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Zdroworozs¹dkowa refleksja nad cz³owiekiem, powodami
jego decyzji i postêpowania, prze¿yæ i s¹dów, towarzyszy
ludziom zapewne od pocz¹tku ich istnienia. Jednak sto-
sunkowo niedawno, bo dopiero w osiemdziesi¹tych latach
XIX wieku, refleksja nad cz³owiekiem zaczê³a nabieraæ
naukowego kszta³tu w postaci psychologii. Powiada siê
wiêc, ¿e psychologia ma za sob¹ wprawdzie d³ugie dzieje,
ale bardzo krótk¹ historiê. Niemal¿e wszystkie naukowo
udokumentowane prawid³owoœci rz¹dz¹ce ludzk¹ psychik¹
i zachowaniem znane s¹ co najwy¿ej od kilku dziesi¹tek
lat, podczas gdy wiele praw fizyki czy chemii znamy od
stuleci. Psychologia pojawi³a siê jako odrêbna nauka empi-
ryczna zdumiewaj¹co póŸno, choæ w tej chwili rozwija siê
bardzo intensywnie. Ocenia siê, ¿e w zawodzie psychologa
(praktyka czy badacza) pracuje w tej chwili na œwiecie
ponad 300 tysiêcy osób, a liczba ta szybko roœnie - w samej
Polsce studiuje obecnie psychologiê oko³o 10 tysiêcy osób.

Rozwój psychologii (w sensie wzrostu liczby osób
praktycznie wykonuj¹cych ten zawód i liczby prowadzo-
nych badañ empirycznych) niew¹tpliwie wspó³wystêpuje
z demokratycznym porz¹dkiem politycznym, gospo-
dark¹ rynkow¹ i zamo¿noœci¹ spo³eczeñstwa. Nie by³oby
m¹drze twierdziæ, ¿e psychologia czyni spo³eczeñstwo
demokratycznym, rynkowym i zamo¿nym. Ale g³ównie
takim spo³eczeñstwom psychologia jest potrzebna i byæ
mo¿e dopiero pojawienie siê tego rodzaju spo³eczeñ-
stwa stworzy³o masowe zapotrzebowanie na tê naukê.
Psychologia jest zbêdna w spo³eczeñstwie totalitarnym,
poniewa¿ jednostka nie ma w nim znaczenia. Jest nie-
potrzebna w spo³eczeñstwie zdominowanym przez pro-
ducentów dóbr, poniewa¿ i tak ka¿dy produkt zostanie
zbyty bez rozpoznania, kim jest potencjalny nabywca
i czego on pragnie. Jest zbêdna w spo³eczeñstwie bied-
nym i zapóŸnionym technologicznie, poniewa¿ ma ono

do przezwyciê¿enia wiele przeszkód znacznie prymityw-
niejszych ni¿ te, w których pokonaniu pomaga psycho-
logia. Natomiast psychologia wydaje siê konieczna w
spo³eczeñstwach, których obywatele dysponuj¹ du¿¹
swobod¹ dokonywania wyborów konsumenckich, poli-
tycznych i w ogóle ¿yciowych. Bowiem tylko znajomoœæ
prawid³owoœci rz¹dz¹cych ludzk¹ psychik¹ i postêpowa-
niem pozwala ludzkie wybory przewidywaæ, a w pew-
nym stopniu tak¿e i je kszta³towaæ – przy poszanowaniu
podmiotowoœci i swobody wyboru jednostki.

Tak wiêc póŸne pojawienie siê psychologii jest nie-
jako kompensowane du¿¹ intensywnoœci¹ jej rozwoju,
który owocuje szybkim przyrostem wiedzy. W³aœnie szybki
przyrost wiedzy jest g³ównym powodem, dla którego
Philip Zimbardo w niniejszym wydaniu w istocie od
nowa napisa³ tê ksi¹¿kê. Wymaga³o to ponownego prze-
t³umaczenia na jêzyk polski jej trzynastego w oryginale
wydania. Obecna edycja polska Psychologii i ¿ycia jest
owocem tych w³aœnie prac translacyjnych – t³umaczy,
wydawcy i redaktorów naukowych t³umaczenia.

Psychologia i ¿ycie jest ksi¹¿k¹ nie tylko bardzo wspó³-
czesn¹, ale i klasyczn¹ – jej pierwsze wydanie (autorstwa
Floyda Rucha) ukaza³o siê w roku 1937 i sta³o siê swoistym
pierwowzorem „amerykañskiego” podrêcznika psycholo-
gii na poziomie podstawowym. Jest to podrêcznik „amery-
kañski” w dwojakim sensie – po pierwsze dlatego, ¿e wiêk-
szoœæ przywo³ywanych w nim badañ zosta³a wykonana
w tym w³aœnie kraju, po drugie zaœ dlatego, ¿e podejmuje
szereg œwiadomych, dobrze przemyœlanych zabiegów
maj¹cych na celu uatrakcyjnienie wyk³adanych treœci.

Amerykañski rodowód Psychologii i ¿ycia w tym
pierwszym sensie jest w du¿ym stopniu nieunikniony –
wiêkszoœæ wspó³czesnych badañ psychologicznych pro-
wadzona jest w Stanach Zjednoczonych, co zreszt¹ doty-



czy obecnie tak¿e wielu innych dziedzin nauki. Rodzi to
oczywiœcie pytanie, jak dalece prawid³owoœci opisywane
w tej pracy maj¹ charakter ogólny, a jak dalece s¹ specy-
ficzne dla spo³eczeñstwa jedynie amerykañskiego. 

Coraz liczniejsze badania miêdzykulturowe oraz  bada-
nia psychologiczne wykonywane w innych krajach, w tym
równie¿ w Polsce, sk³aniaj¹ nas do opinii, ¿e niemal¿e
wszystkie prawid³owoœci tu omawiane maj¹ charakter
ogólny. Dotyczy to procesów psychicznych silnie zwi¹za-
nych z biologiczn¹ struktur¹ naszego organizmu (jak
odczuwanie bólu i g³odu czy widzenie barw lub rozwój
motoryczny). Dotyczy tak¿e takich uniwersalnych u ludzi
jako gatunku zjawisk, jak wykszta³canie siê struktur poz-
nawczych czy kompetencji jêzykowej (choæ ludzie ró¿nych
kultur ucz¹ siê oczywiœcie ró¿nych jêzyków, rozwój jêzyka
wykazuje zdumiewaj¹ce podobieñstwa u osób z ró¿nych
kultur). Uniwersalizm prawid³owoœci psychologicznych
dotyczy nawet tak silnie kulturowo uwarunkowanych zja-
wisk jak treœæ i funkcjonowanie stereotypów. Na przyk³ad
w badaniach prowadzonych w oko³o trzydziestu krajach
stwierdzono du¿¹ jednorodnoœæ stereotypów kobiecoœci
(uczuciowoœæ, opiekuñczoœæ, nastawienie na relacje spo-
³eczne) i mêskoœci (ambicja, agresywnoœæ, zdecydowanie,
nastawienie na sprawczoœæ i zadania).

Wszystko to nie znaczy oczywiœcie, ¿e zró¿nicowa-
nie kulturowe mo¿na czy nale¿y pomin¹æ. Jednak podsta-
wowe prawid³owoœci rz¹dz¹ce ludzk¹ psychik¹ i zacho-
waniem s¹ na tyle ogólne, ¿e nie ma wielkiego znaczenia,
czy stwierdzono je na osobach badanych pochodz¹cych

z USA, czy z Polski. Innymi s³owy, choæ Psychologia i ¿ycie
odwo³uje siê do amerykañskich przyk³adów z ¿ycia,
znaczna wiêkszoœæ opisywanych w niej prawid³owoœci
stosuje siê tak¿e do realiów naszego kraju. 

Psychologia i ¿ycie jest amerykañska tak¿e i w formie:
jest ksi¹¿k¹, która stara siê spodobaæ, przyci¹gn¹æ uwagê i
– w najlepszym sensie tego s³owa – dobrze sprzedaæ
przekazywan¹ wiedzê. Ka¿dy rozdzia³ rozpoczyna siê
przedstawieniem ma³ego „studium przypadku” – opisu
konkretnego zdarzenia z ¿ycia jakiejœ osoby, stanowi¹cego
¿yw¹ ilustracjê któregoœ z zagadnieñ poruszanych w tym
rozdziale. Przek³adalnoœæ omawianych prawid³owoœci i teo-
rii na konkretne problemy ¿yciowe zapewniaj¹ te¿
zamieszczone w ka¿dym rozdziale zbli¿enia poœwiêcone
dwojakiego rodzaju zagadnieniom – problematyce uzale¿-
nieñ i problematyce ekologicznej. Poszczególne partie
materia³u zakoñczone s¹ podsumowaniami, które wieñcz¹
tak¿e ka¿dy z rozdzia³ów. Dobrym pomys³em jest rozpo-
czynanie lektury ka¿dego rozdzia³u od uwa¿nego zapozna-
nia siê z jego podsumowaniem. Dydaktycznych walorów
tej ksi¹¿ki dope³niaj¹ listy podstawowych terminów wymie-
nionych na zakoñczenie ka¿dego rozdzia³u, a tak¿e s³ownik
umieszczony na koñcu pracy.

Zgodnie ze swym tytu³em, Psychologia i ¿ycie têtni
¿yciem, co nie przeszkadza jej byæ rzetelnym Ÿród³em
informacji o wspó³czesnym stanie wiedzy psychologicz-
nej. Philip Zimbardo nie kryje swej fascynacji psycholo-
gi¹. Mamy nadziejê, ¿e dla Czytelnika równie fascynuj¹ca
oka¿e siê ta ksi¹¿ka.
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