie: jakie „narzędzia” (w bardzo szerokim rozumieniu tego 
słowa) są potrzebne, aby osiągnąć ten stan „idealny”? Z trzech ogólnych typów 
„narzędzi” wpływających na wizerunek edukacji: ekonomicznego (polepszające 
infrastrukturę oświatową), socjologicznego (przyczyniającego się do zrozumie-
nia zachodzących w niej procesów) oraz psychologicznego (dającego wsparcie 
w kształtowaniu relacji zarówno intra- jak i interpersonalnych), to ostanie wyda-
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je się najbardziej potrzebne nauczycielom w ich codziennej, pełnej stresu pracy. 
A elementy analizy transakcyjnej mogą być dobrym instrumentem poprawiają-
cym jakość pracy nauczyciela, który, jak każdy człowiek, narażony jest na presję 
systemu, w którym pracuje. Bo szkoła – jako pewien system – jest poddana pre-
sji kulturowo-społeczno-ekonomicznej rzeczywistości. Ta rzeczywistość przez 
niektórych psychologów jest określana jako „narcystyczna kultura naszych cza-
sów” (Jagieła, 2007, s. 126–145). 

Czym charakteryzuje się owa rzeczywistość? Jednym z przejawów takiej 
narcystycznej kultury jest przywiązywanie nadmiernej wagi do fasadowości.  
W przypadku instytucji taka postawa wpływa na to, aby za wszelką cenę poka-
zać się jako solidna, dobrze działająca firma – i to bez względu na to, jak to się 
ma do rzeczywistości. Podobna sytuacja występuje w edukacji, choćby z uwagi 
na rozbudowaną biurokrację. Obecnie w szkole tworzy się wiele dokumentów, 
które mają udowodnić, że istnieje indywidualizacja nauczania, że nauczyciel ma 
obiektywne kryteria oceniania, że dyrektor monitoruje wdrażanie podstawy pro-
gramowej, że… Każdy, kto pracuje w szkole, może dopisać całą listę takich wy-
twarzanych dokumentów i skonfrontować z realiami szkoły.  

Telewizja, film, Internet – to są ośrodki, gdzie fasadowość zadomowiła się 
na dobre1. O ile telewizja i film zarezerwowane są dla wybrańców, o tyle już In-
ternet jest w pełni „demokratycznym” środowiskiem sprzyjającym rozwojowi 
narcyzmu. Stąd popularność różnych tak zwanych społecznościowych portali, 
gdzie można oszukać (choćby przez umieszczenie zdjęcia sprzed -nastu lat) lub 
wypowiedzieć się na każdy możliwy temat – nawet wtedy, kiedy nie dysponu-
jemy żadną wiedzą, a jedynie robimy to dla samej przyjemności zabierania gło-
su. I nieważna jest treść (bo agresywno-wulgarne komentarze nie niosą żadnej 
treści), a jedynie zaspokajamy swoje poczucie potęgi i mocy – oto „dokopaliśmy” 
komuś – bez poczucia winy i refleksji, że może właśnie kogoś skrzywdziliśmy.  

I właśnie ten brak poczucia winy, empatii, z jednoczesną pogonią za sukce-
sem jest bolesnym przejawem narcyzmu, i to nie tylko tego indywidualnego, ale 
także instytucjonalnego. Niestety, szkoła jest instytucją, w której te zjawiska za-
chodzą, a nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy oświatowi są w takim 
samym stopniu ofiarami, jak i twórcami tej narcystycznej rzeczywistości. Być 
może świadomość takich typów zachowań mogłaby być wystarczającym „na-
rzędziem”, jeżeli już nie do wyeliminowania, to przynajmniej do zredukowania 
szkodliwości narcystycznych zachowań. Być może owo budzenie świadomości 
mogłoby odbywać się przy użyciu elementów analizy transakcyjnej. 

Przytoczona na początku artykułu anegdota jest powiązana z jednym tylko 
obszarem oddziaływań szkoły z ocenianiem, które jest wieloaspektowe oraz ge-

                                                 
1 Oczywiście jestem daleka od tego, aby winić mass media za tworzenie „narcystycznej rzeczy-

wistości”. Bez względu na to, jak wizja Matrixu jest kusząca (ze względu na odrzucenie odpo-
wiedzialności), to nie należy zapominać, że każdy z nasz jest współtwórcą tej rzeczywistości, 
zarówno nadawca, jak i odbiorca. 
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neruje szereg emocji i konfliktów. Obszarem, w którym – jak nigdzie indziej – 
najbardziej uwidacznia się „narcystyczne” zachowanie systemu edukacyjnego. 

Nauczyciele oceniając (szczególnie pod koniec semestru lub roku, gdy wy-
stawiona ocena ma największą wagę), nie radzą sobie z wewnętrznym konflik-
tem: jaka ma być ta ocena: „sprawiedliwa”, „dyscyplinująca”, „odwetowa”, „re-
zygnacyjna”? „Sprawiedliwa”, czyli biorąca pod uwagę jakieś wskaźniki (zapi-
sane i zapomniane w wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania 
lub, co jest częstszym zjawiskiem, własne wskaźniki nauczycielskie); „dyscypli-
nująca”, czyli taka, która została wystawiona w trakcie jakiegoś konfliktu, aby 
„uspokoić” klasę; „odwetowa”, czyli biorąca pod uwagę złe zachowanie ucznia  
i dająca, choćby przez moment wpisywania oceny, poczucie satysfakcji; „rezy-
gnacyjna”, czyli taka, którą dostaje uczeń, aby skończył szkołę i nie sprawiał 
więcej kłopotów, lub którą się wystawia, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji 
(z uczniem, rodzicem, dyrektorem czy radą pedagogiczną). W szkole liczy się 
przecież sukces („w mojej klasie jest wysoka średnia”), poczucie znaczenia  
i kontroli („ty nie zasługujesz na piątkę”), fasadowość („idź do innej szkoły  
i tam sprawiaj kłopoty”).  

Taka postawa wobec oceniania jest bardzo często związana z przekonaniem: 
Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK (por. Thomas, 2009), a emocje towarzyszące 
ocenianiu wywołują różne reakcje i różne strategie działań, zarówno u nauczy-
cieli, uczniów, jak i rodziców. Takie nieuświadomione przekonanie utrudnia lub 
wręcz uniemożliwia konstruktywny dialog w trakcie jakichkolwiek konfliktów, 
których w rzeczywistości szkolnej nie brakuje. Jeżeli do owych przekonań dołą-
czą się jeszcze skrypty obniżające własne poczucie wartości, to tworzy się sytu-
acja, w której żadna ze stron nie jest w stanie znaleźć konstruktywnego i satys-
fakcjonującego rozwiązania.  

Presja narcystycznych zachowań, czyli dążenie do pozornego sukcesu przy 
braku refleksji na temat własnych działań, brak poczucia winy – ujawniające się 
wyuczoną bezradnością lub przekonaniem o swojej nieomylności, a na dodatek 
własne – często nieuświadomione – skrypty życiowe, powodują, że nauczyciele 
okazują się bezbronni w trudnych emocjonalnie chwilach. A agresja często bywa 
środkiem do „zamazywania” własnego obrazu jako osoby bezradnej, niepotra-
fiącej znaleźć rozwiązania, zagubionej i zranionej. I tak chyba stało się w przy-
padku opisanej na początku nauczycielki.  

W jaki sposób można pomóc nauczycielom, aby byli mocniejsi psychicznie, 
a jednocześnie mieli poczucie własnej wartości i szacunek dla ucznia? Może, 
idąc za przekonaniem Jerome S. Brunera, że „skoro granice naszych wrodzo-
nych predyspozycji umysłowych mogą zostać przekroczone poprzez ucieczkę do 
potężniejszych systemów symboli” (Bruner, 2010, s. 37), edukacja powinna po-
legać na dostarczeniu uczącym się takich systemów symboli, które mogłyby 
pomóc w przekraczaniu owych „wrodzonych predyspozycji umysłowych”. 
Oczywiście mogą to być bardzo odważne i dalekosiężne cele, ale – idąc dalej za 
Brunerem – „możemy postawić sobie skromniejszy cel – usprawnienie przez to 
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ludzkiej zdolności konstruowania znaczeń i konstruowania rzeczywistości” (Bruner, 
2010, s. 37). Czy takim „systemem symboli”, które okażą się pomocne w pracy na-
uczyciela, które usprawnią dialog w sytuacjach konfliktowych, powinny być ele-
menty analizy transakcyjnej wprowadzone do edukacji przyszłych nauczycieli? 

Jestem daleka od tego, aby uznawać analizę transakcyjną za cudowny śro-
dek uzdrawiający relacje między ludźmi, ale wierzę, że może ona być narzę-
dziem, które daje możliwość analizowania zachowań nie tylko innych ludzi, ale 
przede wszystkim własnych. Poznanie podstaw analizy transakcyjnej, a przede 
wszystkim takich pojęć, jak: stany JA, znaki rozpoznania, skrypt, transakcje 
(proste, skrzyżowane, ukryte), postawa Ja/Ty jesteśmy OK, może być począt-
kiem nowego spojrzenia na zachodzące w szkole (i nie tylko) relacje, co w kon-
sekwencji może doprowadzić do chęci zmiany własnych zachowań oraz do prób 
tworzenia długofalowej pozytywnej komunikacji. 

Nikt nie jest w stanie zmienić innych ludzi, ale jest w stanie zmienić własne 
zachowanie wobec innych. A to na pewno skutkuje zmianą w postaci innych lu-
dzi wobec niego.  

W trakcie różnorodnych szkoleń z nauczycielami miałam okazję przekonać 
się, że informacja o trzech stanach Ja początkowo wzbudza pewien chaos inter-
pretacyjny wśród uczących się. Niektórym trudno zrozumieć, że Dziecko nie 
oznacza tylko ucznia, Rodzic nie jest pojęciem zarezerwowanym tylko dla ro-
dziców, a Dorosły to stan, który można „znaleźć” także w uczniu. Pomocne są 
różne ćwiczenia, najlepsze takie, które odwołują się do osobistych doświadczeń 
uczących się. Gdy „chaos interpretacyjny” stanów Ja zostanie opanowany, poję-
cia takie jak skrypt, transakcje proste i skrzyżowane są już – oczywiście na po-
ziomie teoretycznym – w miarę oczywiste i dobrze rozpoznawane. Inna sprawa, 
że gdy omawiane są (oczywiście pod kątem występowania stanów Ja i transak-
cji) jakieś zdarzenia z życia zawodowego nauczyciela, które – z różnych powo-
dów – zapamiętał, to niemal zawsze mylone są (przy opisie zachowań nauczy-
ciela) stany Dorosły i Rodzic, tak mocno zakorzeniona jest w świadomości na-
uczycieli synonimiczność tych pojęć. Także wprowadzenie pojęcia „Ja jestem 
OK – ty jesteś OK” bardzo często jest negowane – „przecież on źle się zachowu-
je, to jak może być OK!?”. Bardzo trudno jest nauczycielom wyjść ze stanu Ro-
dzica szczególnie Krytycznego. Niemniej jednak, gdy nauczyciel zmodyfikuje 
swoje zachowanie wobec ucznia, zrozumie i wprowadzi w swoje zawodowe  
(i nie tylko) życie postawę: Ja jestem OK – Ty jesteś OK, uświadomi sobie 
(przynajmniej niektóre) własne skrypty życiowe, to konstruktywny dialog w sy-
tuacjach konfliktowych staje się możliwy.  

W trakcie realizacji pewnego projektu edukacyjnego miałam przyjemność 
pracować z nauczycielami, którzy dla 12 uczniów ze swojej szkoły stali się tuto-
rami2. Podstawą tej metody jest dobrowolna i indywidualna relacja między na-
                                                 
2 Najogólniej rzecz ujmując, praca metodą tutoringu polega na uświadomieniu, że każdy ma 

wpływ na to, co, jak i w jaki sposób się dokonuje. Efektem działań dobrze przeprowadzonego 
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uczycielem a uczniem, w której dialog odgrywa kluczową rolę. Tutorzy realizu-
jący to przedsięwzięcie mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ większość pod-
opiecznych została wybrana przez innych nauczycieli, a jednym z kryteriów wy-
boru było złe zachowanie. Oczekiwania wobec tutoringu były tyleż oczywiste, 
co błędne: metoda ta miała zmienić złe zachowanie ucznia, a tym samym zli-
kwidować problem szkoły. Podstawowym zadaniem dla prowadzących zajęcia 
nauczycieli-tutorów było wyjaśnienie, na czym polega tutoring, co jest jego isto-
tą, a co oczekiwanym efektem (który nie zawsze pokrywał się z oczekiwaniami 
innych). Pomocne przy tym było odwoływanie się do elementów analizy trans-
akcyjnej. Ale gdy nauczyciel pojął, że tutoring nie polega na dążeniu do zmiany 
zachowań ucznia (choć to może być efektem tutoringu), a tylko na uświadomie-
niu mu, że jest odpowiedzialny za własne czyny, to efekty były zdumiewające. 
Najskuteczniejsi byli ci nauczyciele, którzy zmienili swoje nastawienie do 
uczniów, przeformułowali swoje postawy i „uwierzyli”, że JA nauczyciel jestem 
OK i TY uczeń jesteś OK. 

Oczywiście ten skrótowy opis całorocznej ciężkiej pracy nauczycieli-
tutorów nie oddaje złożoności problemów, z jakimi stykali się i z jakimi sobie 
radzili. Nie przekona też niedowiarków. Ale efekty ich pracy są potwierdzeniem, 
że zamiana konfliktowych relacji na relacje dialogu jest możliwa.  

I jeszcze cytat na zakończenie:  
Udoskonalanie edukacji wymaga nauczycieli, którzy rozumieją jej mechanizmy i potrafią 
się zaangażować we wprowadzenie zgodnych z jakąś wizją udoskonaleń. […] Niezależe-
nie od przenikliwości naszych planów edukacyjnych, muszą one przewidywać istotne 
miejsce dla nauczycieli. Bo ostatecznie to właśnie oni są w centrum wydarzeń (Bruner, 
2010, s. 57).  

O tym, że zmiany w polskiej edukacji – mimo wszystko – są potrzebne, nie 
trzeba nikogo przekonywać; to, że nauczycielom potrzebne jest wsparcie, też 
jest truizmem. Problemem nie są same zmiany i szkolenia dla nauczycieli, pro-
blemem jest jakość jednych i drugich działań. I jeżeli nauczyciele będą „w cen-
trum wydarzeń”, to mogą próbować zaangażować się „we wprowadzenie udo-
skonaleń zgodnych z jakąś wizją”. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby narzę-
dziem do osiągnięcia „jakiejś wizji” (np. w konstruowaniu nie-agresywnej, nie-
narcystycznej rzeczywistości szkolnej) była znajomość i praktyczne wykorzy-
stywanie elementów analizy transakcyjnej.  

Aż ciśnie się na usta: „I have a dream…” 

                                                                                                                         
tutoringu jest wykształcenie takich umiejętności (u mistrza i ucznia), które wspierają kontrolę 
procesu świadomego zdobywania wiedzy oraz mają na ten proces realny wpływ.  
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Struktura Ja-Dziecko 
w osobowości artystów muzyków  

Summary 

Transactional analysis (TA), together with other psychological and psychotherapeutic theo-
ries, offers the opportunity to explore human personality. The purpose of this article is to attempt 
to create a base which will help explain the functioning of the ego states in musicians’ personality. 
The text focuses mainly on the Child ego-state, which seems to occupy a central position in the 
structure of artists’ personality. Every artist ‘houses’ child’s elements connected with emotions 
that manifest themselves in their sensitivity to beauty. Being a musician is an inseparable struggle 
with emotions, balancing between joy and sadness, anger and disappointment and expressing these 
states through music. Spontaneous ideas, improvisation, intuitive play with sound, creative and in-
novative thinking are characteristic feaures of people working in this profession. Thanks to TA, we 
know that this ego state is not only the creation, creativity, sensitivity and intuitive operation, but 
also rebellion and desire to become a unique individual. The examples of artists’ impulsive, reck-
less or irresponsible behaviours are reported in the media on everyday basis. Therefore, as a result 
of these observations, it was hypothesized that musicians are mostly in the Child ego-state. 

The article is based on an unpublished master’s thesis “The Child ego-state in musicians’ per-
sonality” written by Justyna Rodasik at the Faculty of Pedagogy of the Jan Długosz University in 
Częstochowa. The study shows that musicians most often use the structure of Little Professor. The 
universality of transactional analysis allowed the author to use this theory and its tools in the anal-
ysis of such specific, difficult but interesting group as musicians. 

W 1954 roku Eric Berne – kalifornijski psychiatra i psychoanalityk – podjął 
próbę wyjaśnienia ludzkich zachowań, procesów psychologicznych, tworząc ujed-
nolicony system pojęć (Jagieła, 2004a, s. 78). Analiza transakcyjna (AT), jedna  
z wielu koncepcji psychologicznych i psychoterapeutycznych, która wywodzi się  
z nurtu psychologii humanistycznej, jest wciąż interesującą dziedziną dla współcze-
snych naukowców, którzy nieustannie poszerzają pola swoich naukowych dywaga-
cji. Po dziś dzień powstają liczne publikacje odwołujące się do tej koncepcji.  

Oprócz psychologii, AT odnajduje swoje zastosowanie w biznesie, teorii za-
rządzania, ale również obserwuje się jej dużą wartość i wkład w edukację i wy-
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chowanie, co ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Nie 
podjęto jednak do tej pory próby analizy środowisk twórczych przy zastosowa-
niu terminologii oraz narzędzi dostarczanych przez analizę transakcyjną. Niniej-
szy artykuł będzie podstawą do wyjaśnienia funkcjonowania stanów Ja w oso-
bowości artystów muzyków. Jest to pierwszy taki artykuł, który w oparciu o teo-
rię analizy transakcyjnej bada środowisko muzyczne. 

To właśnie analiza transakcyjna daje możliwość zrozumienia przyczyn dzia-
łania człowieka oraz poznania jego osobowości, która warunkuje jego styl za-
chowania. Ukazuje perspektywę zdobycia wiedzy na temat komunikacji między-
ludzkiej po to, by nam – ludziom – było łatwiej znaleźć wspólny język i osią-
gnąć wytyczony cel. 

A skoro mowa o komunikacji… 

Podstawa teorii komunikacji została zawarta m.in. w książce P. Watzlawic-
ka, J. Beavina i D. Jacksona (1967) Pragmatics of human communication. Auto-
rzy są twórcami teorii, w myśl której każde zachowanie jest relacją, ale również 
brak komunikatu jest specyficzną formą porozumiewania się (Namysłowska, 
1997, s. 92). Oznacza to, że wystarczy sama obecność drugiego człowieka, by 
kontakt został zapoczątkowany. 

Jarosław Jagieła używa terminu homo communicans (Jagieła, 2004b, s. 4) 
określającego człowieka jako istotę komunikującą się. Tak samo w teorii Ber-
ne’a potrzeba kontaktu społecznego jest fundamentalnym dążeniem człowieka. 
Jednak by osiągnąć ten cel, człowiek musi sprostać wielu wymogom mającym 
swoje źródło m.in. w normach społecznych. W tym miejscu rodzi się konflikt – 
przeszkoda – między potrzebą a jej zaspokojeniem. Rozwiązaniem tego proble-
mu jest zdolność budowania głębokich i satysfakcjonujących relacji z ludźmi. 
Eric Berne nazywa to „wygrywaniem życia” (Ernst, 1991, s. 8). 

Analiza transakcyjna to podejście, które w kompleksowy sposób przyczynia 
się do lepszego funkcjonowania społecznego człowieka poprzez budowanie 
optymalnych relacji interpersonalnych. Transakcja to rozmowa – wymiana słów, 
gestów, zachowań między prowadzącymi dyskurs osobami. Jest podstawową 
jednostką komunikacji (Berne, 2004, s. 21). Dzięki wyjaśnionemu pojęciu trans-
akcji jesteśmy w stanie zrozumieć przyczyny komunikacji oraz jej charakter. 
Możemy również polepszyć sposób naszej komunikacji z innymi ludźmi. 

Trzy modele osobowości determinujące ludzkie zachowanie  

By mówić o teorii osobowości, warto wyjść od terminu „osobowość”. Oso-
bowość człowieka kształtuje się przez całe życie. Największy rozwój osobowo-
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ści przypada na okres dzieciństwa. Dziecko „chłonie” wszystko w procesie so-
cjalizacji. Istotną rolę odgrywają tu osoby znaczące – najczęściej rodzice. Oso-
bowość traktowana jako system pozwala na integrację myśli, uczuć i zachowań 
człowieka, przy jednoczesnej adaptacji do środowiska, w którym ten się rozwija. 
Zgodnie z myślą G.W. Allporta, osobowość to zespół cech i dyspozycji psy-
chicznych jednostki (Hall, Lindzey, 2002, s. 19), które determinują jej zachowa-
nie, a tym samym sprawiają, że człowiek wyróżnia się na tle innych. Staje się 
indywiduum, którego wyjątkowość jest niepowtarzalna. 

W szerokim spektrum tematyki podejmowanej przez badaczy AT znajduje 
się również badanie stanów ego – analiza struktury osobowości człowieka. 
Dzięki niej uzyskujemy odpowiedzi na takie pytania, jak: „kim jestem?”, „dla-
czego zachowuję się w taki, a nie inny sposób?”. Analiza transakcyjna pozwala 
poznać uczucia i myśli jednostki za pomocą koncepcji stanów Ja. Eric Berne 
wyodrębnił trzy stany Ja (Berne, 1994, s. 202), które stanowią spójny system 
myśli, uczuć i odpowiadających im zachowań. W zależności od sytuacji, inte-
rakcji, w jakiej znajduje się osoba, uaktywnia się poszczególny stan ego. 

Pierwszy przejawia się we wszelkich wzorcach zachowania, które ukształ-
towały się pod wpływem rodziców – Ja-Rodzic. Kolejny stan określa człowieka 
obiektywnie patrzącego na świat, który na bazie zdobytego przez siebie do-
świadczenia analizuje możliwości, jakie oferuje mu otoczenie. Jest to stan Ja- 
-Dorosły. Myślenie, odczuwanie i zachowywanie się tak, jak w okresie dzieciń-
stwa – tym charakteryzuje się ostatni stan: Ja-Dziecko (Berne, 1998, s. 29–30). 
Podsumowując, w analizie transakcyjnej wyróżniamy trzy struktury osobowości:  
— stan Ja-Rodzic – naśladowanie wzorców zachowania rodziców;  
— stan Ja-Dorosły – obiektywna ocena świata rzeczywistego;  
— stan Ja-Dziecko – utrwalony w dzieciństwie wzorzec zachowania dziecka.  

„Albowiem w dorosłym tkwi dziecko, wieczne dziecko…”  
(C.G. Jung, 2009, s. 187) 

W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na stanie Ja-Dziecko, który 
w strukturze osobowości artystów wydaje się mieć kluczowe miejsce. Cechy 
charakterystyczne Dziecka to emocjonalność, fantazjowanie, ciekawość świata 
czy twórcze myślenie. Taki sposób zachowywania się znajduje swoje wyjaśnie-
nie w dzieciństwie. Dziecko reaguje emocjonalnie, ulega popędom. Skupia  
w sobie całe bogactwo uczuć: radość – gniew, zadowolenie – wstręt, miłość – 
nienawiść itd., które odzwierciedlają jego stan. Być Dzieckiem to: 
— być wycofanym i nadmiernie wstydliwym, 
— czuć się zakłopotanym lub potrzebować wsparcia i opieki, 
— odczuwać brak pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów, 
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— ulegać innym wbrew sobie, 
ale też: 
— zachwycać się pięknem i tworzyć je, 
— być spontanicznym, 
— marzyć i uparcie dążyć do celu, 
— cieszyć się, śmiać i bawić życiem (Jagieła, 2008). 

Znajdowanie się pod wpływem emocji jest charakterystycznym stanem dla 
Dziecka Naturalnego (Spontanicznego, Wolnego). Jednak w procesie socjaliza-
cji dziecko uczy się wstydu i nienawiści. Poznaje zazdrość i zawiść. Dzięki za-
sadom panującym w społeczeństwie wie, co jest dopuszczalne, co powinno ro-
bić, a czego nie, oraz co jest zabronione. Tu ujawnia się typ Dziecka Przystoso-
wanego (Zaadaptowanego, Adaptacyjnego). Zdarza się jednak, że osoba buntuje 
się i nie stosuje do panujących zasad. Czasem dochodzi do łamania praw czy od-
rzucenia jakichkolwiek autorytetów. Ten stan nazywamy Dzieckiem Zbuntowa-
nym. Jest jeszcze jeden typ – Dziecko Twórcze (tzw. Mały Profesor) – to okre-
ślenia twórczej i intuicyjnej strony Ja-Dziecko. Zarówno dziecko Zbuntowane, 
jak i dziecko Twórcze wywodzą się od Dziecka Naturalnego, gdyż kierują nimi 
uczucia i emocje (Samek, 1991, s. 15). Spójrzmy na graficzny podział typologii 
stanu Ja-Dziecko: 

 
Rysunek 1. Graficzny podział typologii stanu Ja-Dziecko (Samek, 1991, s. 14). 

W praktyce Dziecko Naturalne przejawia poczucie wolności. Robi to, co 
chce i nie zastanawia się nad konsekwencjami. Wyraża dokładnie to, co czuje: 
raz jest rozbawione i serdeczne, innym razem egoistyczne czy broniące wła-
snych praw. Dziecko Twórcze to spryt i intuicja drzemiąca w każdym z nas. 
Pomysły geniusza i przyjemność czerpana z tworzenia czegoś własnymi siłami. 
Mały Profesor potrafi świetnie manipulować ludźmi, by otrzymać to, czego 
chce. Pełen ciekawości i zaangażowania, z entuzjazmem podchodzi do nowych 
sytuacji, by sprawdzić, jaki efekt przyniesie jego działanie. Dziecko Zbuntowane 
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możemy dostrzec zarówno u osób z osobowością psychopatyczną, jak i u non-
konformistów. To osoby, które nie chcą być schematyczną częścią całości. Mają 
własne zdanie, nie pozwalają na wpisanie siebie w pewne ramy. Stawiają opór 
oraz nie tolerują ograniczeń. U Dziecka Przystosowanego dostrzegamy oddzia-
ływanie społeczeństwa (proces socjalizacji), które nauczyło go współdziałania  
i życia z innymi w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Zaobserwować może-
my tutaj przejaw konformizmu. Taka osoba nie do końca czuje się w porządku. 
Wycofuje się, a naturalne reakcje niezadowolenia czy entuzjazmu zatrzymuje  
w sobie, unikając przy tym konfrontacji. 

W każdym artyście tkwi żywioł dziecka – bogactwo uczuć, które przejawia 
się wrażliwością na piękno – zdolnością do wydobywania piękna z ludzi, rzeczy, 
miejsc czy sytuacji oraz zmaterializowania wewnętrznych przeżyć, by móc się 
nimi dzielić. Dzięki teorii AT wiemy jednak, że dziecko to nie tylko twórczość, 
kreatywność, wrażliwość czy działanie intuicyjne. To również bunt, chęć bycia 
niepowtarzalną indywidualnością. Działanie pod wpływem impulsu, zachowanie 
nieprzemyślane czy nieodpowiedzialne. Chcąc pokazać dziecko w osobowości 
artysty muzyka, posłużę się przykładami wielkich kompozytorów, znanych ikon 
popkultury oraz postaci kontrowersyjnych muzyków. 

Madonna (Madonna Louise Veronica Ciccone) urodzona w 1958 roku  
w Bay City, Stany Zjednoczone, jest ikoną popkultury – „Królową Popu” 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Madonna_(piosenkarka)). Jej wielki talent muzycz-
ny i twórczość zostały wielokrotnie docenione przez światowy rynek muzyki 
rozrywkowej. Jednak wizerunkowi osoby twórczej towarzyszy również obraz 
prowokacyjnej, lekkomyślnej i zbuntowanej osobowości. Przykładem tego jest 
udział w teledysku do tytułowego utworu, pochodzącego z płyty Like a prayer 
(1989), w którym Madonna tańczy w skąpej sukience na tle płonących krzyży, 
całując czarnoskórego Jezusa, podczas gdy na jej dłoniach pojawiają się stygma-
ty. To jeden z przykładów, gdzie zachowanie Madonny ukazuje cechy Dziecka. 
Kolejnym przykładem jest pocałunek z kobietą (Britney Spears) na oczach mi-
lionów fanów. Takie działania wysuwają osobowość Ja-Dziecko u artysty mu-
zyka na pierwszy plan.  

Kolejnym przykładem artysty, który niezaprzeczalnie posiadał w sobie dużą 
dozę Dziecka jest Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven urodził się  
w 1770 roku w Bonn, a zmarł w 1827 w Wiedniu (Kubiniec, 2005, s. 8–9). Wy-
bitny kompozytor, pianista, jeden z ostatnich klasyków wiedeńskich. Nawet  
w czasie całkowitej utraty słuchu nie przestał tworzyć swoich dzieł, w których 
wyrażał wolę życia, heroizm, wolność jednostki oraz radość. Beethoven jako je-
den z niewielu wprowadził liczne innowacje muzyczne, wykazując się tym sa-
mym dużą kreatywnością, chęcią bycia wybitną jednostką. Jako pierwszy ozna-
czał tempo swoich kompozycji oraz wprowadził numerację opusową. Przykład 
ten udowadnia, że Beethoven posiadał cechy Małego Profesora. Był osobą 
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szczególnie kreatywną. Warto zwrócić uwagę, że kiedy człowiek jest głuchy, 
żeby tworzyć muzykę, musi wykroczyć poza standardy posługiwania się zmy-
słami, gdyż jeden z nich po prostu nie działa. Wtedy na pierwszy plan wysuwa 
się intuicja. Intuicyjne działania z mistrzowskimi efektami w dziejach muzyki 
ukazują kolejną odsłonę stanu Ja-Dziecko w osobowości artysty muzyka. 

Następnym przykładem znaczącego oddziaływania opisywanego stanu Ja- 
-Dziecko jest znana postać sceny rockowej – Kurt Cobain. Artysta urodził się 
w 1967 roku w Aberdeen, a zmarł śmiercią samobójczą w 1994 roku w Seattle. 
Wokalista, kompozytor i gitarzysta zespołu Nirvana. W ostatnich latach życia 
zmagał się z uzależnieniem od heroiny oraz depresją (http://pl.wikipedia.org/ 
wiki/Kurt_Cobain). W osobie Kurta Cobaina również można odnaleźć cechy 
Dziecka. W bardzo krótkim czasie stał się międzynarodowym fenomenem. Już 
od najwcześniejszych lat interesował się muzyką, a z czasem sam zaczął pisać 
teksty, które cieszyły się dużą sławą. Świadczy to o jego ogromnym talencie  
i zdolnościach twórczych. Nie potrafił on jednak kontrolować swoich uczuć, 
działał bardzo spontanicznie. Po kilku dniach w klinice odwykowej, ucieka  
z niej i udaje się do swojego domu, gdzie popełnia samobójstwo. 

Przytoczone sylwetki muzyków stanowią potwierdzenie, że strukturą, którą 
najlepiej posługują się artyści muzycy, jest struktura Ja-Dziecko. Analizując 
biografie muzyków można z łatwością znaleźć przykłady ukazujące Dziecko 
Naturalne czy Małego Profesora. Bycie muzykiem to nieodłączne zmaganie się  
z emocjami, balansowanie miedzy radością i smutkiem, złością i rozczarowa-
niem oraz wyrażanie tych stanów poprzez muzykę. Spontaniczne pomysły, im-
prowizacje, intuicyjne zabawy dźwiękiem, kreatywne i twórcze myślenie – nie-
jednokrotnie spotykamy się z tym wszystkim na co dzień w radiu, telewizji czy 
Internecie. 

Na podstawie własnych obserwacji (jestem artystą muzykiem, przedstawi-
cielem zarówno gatunku folk, jak i rock) oraz uczestnictwa w wielu koncertach  
i festiwalach (ogólnopolskich i zagranicznych) różnych gatunków muzycznych 
stwierdzam, że artyści muzycy mają w sobie najwięcej ze stanu Ja-Dziecko. Ar-
tyści muzycy pokazują nam „swoje dziecko” poprzez muzykę, teksty utworów, 
własny wizerunek czy sposób zachowania. Stojąc na scenie, czuję się dumna, 
czasem zawstydzona, przeżywam radość, nieraz wyrażam gniew i sprzeciw wo-
bec tego, na co się nie godzę. Muzyka to nie tylko zapis nutowy, fala dźwiękowa 
czy drganie struny. Muzyka jest tym, co czuję, artystycznym przekazem moich 
emocji, myśli. Z perspektywy obserwatora zauważam Dzieci, które „chowają 
się” i w metaforyczny sposób przekazują publiczności swoje emocje, by w ten 
sposób dać im upust. Widzę Dzieci, które krzyczą głośno tak, by wszyscy je 
usłyszeli, ale również Dzieci zamykające się w swoim muzycznym świecie, któ-
ry daje im poczucie bezpieczeństwa.  
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Szukając odpowiedzi… 

Zaciekawiona Dzieckiem w osobowości muzyków, postanowiłam zbadać tę 
grupę artystów. Celem moich działań było zatem określenie ich struktury oso-
bowości przy pomocy analizy transakcyjnej. Jest to pierwsza praca naukowa ba-
dająca to zagadnienie, a która zwiększyć może pole działania naukowców i ba-
daczy AT oraz ma szansę otworzyć drogę do dalszych badań. Pozwolić może 
również odkryć nowe płaszczyzny funkcjonowania badanej teorii. 

Problem główny, jaki został przeze mnie postawiony w artykule, brzmi:  
Jak wygląda obraz osobowości przeciętnego artysty muzyka w świetle AT?  
Problem główny implikuje problemy szczegółowe:  

P1.  Czy pojawiają się różnice w strukturze osobowości artystów muzyków w za-
leżności od rodzaju wykonywanej muzyki?  

P2.  Czy ogólny obraz osobowości artysty muzyka jest determinowany przez 
wiek, płeć, lata doświadczenia?  

P3.  Jaki stan „Ja” reprezentują najczęściej swoją osobowością artyści muzycy? 
W badaniu posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego. Jako technikę 

wybrałam ankietę, której narzędziem badawczym był egogram – obok kwestio-
nariusza stanów Ego, dzięki któremu bada się najczęściej i najwyraźniej ujaw-
niające się stany „Ja” człowieka. Egogram pozwala na graficzne przedstawienie 
nasilenia poszczególnych stanów. Rysowany jest przy pomocy pionowych słupków, 
których wysokość odpowiada nasileniu danego stanu „Ja” (Samek, 1991, s. 17). 

Uniwersalność AT pozwoliła mi zastosować teorię i narzędzia w analizie tak 
specyficznej i trudnej, a zarazem interesującej grupy, jaką są muzycy. Wybrałam 
muzyków jako grupę badawczą ze względu na osobiste zainteresowania i do-
świadczenia, ale również z uwagi na fakt, iż jest to wyjątkowo ciekawa próba. 

Nie należy zapominać, iż bycie muzykiem umożliwia szeroki kontakt z odbior-
cą. Artyści nawiązują z nimi specyficzną relację, która niesie ze sobą bardzo wiele 
wartości wychowawczych. Dlatego, z pedagogicznego punktu widzenia, lepsze zro-
zumienie tejże relacji winno być bardzo istotnym celem, jaki powinni stawiać sobie 
badacze. Analiza transakcyjna, wyposażona w szczegółową terminologię oraz boga-
te narzędzia badawcze, pozwoliła na analizę struktury osobowości artystów muzy-
ków w zależności od takich czynników, jak: wiek, płeć, gatunek wykonywanej mu-
zyki czy lata doświadczenia muzycznego. Jest to z całą pewnością pierwszy i nie-
wątpliwie niezbędny krok do przeprowadzenia kolejnych badań oraz dalszych ana-
liz, tym razem ukierunkowanych na analizę ukrytych transakcji, które mogą zacho-
dzić pomiędzy wykonującym swoją muzykę artystą, a jego odbiorcą.  

W badaniu wzięło udział 91 osób, w tym 68 mężczyzn i 23 kobiety. Wszy-
scy reprezentowali takie gatunki muzyczne jak: folk, klasyka i rock. Analizy do-
konano za pomocą egogramu, dzięki czemu możliwe było zobrazowanie rozkła-
du poszczególnych struktur osobowości badanych.  
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Z wykresu odczytujemy, że przedstawiciele gatunku rock zdobyli zdecydo-
wanie najwięcej punktów dla struktury Małego Profesora (26 osób). W przedzia-
le punktacyjnym „od 11 do 15” (i poniżej) nie znalazł się ani jeden przedstawi-
ciel muzyki rock. Obserwujemy również znaczną różnicę między ilością osób  
w przedziale punktacyjnym „od 21 do 25” ze sceny rockowej a przedstawicie-
lami muzyki klasycznej – jedyne 8 osób. Muzycy sceny folkowej kolejny raz 
znajdują się pomiędzy dwoma pozostałymi gatunkami. W przedziale „od 21 do 
25” znalazło się 15 osób, natomiast w przedziale „od 11 do 15” – 3 osoby. Po-
nownie obserwujemy znaczącą różnicę między najwyższymi a najniższymi no-
tami, co świadczy o istnieniu zależności między badanymi zmiennymi. 

W celu zweryfikowania zależności statystycznej pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi (gatunek wykonywanej muzyki, Mały Profesor), obliczono współ-
czynnik Chi2 Pearsona: 

Tabela 2. Zależność między gatunkiem wykonywanej muzyki a Małym Profesorem 

 
 

Mały Profesor 
od 11 do 15 od 16 do 20 od 21 do 25 Razem 

Gatunek Wykonywanej 
Muzyki 

Folk 3 18 15 36 
Klasyka 6 12 8 26 

Rock 0 3 26 29 
Razem 9 33 49 91 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartość Chi2 wynosi 25,944 na czwartym stopniu swobody (df) i jest istotna 
statystycznie na przyjętym dla nauk społecznych poziomie 0,05. Badanie wyka-
zało znaczną zależność między gatunkiem wykonywanej muzyki a Małym Pro-
fesorem. Najsilniej rozwiniętego Małego Profesora mają przedstawiciele sceny 
rockowej. 

Niestety, wśród badanych nie było przedstawicieli gatunku jazz. Mała popu-
larność tego rodzaju muzyki sprawia, że kontakt z grupą jazzmanów jest utrud-
niony, a dotarcie do muzyków oraz stworzenie odpowiednio licznej grupy po-
równawczej stanowi wyraźny problem. Można jednak pokusić się o stwierdze-
nie, że jazz jest muzyką trudną, wymagającą wykształcenia – co charaktery-
styczne jest dla przedstawicieli muzyki klasycznej. Jednak z drugiej strony, jeśli 
ktoś we współczesnych czasach decyduje się na granie jazzu, oznacza to, że 
buntuje się przeciw pewnym schematom, wykracza poza nie i przede wszystkim 
robi to ku własnej uciesze, bawiąc się dźwiękiem niczym małe dziecko. Struktu-
ra osobowość jazzmanów to zagadka. Grono muzyków jest wąskie, dlatego or-
ganizując w przyszłości kolejne tego typu badania, ale już na większą skalę, na-
leży zadbać o dobranie odpowiednio licznej grupy porównawczej spośród mu-
zyków grających jazz.  
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te stany przeżywać i przekazywać w kreatywny sposób, by zachęcić odbiorcę do 
wysłuchania i zadumy. 

Uzyskane wyniki są bardzo ciekawe i stanowią wstęp do dalszych rozważań 
i dywagacji. Problematyka, którą porusza artykuł, jest bardzo szeroka i trudna do 
wyczerpania. Jednak wykorzystana teoria AT właśnie w tej tematyce dowodzi, 
że nie tylko w terapii, biznesie i zarządzaniu, edukacji i wychowaniu – analiza 
transakcyjna odnajduje swoje zastosowanie. Niestety, wszystkich wniosków 
płynących z przeprowadzonych badań nie da się zamieścić w jednym artykule. 
Dlatego też ograniczam się jedynie do tych najistotniejszych. Całość została za-
mieszczona w niepublikowanej pracy magisterskiej pt.: Struktura Ja-Dziecko  
w osobowości artystów muzyków, obronionej na Wydziale Pedagogicznym Aka-
demii Jana Długosza w 2013 roku.  
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AKADEMIA IM.  JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2013, nr 2 

Jarosław JAGIEŁA 

Emotikony transakcyjne 

Minęło już przeszło trzydzieści lat od moment, gdy 19 września 1982 roku 
(dokładnie o godzinie 11.44) profesor Scott Fahlman z Carnegie Mellon Univer-
sity po raz pierwszy użył emotikona. Niemniej jednak sam pomysł wyrażania 
uczuć przy pomocy znaków typograficznych sięga końca XIX wieku za sprawą 
satyrycznego czasopisma PUCK.  

Pojęcie emotikon (skrót od Emo Tick On Key), nazywanego też uśmieszkiem 
lub buźką, oznacza symbolicznie przedstawiony nastrój przy pomocy znaków 
tekstowych na forach internetowych, komunikatorach typu Skype czy Gadu-
Gadu lub w przypadku wysyłania SMS-ów. Najczęściej jest to wizerunek ludz-
kiej twarzy obrócony jednak o 90o w kierunku przeciwnym do wskazówek zega-
ra. Pierwotnie emotikony wyrażały głównie emocje, np. 

:-)  radość  
:-(  smutek 

Obecnie często rozszerza się tę skrótową formę komunikacji poprzez wpro-
wadzanie emotikonów graficznych oraz poszerzenie znaków emocji o różnorod-
ne inne znaczenia, np.  

dotyczące przedmiotów: 

c[_] kubek 
-@- pierścionek 
~=== świeca 
*<|<|<|= choinka 
>[ ]  telewizor 
-------|-- miecz 

zachowań: 

o^y opowiadam coś wesołego 
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[](-.-)[] słucham muzyki 

kwiatów: 

@-->-->-- róża 
D—‘—‘ tulipan 
*>--/--- goździk 

postaci: 

B-|  Batman 
o-|  Cyklop 
O:-) Aniołek 
};-)  Diabełek 

zwierząt: 

-------,----- mrówka 
_(0v0)_ sowa 

a także: marek samochodów, znaków zodiaku czy chorób. Nie będziemy tu 
mnożyć zbyt licznych przykładów, których zakres mógłby sięgnąć wielotomo-
wego dzieła. 

Bez wątpienia emotikony są nie tylko wyrazem współczesnych form komu-
nikacji, ale także stanowią dowód ludzkiej pomysłowości, kreatywności, a także 
niewątpliwego poczucia humoru. Pokusiliśmy się zatem o próbę znalezienia po-
dobnych znaków dla niektórych pojęć transakcyjnych. Ich pełne znaczenie moż-
na odnaleźć w jednym z opracowań leksykonowych (Jagieła, 2012). Oto niektó-
re nasze propozycje z wykorzystaniem wyłącznie znaków zawartych w edytorze 
tekstowym Microsoft Office Word 2007: 

O OO kontaminacja Dorosłego przez Rodzica  
OO O kontaminacja Dorosłego przez Dziecko 
O| OO zablokowany Rodzic 
OO| O zablokowane Dziecko 
O | O | O zablokowany Dorosły 
O O O osobowość zdezintegrowana  

P  rola Prześladowcy w Trójkącie Dramatycznym wg Stephena Kar-
pmana  

 R rola Ratownika w Trójkącie Dramatycznym wg Stephena Karpmana  
 O rola Ofiary w Trójkącie Dramatycznym wg Stephena Karpmana  

☺OO zadowolony z siebie Rodzic 
O O aktywny stan Dorosłego  
OO  smutne (skrzywdzone) Dziecko 
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OO wyłączony stan Rodzica 
O O wyłączony stan Dorosłego 
OO  wyłączony stan Dziecka 

R  
     R transakcja równoległa symetryczna np. typu Rodzic – Rodzic 

R  Dz transakcja równoległa komplementarna np. Rodzic – Dziecko 

   transakcja krzyżowa (konfliktowa) np. Dziecko – Rodzic i Dorosły 
– Dorosły 

J – T+ Ja nie jestem OK – Ty jesteś OK 
J – T- Ja nie jestem OK – Ty nie jesteś OK  
J+ T– Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK 
J+ T+  Ja jestem OK – Ty jesteś OK  

albo: 

Ja -> OK– Ty -> OK+ Ja nie jestem OK – Ty jesteś OK 
Ja -> OK– Ty -> OK– Ja nie jestem OK – Ty nie jesteś OK  
Ja -> OK+ Ty-> OK– Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK 
Ja -> OK+ Ty -> OK+ Ja jestem OK – Ty jesteś OK  

B| Przegrywający, tzw. „Żaba”  
< :-! Wygrywający, tzw. „Książę” lub „Księżniczka” 
<:-!B| Niewygrywający – osoba posiadająca tzw. banalny skrypt, tj. będą-

ca nie do końca Przegrywającą ani tym bardziej Wygrywającą. 

~*<:-) Iluzja Świętego Mikołaja 

   
 

   Diament Dramatyczny (ang. The Script Drama Diamond) wg  
G. Bernesa 

 
Ĝ 

 
albo: Gra 
♣♦ 
♥♠ 

Ĝ Obserwator gry 
  Ĝ cel gry  
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ỗ albo  ~ 
 ☺  głask 

|@ pułapka barana 

A  Agens 
R Respondent 

(:-)3 Big Mama (ang. Big Mama) 
(:-)] Big Tata (ang. Big Daddy) 

[$] bank danych 

[ỗ] albo: ~ 
 [☺] bank głasków (strouków) 

+ OK bycie w porządku  
– OK bycie nie w porządku 

O  cukierek 

}:-(  demon 

/  \ 
\_/   Pentagon, Diagnostyczny Pięciobok (ang. The Diagnostics Penta-

gon) wg P. Clarkson 

< ☺|   Dobra Wróżka 
< |  Matka – Wiedźma 

[*] drzwi do terapii (ang. doors to therapy) wg P. Ware  

  elektroda 

   
/(&)\ 
  | |  głód (potrzeba transakcyjna) 

o≈ gorący kartofel (ang. hot potato) 

~~~   gumka, tasiemka gumowa, odciągacz, emocje-gumki (ang. rubber-
band) 

 
  albo:   guzik, przycisk, dźwignia (ang. button) 

¿    haczyk, wabik, przynęta (ang. gimmick)  

 OK  zagroda OK (OK corral) 

R D Dz  
     hipoteza stałości (ang. constancy hypothesis) 
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 kolczatki, kolczaste, Zimne Kolce (ang. The Cold Pricklies) 

 puszki, puszyste, Ciepłe Futrzaki (ang. Warm Fuzzies) 

(☺) 
    ( ) 
        ( ) łańcuch symbiotyczny (ang. symbiotic chain) wg Q.L. Holdemana  

 parada rodzinna (ang. family parade) 

 Marsjanin (ang. The Martian) 

 skrypt 

♫ skrypt muzyczny 

 sterowniki skryptu  

 skrypt wygrywający 

 skrypt przegrywający  

!     Dz 
    terapeutyczna dźwignia (ang. therapeutic leverage) wg H.S. Boyda 

❤ uczucia autentyczne 
❥ uczucia zastępcze  
︸ uskrzydlenie (ang. flow) 

Nie zapominajmy, że operowanie symbolami ma oczywiście swoje ograni-
czenia, które chyba najbardziej trafnie ujął Dan Brown, stwierdzając: „Opowie-
dzieć komuś, co symbol «oznacza», to tak jak opowiedzieć, jakie uczucie po-
winna wzbudzać w nim piosenka…”. Prezentowane emotikony mogą spełnić 
jeszcze jedną ważną funkcję, o której trzeba tu wspomnieć.  

W badaniach jakościowych mogą stać się systemem kodowania transkrypcji 
danych w czasie obserwacji uczestniczących, swobodnego wywiadu, analizy tre-
ści, wytworów czy dokumentów. Odpowiada to transkrypcji techniką Jeffersona. 
Prezentowane rezultaty badań w oparciu o wspomniany paradygmat gromadze-
nia wiedzy dostarczają szereg tego typu przykładów. Niech za ilustrację posłużą 
niektóre ze znaków wykorzystywane w badaniach biograficznej tożsamości na-
uczycieli Rozalii Ligus. Autorka wykorzystała w tym celu narracyjny wywiad 
biograficzny F. Schützego, posługując się dla przykładu takimi oto symbolami 
(Ligus, 2009, s. 239): 

(…) chwila namysłu narratora, nie dłuższa niż 2 sek. 
(.5.) nagła zatrzymanie wypowiedzi narratora (liczba 5 oznacza długość 

przerwy w  sekundach 
[???] nierozpoznawalny dźwięk na taśmie magnetofonowej 
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(?) wyraźna niepewność narratora 
~ ~ zmian tonu głosu 
>> dramatyzm nadany słowom 
…. chwila zastanowienia 
☺ śmiech krótki 
☺☺ śmiech dłuższy, itd.  

Jeszcze inny rodzaj symboli transkrypcji stosował Sławomir Krzychała  
w swoim systemie gromadzenia wiedzy o działaniu nauczycieli (Krzychała, 
2010, s. 18): 

((komentarz badacza)) 
|_  wypowiedzi nakładające się  
-  wypowiedź urwana 
„wypowiedź ściszonym głosem” 
wypowiedziane głośno  
@ze śmiechem@ 
@2@  2 sekundowy wybuch śmiechu 
(.)  mikroprzerwa 
1 sekundowa przerwa, itd.  

Naszych czytelników zachęcamy do przesyłania na adres redakcji własnych, 
ciekawych pomysłów na emotikony. Dla autora najciekawszych rozwiązań cze-
ka nagroda: leksykon Słownik analizy transakcyjnej. Życzymy dobrej zabawy! 
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[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), Umiejętności  
psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela,  
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012,  

ss. 154 

Omawiana książka nie należy wprawdzie 
do kanonu opracowań poświęconych analizie 
transakcyjnej, niemniej jednak warto zwrócić 
na nią uwagę i dostrzec związki, jakie może 
nieść z sobą w kontekście AT, szczególnie  
w jej edukacyjnych aplikacjach. Dość zacy-
tować poniższy fragment wstępu, aby w pełni 
to sobie uświadomić: „W obliczu zmian we 
współczesnej szkole coraz częściej ważniej-
sze stają się dodatkowe kompetencje pedago-
gów, tzw. miękkie umiejętności, do których 
należą m.in. budowanie optymalnych relacji, 
zaawansowane umiejętności komunikacyjne, 
skuteczność radzenia sobie ze stresem zawo-
dowym. Działania te odwołują się nie tylko 
do umiejętności pedagogicznych, ale również 
psychologicznych – osobistych i interpersonalnych”. Bez wątpienia tego rodzaju 
kompetencje będą odgrywały coraz większą rolę w pracy pedagogicznej oraz na 
rynku pracy. Staną się równie ważne, jak specjalistyczne i przedmiotowe wy-
kształcenie oraz doświadczenie zawodowe nauczycieli.  

Książka składa się z pięciu osobnych części napisanych przez poszczególne 
autorki, związane z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
W pierwszym rozdziale – opracowanym przez Barbarę Braun i poświęconym re-
lacjom między nauczycielem a uczniem – za punkt wyjścia przyjęto teorię roz-
woju osobowości wg amerykańskiego psychologa Roberta Kegana, profesora  
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z Uniwersytetu Harvarda. Jego koncepcja nawiązuje wyraźnie do wielu innych 
teorii, np. rozwoju psychospołecznego – E. Eriksona, rozwoju ego – J. Loevin-
gera, potrzeb – Maslowa czy Murraya, oraz rozumowania moralnego – L. Kohl-
bega, czy rozwoju poznawczego J. Piageta. Przypominając w tym miejscu o ist-
nieniu analizy transakcyjnej, powyższą listę warto byłoby uzupełnić o koncepcję 
tzw. cykli rozwojowych (ang. The Cycle of Development) wg Pameli Levin- 
-Lendher (The Cycle of Development, „Transactional Analysis Journal”, vol. 12, 
nr 2, 1982, s. 129–139) składających się z kolejnych scen rozpoczynających się 
w dzieciństwie i powtarzających się przez całe życie. Są nimi takie fenomeny, 
jak: istnienie, myślenie, badanie, rozwój tożsamości, rozwój umiejętności, inte-
gracja oraz przetwarzanie. Wspomniana teoria ma charakter spiralny, a nie line-
arny, jak w przypadku teorii wcześniej wymienionych. Zastrzeżenie to odnosi 
się jednak do samego Roberta Kegana, a nie autorki rozdziału, która w sposób 
niezwykle ciekawy z tych założeń wyprowadziła ważkie przesłanie dla praktyki 
pedagogicznej. Przypomnijmy, że autor dzieła The Evolving Self wyróżnia pięć 
stadiów rozwoju osobowości: stadium 1 – Ja impulsywne, stadium 2 – Ja wład-
cze, stadium 3 – Ja interpersonalne, stadium 4 – Ja instytucjonalne, oraz stadium 5 – 
Ja interindywidualne. Nie charakteryzując bliżej każdego z tych etapów, gdyż 
warto w ten sposób zachęcić czytelnika do ich poznania, wypada jednakże za-
uważyć, że Barbara Braun wyprowadza rodzaje relacji między nauczycielem  
i uczniem oraz przypisuje nauczycielowi typową dla niego rolę. W pierwszym 
stadium relacja ta oparta jest na posłuszeństwie, a rola sprowadza się do postawy 
opiekuna i przewodnika, drugie stadium określa wymiana z dominującą rolą 
przewodnika, w stadium trzecim pojawia się dążenie do aprobaty, gdzie nauczy-
ciel winien przemiennie przyjmować postawę przewodnika i mistrza, aby w na-
stępnym, czwartym już, stadium – pozostając w roli samego mistrza – wskazy-
wać na normy i zasady. Ostatnie, piąte stadium sprowadza się do wspólnoty ce-
lów i wartości, gdzie nauczycielowi przypada pozycja partnera. Nasze przypo-
mnienie o AT pojawia się również, gdy czytamy, że „Należy mieć świadomość 
dwustronności relacji społecznych, ale relacja nauczyciel–uczeń nigdy nie jest 
symetryczna”. Jakie zatem stany Ja zaangażowane są w tę relację? Na to pytanie 
odpowiada dopiero koncepcja AT.  

Rozdział drugi, napisany przez Annę Róg, skupia się głównie na osobie sa-
mego nauczyciela-wychowawcy. Odnajdujemy tutaj szereg definicji oraz precy-
zyjnie wypunktowanych kategorii. Dowiadujemy się zatem, jak rozumieć np. 
zawód wychowawcy, pojęcie autorytetu pedagogicznego i komponenty umożli-
wiające budowanie takiego autorytetu. Na podstawie założeń Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej wypunktowane zostają niezbędne działania, jakie mają być po-
dejmowane przez nauczycieli w pracy wychowawczej, oraz zadania nauczycie-
la-wychowawcy we wszechstronnym przygotowaniu uczniów do życia. Dalej 
zaprezentowano, na podstawie wybranej literatury przedmiotu szereg skróto-
wych typologii nauczycielskich. Od nauczyciela-urzędnika, poprzez tyrana czy 
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nadzorcę, po fałszywego przyjaciela lub wypalonego zawodowo belfra, określo-
nego hasłowo jakże trafnym stwierdzeniem: „ja tu sobie flaki wypruwam…”.  
W konsekwencji autorka przedstawia kompetencje dobrego nauczyciela. Cechy 
te podzielone są na szereg kategorii: cechy osobiste (dobrze, że autorka właśnie 
je przedstawia na pierwszym miejscu, o czym nie zawsze się pamięta!), kompe-
tencje diagnostyczne i interpretacyjne, planistyczne, realizacyjne (może warto 
było pozostać tylko przy terminie wykonawcze?), innowacyjne i aksjologiczne 
(z kolei szkoda, że wymienione na końcu; wg mojego odczucia – powinny znaj-
dować się przynajmniej na drugim miejscu). Można oczywiście dyskutować nad 
niektórymi kwestiami, np. co oznaczać ma „jest gotowy do działania”, czy dla-
czego wśród kompetencji aksjologicznych nie pada ani razu słowo moralność? 
Czyżby stwierdzenie, że powinien być po prostu „uczciwym człowiekiem” jest 
stwierdzeniem zbyt banalnym lub zbyt daleko idącym? Natomiast kategoria „ma 
jasno określony system wartości” jeszcze nic nie znaczy, wszak przestępca taki 
system też posiada, nieprawdaż? Autorka prezentuje stwierdzenia uczniów (wy-
wiedzione z badań własnych grupy 164 gimnazjalistów) na temat oczekiwań 
wobec nauczycieli. Na pierwszym miejscu plasuje się tu cierpliwość. Tej wła-
śnie cierpliwości autorka poświęca zamieszczone na końcu ćwiczenie. Kończy 
rozdział rodzaj apelu lub sentencji: „Pamiętaj! Uczeń potrzebuje autorytetu, 
osoby dorosłej, dającej mu poczucie bezpieczeństwa, a nie kolegi!”. Nic dodać  
i nic ująć temu stwierdzeniu. Ale i tym razem warto sięgnąć do edukacyjnej ana-
lizy transakcyjnej, aby się przekonać, jak tego dokonać. Co oznacza stan Ja-
Dorosły i na jakich transakcjach zbudowana jest fraternizacja z uczniem.  

Rozdział trzeci, napisany przez Katarzynę Krzystanek, warto zadedykować 
jednemu z członków składu rady redakcyjnej tego periodyku, gdyż poświęcony 
jest edukacji medialnej. Po przedstawieniu podstawowych terminów, takich jak: 
media, multimedia, edukacja medialna i jej cele (technologiczne i pedagogiczne) 
oraz kierunki edukacji medialnej, autorka zaprezentowała wyniki przeprowa-
dzonych przez siebie badań. Kwestie badawcze sprowadzały się do pytania 
głównego: czy szkoła realizuje cele edukacji medialnej? Pytanie zawierało dwa 
odniesienia szczegółowe: w jakim zakresie dotyczy to celów technologicznych, 
a w jakim stopniu celów pedagogicznych i wychowawczych? W wyniku prze-
prowadzonych badań okazało się, że pierwszy z celów realizowany jest w szko-
łach niemal w 100 procentach, natomiast drugi pozostaje wykonywany, niestety, 
w małym stopniu. Katarzyna Krzystanek zauważa: „Młodym ludziom zdecydo-
wanie brakuje wiedzy na temat oddziaływania mediów na psychikę i zachowa-
nie człowieka”. Skoro tak, autorkę chciałbym zachęcić do zapoznania się z arty-
kułem Zbigniewa Łęskiego: Zarys problematyki komputeryzacji i kształcenia  
w perspektywie analizy transakcyjnej, gdzie znaleźć można trafne stwierdzenia 
na temat wzajemnej relacji między nauczycielem, komputerem i uczniem1. Prze-
                                                 
1  Z. Łęski (2012), Zarys problematyki komputeryzacji i kształcenia w perspektywie analizy transakcyj-

nej, [w:] J. Jagieła (red.),  Analiza transakcyjna w edukacji, Wyd. AJD, Częstochowa, s. 139–153.  
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czytać tam możemy, że: „[…] użycie analizy transakcyjnej jako teorii pozwala 
na inne spojrzenie na komputeryzację kształcenia oraz umożliwia badaczom 
analizę komunikacji nauczyciel – komputer – uczeń, niedostępną dla szeregu 
teorii dydaktycznych”. 

W rozdziale czwartym, opracowanym przez Kingę Kaletę, znajdujemy pro-
blematykę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Autorka skupia się głównie 
na rozmowie psychologicznej, jej miejscu i czasie, a także wynikającej stąd rela-
cji. I w tym wypadku chciałbym dołożyć swoje „pięć groszy” – jako analityk 
transakcji. Zabrakło mi w tym kontekście odniesień do pojęcia kontraktu „na 
pomaganie”. Bez tego rodzaju swoiście rozumianej umowy, sformułowanej na-
wet np. w przypadku ucznia w sposób niezwykle prosty, łatwo popaść w tzw. 
transakcyjne gry ratownicze, które zawsze w jakimś sensie i jakże często są po-
rażką w procesie pomagania. Kontrakt buduje bowiem obopólne zobowiązanie, 
zarówno ze strony osoby pomagającej (wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, 
psychologa), jak i wspomaganego (ucznia, rodziców, kogoś z personelu szkoły 
itd.). Kinga Kaleta słusznie zwraca uwagę na znaczącą rolę zaufania i empatii  
w budowaniu tego rodzaju relacji i w dalszej części przedstawia profesjonalne 
techniki rozmowy psychologicznej, takie jak: aktywne słuchanie, umiejętność 
stawiania pytań, parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć, i szereg innych. 
Uwzględniono także dynamikę rozmowy psychologicznej, która składa się  
z otwarcia, klaryfikacji problemu, określenia struktury, eksploracji problemu  
i ustalenia celów. Kończą rozdział – niezwykle pomocne – zwięzłe propozycje 
ustalania zasad czasu rozmowy, formułowania pytań i technik pomocowych, 
stanowiące w ten sposób rodzaj podsumowania. 

Ostatni z rozdziałów, napisany przez Justynę Mróz, poświęcony został kwe-
stii stresu w teorii i praktyce szkolnej. Dowiadujemy się tu m.in., jakich –  
w świetle badań własnych – można doszukiwać się przyczyn sytuacji streso-
wych doświadczanych zarówno przez nauczycieli i uczniów, jak również rodzi-
ców oraz pracowników administracji szkolnej. Przedstawiono podstawowe poję-
cia i teorie dotyczące stresu, sposoby jego rozpoznawania oraz sposoby, w jaki 
można sobie z nim radzić. Szczególnie ostatnie z poruszonych tu zagadnień mo-
że okazać się bardzo przydatne nauczycielom-praktykom. Tym bardziej, że au-
torka w zakończeniu rozdziału prezentuje ćwiczenia, które mogą w tym dopo-
móc. Dotyczą one umiejętności rozpoznawania stresu i jego wpływu na efek-
tywność działań, treningu autogennego oraz metod zarządzania sobą w czasie.  

Dużym walorem książki jest bez wątpienia jasność, klarowność i konkret-
ność przedstawianych treści, co – w przypadku zbioru kilku autorów – bardzo 
trudno osiągnąć. Jest to bez wątpienia zasługa redaktorów tej pracy, funkcji (do-
dajmy tu na marginesie) nie zawsze docenianej w środowisku naukowym. Opra-
cowanie, którego zawartość starano się tu przybliżyć, warto polecić zarówno 
osobom prowadzącym zajęcia akademickie z tego zakresu, jak i samym studen-
tom lub słuchaczom kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. 



AKADEMIA IM.  JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2013, nr 2 

Zbigniew ŁĘSKI 

[rec.] J.L. Shiff, Cathexis Reader. Transactional 
Analysis Treatment of Psychosis, Harper&Publisher, 

Inc., New York 1975, ss. 113 

Niniejsza recenzja opiera się na wersji 
anglojęzycznej, wydanej w 1975 roku przez 
Cathexis Institute. Niestety, mimo upływu 
lat, licząca nieco ponad 100 stron i składają-
ca się z ośmiu rozdziałów książka do tej pory 
nie doczekała się wersji polskiej. U poten-
cjalnego czytelnika może zatem rodzić się 
uzasadnione pytanie – czy warto zadawać 
sobie trud zdobywania i czytania w języku 
obcym pozycji, która liczy sobie już prawie 
40 lat? Aby uzyskać odpowiedź na to pyta-
nie, niewątpliwie należy wnikliwie przyjrzeć 
się zawartości merytorycznej recenzowanej 
publikacji oraz kontekstowi, w jakim umiesz- 
czono zawarte tam analizy i rozważania. 

Widniejący na okładce książki tytuł 
brzmi Cathexis Reader i aby w pełni zrozu-
mieć kontekst zawartych tam treści, rozpocząć należy od krótkiego wyjaśnienia 
czym jest tak zwana szkoła Cathexis. Otóż jest to szkoła terapii skupiająca się  
w szczególności na problemach związanych ze schizofrenią. Należy też podkre-
ślić, iż jest ona uznawana za jedną z trzech podstawowych szkół analizy transak-
cyjnej. W ogromnym skrócie specyfika terapii opiera się tu o tak zwany „repa-
renting”, co można tłumaczyć jako „powtórne rodzicielstwo”. W uproszczeniu 
polega ono na tym, że terapeuta wchodzi w rolę rodzica dla klienta i pomaga mu 
w ponownym wykreowaniu i reorganizacji stanu Ja-Rodzic. Autorzy tej teorii 
mogą poszczycić się wieloma sukcesami wynikającymi z jej stosowania. Jedno-
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cześnie jednak wzbudza ona w środowisku wiele kontrowersji związanych  
z formą tak prowadzonej terapii. Autor niniejszej recenzji, jako pedagog i osoba 
niemająca na co dzień bezpośredniej styczności z tego typu problematyką, po-
wstrzyma się jednak w tym miejscu od próby jakiejkolwiek oceny szkoły Ca-
thexis, skupiając się przede wszystkim na tych aspektach opisywanej książki, 
które wydają się być wysoce przydatne na innych niż terapia gruntach. 

Czytając przedmowę (Preface) oraz pierwszy rozdział, będący wprowadze-
niem (Introduction) do prezentowanych w publikacji treści, nie sposób nie od-
nieść wrażenia, że z publikacji skorzystają jednak głównie terapeuci, psychote-
rapeuci oraz psychiatrzy. Sporo tam odwołań do problemów związanych ze 
schizofrenią i z jej leczeniem. Warto jednak przejść dalej, ponieważ już rozdział 
drugi przekazuje nam informacje dużo bardziej uniwersalne i znajdujące zasto-
sowanie na znacznie szerszym obszarze. Członkowie Zespołu Badawczego Edu-
kacyjnej Analizy Transakcyjnej stojący za wydawaniem czasopisma, w którym 
opublikowana jest niniejsza recenzja, niejednokrotnie w swoich wystąpieniach 
na szeregu konferencjach naukowych1 wskazują na bardzo szeroki zakres moż-
liwości wykorzystania terminologii oraz metodologii związanej z analizą trans-
akcyjną na różnych, związanych z badaniami społecznymi i humanistycznymi, 
gruntach. Wspomniany w tym akapicie rozdział poświęcony został problematyce 
pasywności (Passivity). Znajdziemy tu między innymi definicję i opis relacji 
symbiotycznych, czy też pojęcie dyskontowania – wciąż szeroko wykorzysty-
wane w AT. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zagadnienia te są niezwykle 
istotne na każdej płaszczyźnie, gdzie możliwe jest zastosowanie analizy transak-
cyjnej. Pasywność to problem, z którym spotkamy się na gruncie terapii, eduka-
cji, pracy, czy w końcu życia codziennego. Dlatego można zaryzykować twier-
dzenie, iż obecność powyższych treści w wielu przypadkach będzie wystarcza-
jącym argumentem przemawiającym za zasadnością zapoznania się z recenzo-
waną publikacją.  

Jednym z przykładów potwierdzających zamieszczoną powyżej tezę jest 
świeżo wydana książka Anny Pierzchały – Pasywność w szkole. Mamy tu do 
czynienia z wykorzystaniem zawartych w drugim rozdziale recenzowanej publi-
kacji treści na gruncie edukacyjnej analizy transakcyjnej. Czytamy tam między 
innymi: „w niniejszym opracowaniu przyjęto za twórcami szkoły Cathexis defi-
nicję i źródła pasywności. Zjawisko to rozpatrywane będzie w dalszej, badaw-
czej części na gruncie edukacyjnym, a nie psychoterapeutycznym, a więc w ode-

                                                 
1 Na przykład w październiku 2013 roku na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edu-

kacja XXI Wieku” wygłoszono trzy referaty odwołujące się do możliwości zastosowania termi-
nologii i narzędzi analizy transakcyjnej na różnych płaszczyznach: D. Gębuś, A. Sarnat-Ciastko, 
„Edukacja zróżnicowana na płeć? Edukacja demokratyczna? Próba analizy transakcji między-
kulturowych w wybranych szkołach”; A. Pierzchała, Z. Łęski, „Życie w grze czy gra w życie. 
Rola skryptu życiowego w kształtowaniu postaw graczy”; Z. Wieczorek, „Wykorzystanie anali-
zy transakcyjnej w szkoleniu pedagoga-wychowawcy”. 
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rwaniu od samej kontrowersyjnej metody terapii”2. Mamy zatem konkretny 
przykład potwierdzający, iż przytoczone przez autorów pojęcia i teorie można  
z powodzeniem stosować w wyjaśnianiu zjawisk niemających bezpośredniego 
związku z reprezentowaną przez nich szkołą terapii. 

Rozdział trzeci, zatytułowany Stany Ja (Ego States), to kolejny przykład 
udowadniający, że zawarte w książce treści mogą się przydać szerokiemu gronu 
osób zainteresowanych analizą transakcyjną. Wprawdzie narracja prowadzona 
jest tu w kontekście problematyki, którą zajmuje się szkoła Cathexis, mimo to 
zawarty tam opis struktury osobowości w analizie transakcyjnej oraz choćby ta-
kich zagadnień, jak kontaminacje (contamination) czy wykluczenia (exclusions), 
daje się wykorzystać w każdej, związanej z AT, dziedzinie. 

Trudno w niniejszej recenzji zawrzeć informacje na temat zawartości całej 
recenzowanej publikacji. Wydaje się zresztą, że nie taki powinien być jej cel. 
To, na co przede wszystkim należy zwrócić tu uwagę, to szeroki zakres pojęć  
i informacji, które choć opisywane w kontekście jednej ze szkół terapeutycz-
nych, z całą pewnością okażą się interesujące dla bardzo szerokiej rzeszy osób 
zainteresowanych analizą transakcyjną. Poza wspomnianymi już powyżej za-
gadnieniami znajdziemy tu jeszcze dokładny i ciekawy opis rozwoju dziecka 
(Child Development) i stanu Ja-Dziecko. Poświęcono temu czwarty rozdział re-
cenzowanej książki. Również w kontekście zagadnień i rozdziałów, które na 
pierwszy rzut oka wydają się przydatne tylko dla specjalistów powiązanych za-
wodowo z problematyką terapii, znajdzie czytelnik pojęcia i opisy uniwersalne, 
znajdujące swoje zastosowanie w innych powiązanych z AT dziedzinach. Warto 
tu wspomnieć także o znajdujących się na stronach książki przykładach transak-
cji i relacji pomiędzy różnymi stanami Ja, dokładnie rozpisanymi schematami 
struktury osobowości, odniesieniami do gier interpersonalnych, itp. Oczywiście 
znajdziemy tu też fragmenty ściśle dotyczące zagadnień psychopatologii. Będą 
to przede wszystkim rozdziały – szósty, zatytułowany Patologia (Pathology), 
siódmy – Reparenting i regresja (Reparenting and Regression), oraz ósmy – Fi-
lozofia leczenia (Treatment Philosophy). Również w tym przypadku nawet po-
bieżne ich przejrzenie pozwala na odnalezienie uniwersalnych opisów wymie-
nionych powyżej zagadnień. 

Niniejsza recenzja jest utrzymana na wysokim poziomie ogólności. Zamia-
rem autora nie było bowiem przepisanie fragmentów książki czy też przywoły-
wanie znajdujących się tam definicji pojęć i ich odnoszenie do innej literatury 
przedmiotu. Celem było ukazanie faktu, iż pozycja ta, mimo korzeni znajdują-
cych się w jednej ze szkół terapeutycznych, warta jest przeczytania nie tylko 
przez środowiska zajmujące się tą problematyką. Zawarte tu treści są kolejnym 

                                                 
2 A. Pierzchała (2013), Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy trans-

akcyjnej, Wyd. AJD w Częstochowie, Częstochowa, s. 84. 



156 Zbigniew ŁĘSKI 

dowodem na daleko idącą uniwersalność analizy transakcyjnej i szerokie możli-
wości jej stosowania. Tym samym twierdząco należy odpowiedzieć na zamiesz-
czone na początku niniejszego opracowania pytanie. Mimo upływu lat oraz kon-
trowersji wokół reprezentowanej przez autorów książki szkoły terapeutycznej, 
zawarte tu informacje warte są trudu zdobycia i poznania recenzowanej publikacji. 
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puls”, Kraków 2010; Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, GWP, 
Gdańsk 2007; Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 1993; Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996; Jak 
zmieniać szkołę?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998, i wielu innych. 

Dr ZBIGNIEW WIECZOREK 
pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakła-
dzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej w AJD. Piętnastoletnie do-
świadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętno-
ści społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko ro-
zumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół te-
rapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainte-
resowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.  

Prof. dr hab. EWA WYSOCKA 
pedagog i psycholog od 2010 roku zatrudniony w Zakładzie Teorii Wychowania 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pełni funkcję kierownika. 
Jej zainteresowania naukowe to: zagadnienia z zakresu pedagogiki młodzieży, pato-
logii społecznej oraz profilaktyki i terapii zagrożeń społecznych młodzieży; diagno-
za psychologiczna i pedagogiczna; problemy współczesnej metodologii nauk; socjo-
logia, pedagogika i psychologia religii, a także psychologia pomocy i opieki. 
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Anna Pierzchała, Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia 
analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii  

im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ss. 378 

Z recenzji: 
Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska: 

Zjawisko pasywności szkolnej stanowi problem bardzo częsty, a jednocześnie w pedago-
gice szczególnie ważny. Wychowanie i nauczanie odbywa się w szkole w relacji inter-
personalnej między nauczycielem a uczniem, dlatego, jeżeli jedną ze stron w tej relacji 
cechuje pasywność, zrealizowanie celu staje się trudne, a czasem wręcz niemożliwe. 
Dzieje się tak tym bardziej, jeśli pasywność dotyczy obu stron, to jest i ucznia, i nauczy-
ciela. Tak więc praca Anny Pierzchały, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jarosława 
Jagieły, dotyczy kwestii teoretycznie interesującej i społecznie ważnej. Celem rozprawy 
jest charakterystyka zjawiska pasywności przedstawiona w świetle teorii analizy transak-
cyjnej, którą – co warto od razu powiedzieć – Autorka zna doskonale i w której ramach 
konsekwentnie się utrzymuje. 

Dr hab., prof. UMCS Dorota Pankowska: 

[…] niniejsza praca ma ogromną wartość poznawczą, co najdobitniej świadczy o jej wy-
sokim poziomie naukowym. […] Badania bowiem miały charakter eksploracyjno-wyjaś- 
niający i rzeczywiście wzbogaciły wiedzę o pasywnych zachowaniach uczniów i nauczy-
cieli, a jednocześnie w pewnych wymiarach miały charakter weryfikujący, pozwalając 
sprawdzić prawdziwość niektórych założeń analizy transakcyjnej, a przede wszystkim 
wskazując na wewnętrzną spójność poszczególnych jej koncepcji i ogólną przydatność 
analizy transakcyjnej w badaniu osobowości, zachowań i relacji. 

[…] Wyniki badań, choć uzyskane na gruncie analizy transakcyjnej, są bardzo interesu-
jące także dla pedagogów nieidentyfikujących się z tą teorią. Zarówno badacze zajmują-
cy się problematyką szkoły i funkcjonowania w niej uczniów, jak i pedeutolodzy znajdą 
w niej wiele ciekawego materiału do wielokierunkowych interpretacji. 



 

 

Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, Dlaczego analiza transakcyjna? 
Rozmowy o jednej z koncepcji edukacyjnych, Wydawnictwo im. S. Podobiń-

skiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014  
(w przygotowaniu) 

„Dlaczego analiza transakcyjna? Czemu właśnie tej koncepcji terapeutycz-
nej poświęcamy tyle uwagi i czy widzimy zastosowania wspomnianego kierun-
ku psychoterapii w edukacji? Gdzie dostrzegamy szanse i możliwości wykorzy-
stania określonych założeń lub modeli teoretycznych AT w konkretnej i co-
dziennej praktyce nauczyciela lub wychowawcy?” 

Na te pytania autorzy książki starają się odpowiedzieć w trakcie pięciu odby-
tych ze sobą rozmów. Książka nie jest zatem typową monografią, gdyż tutaj 
istotne treści pojawiają się nieco implicite – podczas dzielenia się wiedzą, prze-
myśleniami, wątpliwościami, a przede wszystkim życiowym doświadczeniem. 
Czytelnik ma dzięki temu możliwość uczestniczenia w dyskusji nauczyciela  
i uczennicy. Może spoglądać z dwóch różniących się od siebie perspektyw.  
W założeniach publikacja przeznaczona jest dla osób – w szczególności pedago-
gów – które dotychczas nie zetknęły się z analizą transakcyjną. Może być także 
interesującą, a nawet inspirującą lekturą dla tych, którzy obeznani są z tą kon-
cepcją. Przede wszystkim jednak książkę Dlaczego analiza transakcyjna? moż-
na uznać za ważną pozycję, która prowokuje do własnych refleksji, szczególnie 
tych czynionych w ciszy, czasem podczas chwilowego odpoczynku w słoneczny 
dzień, na ławce w parku. 
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