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Do nauczyciela
prowadz¹cego zajêcia
Czy wiesz, ¿e trzymasz w d³oniach maleñki kawa³ek
historii? Psychologia i ¿ycie jest najstarszym znajduj¹cym
siê w ci¹g³ej sprzeda¿y podrêcznikiem psychologii. Od
pierwszego wydania w roku 1937 Psychologia i ¿ycie
s³u¿y³a jako model dla wszystkich póŸniejszych podrêcz-
ników psychologii poziomu podstawowego. Wczeœniej
ksi¹¿ki psychologiczne odzwierciedla³y teoretyczne
pogl¹dy autorów i by³y pisane w równej mierze dla
fachowców, jak i dla studentów. Ksi¹¿ka Floyda Rucha
z 1937 roku zmieni³a ten stan rzeczy poprzez zapreze-
ntowanie neutralnego, eklektycznego przegl¹du g³ów-
nych dziedzin psychologii, przedstawienie jej empirycz-
nej strony w sposób interesuj¹cy dla studentów, oraz
poprzez nadanie materia³owi treœciowemu praktycznego
ukierunkowania.

Przej¹³em autorstwo tej popularnej pracy w roku
1969 i przygotowa³em ostatnich szeœæ wydañ. Moim
celem by³o utrzymanie oryginalnej perspektywy przy
jednoczesnym zachowaniu naukowych rygorów oraz
zwi¹zku psychologii z problemami ¿yciowymi. W ka¿-
dym wydaniu nowe teoretyczne punkty widzenia i wa¿ne
wspó³czesne badania integrowane by³y z klasycznymi
studiami i uznanymi zasadami. Zadanie integrowania
staje siê coraz trudniejsze w miarê zwiêkszania siê iloœci
informacji dostêpnych w psychologii i pokrewnych
naukach. Jednak¿e wyzwanie to jest o¿ywczym doœwiad-
czeniem uczenia siê jakiego doznajê, przystêpuj¹c do
przygotowania ka¿dego nowego wydania Psychologii
i ¿ycia.

Nowoœci i udoskonalenia
Aby przezwyciê¿yæ fatum zwi¹zane z trzynastym wyda-
niem tej klasycznej ksi¹¿ki i aby uczyniæ z jej czy-
telników triskaidekafilów (mi³oœników liczby 13), to
wydanie Psychologii i ¿ycia przygotowa³em bardziej sta-
rannie ni¿ wszystkie poprzednie. Moje wysi³ki wspie-
rane i ukierunkowywane by³y przez nowego wydawcê,
HarperCollins, który zaproponowa³ now¹ perspektywê
edytorsk¹, skoncentrowan¹ na zachowaniu tego, co by³o
najlepsze w poprzednich wydaniach i ulepszeniu niemal
wszystkich aspektów ksi¹¿ki. Rozpoczêliœmy pracê od
najintensywniejszego procesu recenzenckiego, jakiemu
ksi¹¿ka ta zosta³a kiedykolwiek poddana. Ponad 25
nauczycieli i naukowców dokona³o recenzji poprzed-
niego wydania, a dziesi¹tki innych osób ocenia³y robo-
cze wersje wydania obecnego. Oprócz setek stron ich
uwag krytycznych wielce pomocne okaza³y siê równie¿
komentarze studentów i moich kolegów. To wydanie
opiera siê na nowych za³o¿eniach, powsta³ych dziêki
pomocy recenzentów, za³o¿eniach widocznych w orga-
nizacji ksi¹¿ki i w jej dydaktycznej strukturze. Dodat-
kowo ka¿de zdanie zosta³o dok³adnie ocenione
z punktu widzenia trafnoœci, wartoœci informacyjnej,
czytelnoœci i stylu. Moim celem by³o stworzenie pod-
rêcznika o charakterze wprowadzenia – interesuj¹cego
i prawid³owego, wci¹gaj¹cego i dostarczaj¹cego infor-
macji Tobie i Twoim studentom. Spójrzmy najpierw na
zmiany w organizacji i treœci, a nastêpnie na zmiany
w podejœciu dydaktycznym.
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Nowe w³aœciwoœci organizacji i treœci
Pierwszym problemem przy zmienianiu tej ksi¹¿ki by³o
zaprezentowanie dzia³ów psychologii w kolejnoœci, która
by³aby znana wiêkszoœci wyk³adowców, a zarazem elas-
tyczna na tyle, by mo¿na j¹ by³o dopasowaæ do cykli kszta³-
cenia o ró¿nej d³ugoœci oraz do rozmaitych zainteresowañ
ró¿nych zbiorowoœci wyk³adowców i studentów. Drugi pro-
blem to spe³nienie powy¿szych wymagañ przy równoczes-
nym spe³nianiu kolejnych wymogów: budowania na wiedzy
czytelnika-studenta i utrzymywania istotnego ci¹gu i roz-
woju idei w obrêbie rozdzia³ów i pomiêdzy nimi. Na przy-
k³ad w otwieraj¹cym ksi¹¿kê rozdziale przedstawione s¹
podstawowe perspektywy teoretyczne, które staj¹ siê zasa-
dami organizacji tematycznej w rozdzia³ach nastêpnych,
zw³aszcza w tych dotycz¹cych motywacji, osobowoœci,
psychopatologii i psychoterapii. Poni¿ej przedstawiam uzu-
pe³nienia, ulepszenia i zmiany, na które przede wszystkim
chcê zwróciæ Twoj¹ uwagê. 
� Psychologia ewolucjonistyczna oferuje „now¹” per-

spektywê na wiele aspektów funkcjonowania poz-
nawczego, emocjonalnego i behawioralnego; to za-
gadnienie pojawia siê po raz pierwszy w tym
wydaniu, a zawarte w nim stwierdzenia i ostatnie
badania wzbogacaj¹ wiedzê studentów.

� Rozdzia³ poœwiêcony metodom badawczym (2.) zosta³
zrestrukturyzowany wokó³ pojêæ Kontekstu Odkry-
wania (Context of Discovery) – gdzie tworz¹ siê dobre
pomys³y i fa³szywe przekonania a tak¿e gdzie nie-
obiektywne obserwacje mog¹ byæ kontrolowane –
oraz Kontekstu Uzasadniania (Context of Justification) –
gdzie testujemy i oceniamy hipotezy oraz okreœlamy
rzetelnoœæ naszych przekonañ. Dodano now¹ sekcjê
o etyce badañ i interwencji wraz z dyskusj¹ nad
prowadzonymi w psychologii eksperymentami na
zwierzêtach. 

� Biopsychologia przeniesiona zosta³a do Rozdzia³u 3.
i rozszerzona, niektóre czêœci jej prezentacji uproszczo-
no i mocniej powi¹zano z zainteresowaniami studentów.

� Rozdzia³ o œwiadomoœci (4.) nale¿y do najbardziej
interesuj¹cych dla studentów; przedstawia nowe
badania i dyskusjê zagadnieñ takich jak zaburzenia
snu, marzenia senne, narkotyki i hipnoza. Rozdzia³
zawiera próbê okreœlenia konceptualnych ram dla
badañ nad œwiadomoœci¹ jako wa¿n¹, odrêbn¹
dziedzin¹ psychologii.

� Przedstawienie psychologii rozwoju w pe³nym cyklu
¿ycia w Rozdzia³ach 5. i 6. zaznajamia studentów
z problemami wieku, stadiów rozwojowych i proce-
sów ludzkiego rozwoju w sposób, który pozwoli
zrozumieæ, czym jest rozwijaj¹ca siê osoba, a nie
sprowadza siê tylko do przedstawienia abstrakcyj-
nych zmiennych i procesów; ca³kowicie nowy rozdzia³
o adolescencji, doros³oœci i starzeniu siê znacznie
zwiêksza wartoœæ tego wydania ksi¹¿ki.

� Rozdzia³ o wra¿eniach (7.) zosta³ napisany ca³kowicie
na nowo tak, aby nie tylko wymieniæ i opisaæ senso-
ryczne zjawiska, ale te¿ wyjaœniæ z³o¿one procesy sen-

soryczne na poziomie fizjologicznym oraz w aspekcie
ich funkcjonowania psychologicznego.

� Rozdzia³ o spostrzeganiu (8.) wzbogacono – dla lepszego
zintegrowania i wyjaœnienia sekwencji procesów percep-
cyjnych – nowym podrozdzia³em poœwiêconym uwadze.

� Rozdzia³ o warunkowaniu i uczeniu siê (9.) zosta³ upo-
rz¹dkowany tak, aby podkreœliæ wa¿ne historycznie
wydarzenia, kluczowe pojêcia i paradygmaty oraz
ograniczenia w uogólnieniach analiz zachowania.

� Rozdzia³y poœwiêcone pamiêci i procesom poznaw-
czym (10. i 11.) zmieniono poprzez wzbogacenie ich
nowymi wynikami badañ przy równoczesnym zacho-
waniu klasycznych eksperymentów; uaktualniono
fragmenty dotycz¹ce amnezji, biologicznych proce-
sów pamiêci, s¹dzenia i podejmowania decyzji.

� Rozdzia³ o motywacji (12.) zawiera nowy przegl¹d
historyczny teorii i podejœæ badawczych oraz nowe,
rozszerzone przedstawienie ludzkiego seksualizmu
w³¹cznie z dyskusj¹ na temat problemów gwa³tu,
homoseksualizmu i uzale¿nieñ seksualnych.

� Emocje po³¹czone zosta³y ze stresem, radzeniem sobie
w sytuacjach trudnych i psychologi¹ zdrowia w Roz-
dziale 13., dla pokazania ich wzajemnych powi¹zañ;
fragmenty dotycz¹ce stresu i psychologii zdrowia
znacznie poszerzono w³¹czaj¹c aktualne teorie i wy-
niki badañ.

� Teoria osobowoœci i pomiar ró¿nic indywidualnych
zosta³y lepiej zintegrowane w Rozdzia³ach 14. i 15.;
rozjaœniono z³o¿one kwestie pojêciowe, krytycznie
przedstawiono teorie, jasno opisano nowe podejœcia
i g³ówne testy psychologiczne oraz przedyskutowa-
no kontrowersyjne zagadnienia zwi¹zane z ich nie-
w³aœciwym u¿ywaniem.

� Nowy rozdzia³ o psychologii spo³ecznej (16.) zast¹pi³
wczeœniejsze dwa rozdzia³y i prezentuje uporz¹dko-
wany przegl¹d najwa¿niejszych pojêæ wy³aniaj¹cych
siê z nowoczesnej psychologii spo³ecznej: wp³yw si³
sytuacyjnych, budowa spo³ecznej rzeczywistoœci oraz
wykorzystanie odpowiednich badañ spo³ecznych dla
polepszenia kondycji ludzkiej.

� G³êbokie zmiany zasz³y w rozdzia³ach poœwiêconych
psychopatologii i terapii (17. i 18.), w wyniku czego
diagnozy zawarte w podrêczniku DSM-III-R lepiej po-
wi¹zano z zagadnieniami teoretycznymi, badaniami
i praktycznymi zastosowaniami, przy jednoczesnym
skoncentrowaniu siê w bardziej szczegó³owy sposób
na wybranych rodzajach zaburzeñ umys³owych i ich
leczeniu.

� Nowy dodatek o analizie danych i technikach statys-
tycznych wykorzystuje rzeczywiste dane z badañ,
w których porównywa³em ró¿ne typy morderców na
kilku psychologicznych wymiarach.

Nowe w³aœciwoœci pedagogiczne
Pedagogika jest zabawnym s³owem; w rzeczywistoœci
odnosi siê ono do wszystkich strategii, jakie przyjmu-
jemy dla uczynienia uczenia siê studentów bardziej efek-
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tywnym. Pedagogika jest stylem, dodanym przez ka¿dego
nauczyciela do treœci, stylem spajaj¹cym tê treœæ w jed-
nolit¹ ca³oœæ w wiêkszej mierze ni¿ proste zsumowanie
czêœci. Jest to sposób, w jaki idee czyni siê przystêpnymi.
Bardziej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej pracowa³em nad
pedagogik¹ Psychologii i ¿ycia tak, by wydanie to by³o
„przyjazne u¿ytkownikowi”. Poni¿ej przedstawiam zmia-
ny w zakresie pedagogicznych w³aœciwoœci ksi¹¿ki.

� W tym wydaniu zwiêkszona zosta³a atrakcyjnoœæ
ka¿dego rozdzia³u poprzez dodanie interesuj¹cych
fragmentów, takich jak wiele nowych Otwieraj¹cych
przypadków (Opening Case). Te ¿ywe prezentacje
indywidualnych przypadków stanowi¹ ilustracjê
podstawowych tematów; do ilustracji tych czynione
s¹ czêste odniesienia w treœci rozdzia³u, a ich celem
jest przyci¹gniêcie uwagi studentów. Na przyk³ad
przypadek cierpi¹cego na paraplegiê wspinacza
wysokogórskiego wprowadza nas w zagadnienie
motywacji na najwy¿szym poziomie jej intensyw-
noœci; historia Howarda Hughesa dostarcza fascynuj¹-
cego studium rozwoju osobowoœci; przypadek
Heleny Keller pozwala uchwyciæ istotê wra¿eñ,
a wspomnienia osoby uratowanej z obozu kon-
centracyjnego, na temat ciekawoœci jako podsta-
wowej ludzkiej cechy nawet w warunkach piek³a
obozu, s³u¿¹ jako wprowadzenie do psychologii
poznawczej.

� Poprzedni ci¹g ramek zawieraj¹cych Zbli¿enia (popu-
larne wœród studentów i zbie¿ne z g³ównymi punk-
tami rozdzia³u) zosta³ rozszerzony; wystêpuj¹ teraz
dwa rodzaje Zbli¿eñ, z których jedne dotycz¹ psycho-
logii œrodowiskowej, a drugie uzale¿nieñ, przy czym
te ostatnie szczególnie szeroko prezentuj¹ takie
zagadnienia, jak narkomania, alkoholizm, nikoty-
nizm, uzale¿nienie od hazardu i seksu. Ka¿de Zbli¿e-
nie przedstawia wyniki badañ, kontrowersjê, dyskusjê
lub æwiczenie dla studentów, odnosz¹ce siê do poru-
szanego w tym Zbli¿eniu tematu. Te nowe Zbli¿enia
bezpoœrednio dotycz¹ istotnych zagadnieñ porusza-
nych w rozdziale, uwypuklaj¹c inn¹ perspektywê lub
wykorzystuj¹c informacje zawarte w rozdziale do
lepszego poinformowania studenta o zagadnieniu
przedstawionym w Zbli¿eniu. Na przyk³ad w rozdziale
o rozwoju w pe³nym cyklu ¿ycia studenci proszeni s¹
o zaprojektowanie czêœci przestrzeni mieszkalnej
w swoim domu dla osoby starszej – po uprzednim
zapoznaniu siê z tym, w jaki sposób przedsiêbiorca
wykorzysta³ wiedzê o przyzwyczajeniach osób star-
szych i ich ograniczeniach sensorycznych do zapro-
jektowania takiej przestrzeni. W rozdziale o proce-
sach poznawczych studenci badaj¹ poznawczy proces
podejmowania decyzji w miarê studiowania debaty
obroñców œrodowiska naturalnego na temat zabijania
wielorybów dla celów naukowych. W rozdziale o me-
todach badawczych analizuj¹ „wojnê o narkotyki”,
rozwa¿aj¹c, jak wnioski zale¿¹ od poprawnego lub
niepoprawnego sposobu wykorzystania statystyki.

W rozdziale poœwiêconym terapii studenci na
podstawie dyskusji, w której opinie psychologów
przeciwstawiane s¹ opiniom autorytetów medycz-
nych, rozwa¿aj¹ czy leczenie alkoholików powinno
polegaæ na ca³kowitej abstynencji czy na kontrolowa-
nym piciu.  

� Podsumowania wewn¹trz rozdzia³ów w obecnym wyda-
niu koñcz¹ niemal ka¿d¹ z g³ównych czêœci rozdzia³u,
tak aby daæ studentom mo¿liwoœæ dokonywania
przegl¹du najwa¿niejszych idei prezentowanych w da-
nym fragmencie, zanim przejd¹ oni do czêœci
nastêpnej.

� G³ówne zagadnienia poœwiêcone uchwyceniu najwa¿-
niejszych punktów ka¿dego rozdzia³u dopomog¹
studentom ukierunkowaæ wysi³ki w ich studiach.

� Na koñcu ka¿dego rozdzia³u zamieszczono listê
Podstawowych terminów oraz spis Autorów wa¿niejszych
prac. Terminy te i nazwiska zosta³y w tekœcie wyró¿-
nione wyt³uszczon¹ czcionk¹.

� S³ownik rozszerzono o ponad 200 terminów, niektóre
definicje zredagowano na nowo oraz rozszerzono
listê wa¿nych autorów.

� G³ówne idee s¹ zarysowywane w rozdzia³ach w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy ich ³atwe zapamiêtanie i póŸniej-
sze wydobycie z pamiêci.

� W tym wydaniu wykorzystano wiêcej przyk³adów,
metafor i analogii ni¿ w jakimkolwiek wczeœniejszym
wydaniu tej ksi¹¿ki, tak by tchn¹æ ¿ycie w abstrak-
cyjne pojêcia.

� Spêdziliœmy wiele czasu i w³o¿yliœmy wiele wysi³ku
w opracowanie ilustracji rysunkowych i fotograficz-
nych skoordynowanych z kluczowymi pojêciami
i wzbogacaj¹cych je w ka¿dym rozdziale.

� To wydanie zawiera wybór badañ i fotografii zaczer-
pniêtych z programów telewizyjnej serii Discovering
Psychology, która mo¿e byæ wartoœciowym dodat-
kiem.

Aktualnoœæ
Dziêki mojemu trwaj¹cemu ca³e ¿ycie zaanga¿owaniu
w nauczanie jestem zorientowany w najnowszych osi¹g-
niêciach psychologii oraz w zmieniaj¹cych siê zaintere-
sowaniach studentów. Ci¹gle odkrywam nowe radoœci
p³yn¹ce z nauczania wprowadzenia do psychologii za-
równo na wyk³adach dla du¿ych grup s³uchaczy (do 750
osób), jak i na ma³ych seminariach dla tuzina uczestni-
ków. Dziêki szkoleniu asystentów w ramach praktycz-
nego kursu efektywnego nauczania jestem zmuszony do
ci¹g³ej reewaluacji strategii i taktyki przekazywania wie-
dzy, które znajduj¹ zastosowanie w rozmaitych podej-
œciach w nauczaniu.

Wyj¹tkowe dla tego wydania Psychologii i ¿ycia jest
moje doœwiadczenie zdobyte podczas trzyletniej pracy
nad seri¹ telewizyjnych programów o psychologii. Jako
g³ówny doradca naukowy, scenarzysta i gospodarz serii
Discovering Psychology (wyprodukowanej przez bostoñsk¹
stacjê telewizyjn¹ WGBH) mog³em poœwiêciæ wiele czasu
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na przemyœlenie najwa¿niejszych idei, zasad, teorii i ba-
dañ w psychologii. Spêdzi³em wiele godzin na dyskuto-
waniu podstawowych zagadnieñ z wybitnym zespo³em
dziesiêciu doradców naukowych, którzy dopomogli mi
w wyostrzeniu spojrzenia i dostarczyli alternatywnych
perspektyw na sposoby prezentowania naszych zagad-
nieñ szerokiej publicznoœci i studentom. Projektowanie
œrodków s³u¿¹cych przek³adaniu psychologii na wizualne
obrazy i s³owa dostêpne szerokiej publicznoœci rozsze-
rzy³o moj¹ zdolnoœæ do przekazywania tych zagadnieñ
moim studentom, a tak¿e, mam nadziejê, Twoim. Próbo-
wa³em w³¹czyæ w to wydanie Psychologii i ¿ycia wiêkszoœæ
z tego, co odkry³em przygotowuj¹c 26-odcinkow¹ seriê
programów telewizyjnych. Produkt koñcowy wszystkich
tych wysi³ków jest, mam nadziejê, po³¹czeniem dostêp-
noœci, równowagi i obszernoœci.

Dostêpnoœæ, równowaga i obszernoœæ
Obok ulepszeñ organizacyjnych i pedagogicznych ju¿
wymienionych, wiele innych w³aœciwoœci czyni informacje
zawarte w tej ksi¹¿ce dostêpnymi szerokim krêgom stu-
dentów o ró¿nych zdolnoœciach. Te w³aœciwoœci obejmuj¹
pytania i osobiste przyk³ady podawane przez autora,
æwiczenia dla studentów, prezentacje, æwiczenia na kry-
tyczne myœlenie, listy specjalnych Ÿróde³ do wykorzys-
tania przez studentów, oraz osobist¹, ukierunkowan¹ na
studentów informacjê na takie tematy, jak testowanie
psychologiczne, zdrowie i dobre samopoczucie, zaburze-
nia snu, pokonywanie stresu, gwa³t, AIDS i zdrowie
psychiczne. Dostêpnoœæ osi¹gana jest te¿ przez zastoso-
wanie stylu pisania o du¿ej czytelnoœci i budz¹cego
zainteresowanie czytelnika; studenci zauwa¿¹ zapewne,
¿e ten styl by³ g³ównym priorytetem w przygotowywaniu
nowej wersji Psychologii i ¿ycia.

Równowaga oznacza wiele rzeczy w podrêczniku psy-
chologii kursu podstawowego. Równowaga miêdzy stano-
wiskami konceptualnymi i teoretycznymi osi¹gniêta
zosta³a drog¹ przedstawienia piêciu g³ównych podejœæ –
poznawczego, behawiorystycznego, psychodynamiczne-
go, biopsychologicznego i humanistycznego – wraz z po-
dejœciem nowym, zyskuj¹cym coraz wiêcej zwolenników:
psychologi¹ ewolucjonistyczn¹. Te zró¿nicowane perspek-
tywy zosta³y zarysowane w Rozdziale 1., a nastêpnie sto-
sowane s¹ jako tematy organizuj¹ce treœæ w wielu kolej-
nych rozdzia³ach. Ksi¹¿ka w za³o¿eniu ma byæ eklektyczna
i bezstronna pod wzglêdem orientacji teoretycznej,
czemu s³u¿y przedstawianie tego, co jest najlepsze w ka¿-
dym z tych podejœæ w trakcie oceniania ich trafnoœci
w aspekcie rozmaitych zagadnieñ i zastosowañ praktycz-
nych.

Równowaga oznacza równie¿ zestawianie tego, co
najlepsze w dawnej psychologii z nowoœciami. W tym
celu pozostawi³em w ksi¹¿ce te klasyczne studia, które
tworz¹ fundamenty wiêkszoœci naszej wiedzy w zakresie
psychologii i do³¹czy³em do nich najnowsze wyniki
i wy³aniaj¹ce siê paradygmaty badawcze (kwestionuj¹ce
piagetowskie stadia, mity naros³e wokó³ starzenia siê

i koneksjonistyczne podejœcie w badaniach sieci neuro-
nalnych). Potwierdzeniem w³¹czenia wspó³czesnych
badañ jest powiêkszenie bibliografii o 1100 pozycji.
Równoczeœnie to wydanie w wiêkszym stopniu ni¿
wydania poprzednie korzysta z historycznego kontekstu
dla umo¿liwienia studentom docenienia intelektualnych
Ÿróde³ wa¿nych idei i kontrowersji w psychologii.

Równowaga odnosi siê tak¿e do wi¹zania rygorys-
tycznych badañ naukowych i wznios³ych teorii z prak-
tycznymi zastosowaniami do zagadnieñ wywodz¹cych
siê z ¿ycia. Szczegó³y badañ uwidocznione s¹ w ma³ych
modu³ach, co wyodrêbnia ich procedurê i rezultaty od
uogólnieñ czynionych w tekœcie. Jednoczeœnie, jak
wynika to z tytu³u ksi¹¿ki, w jej tekœcie nieustannie
psychologia miesza siê z ¿yciem, to, co abstrakcyjne
z tym, co praktyczne, to, co naukowe ze stosowanym.
W jednym z Otwieraj¹cych przypadków opisano, jak b³¹d
pope³niany przez pilotów, który doprowadzi³ do wielu
wypadków lotniczych, zosta³ skorygowany na skutek
odkrycia psychologicznego z³udzenia powstaj¹cej u pilo-
tów w pewnych warunkach lotu. Jedno ze Zbli¿eñ opisuje
nowe badania prowadzone w Szwecji, które zmniejszy³y
w skali kraju przemoc wœród uczniów poprzez zmianê
w otoczeniu spo³ecznym stymuluj¹cym wczeœniej tak¹
agresjê. Jeszcze inne Zbli¿enie wyjaœnia, dlaczego stu-
dentki college’ów s¹ bardziej sk³onne upijaæ siê ni¿ stu-
denci. Jeden z g³ównych fragmentów ksi¹¿ki poœwiêcony
jest praktycznym strategiom radzenia sobie ze stresem
i sposobom na rozwiniêcie zdrowego, optymistycznego
punktu widzenia.

Psychologia i ¿ycie ma byæ obszerna w stopniu wystar-
czaj¹cym dla usatysfakcjonowania najbardziej wymagaj¹-
cych nauczycieli, a zarazem pozbawiona pedantycznoœci
polegaj¹cej na zarzuceniu pocz¹tkuj¹cego studenta
nadmiarem szczegó³ów. Przedstawienie wa¿nych tema-
tów, takich jak biopsychologia, psychologia poznawcza,
uwaga, podejœcia miêdzykulturowe, ludzki seksualizm,
etyka, doros³oœæ i starzenie siê, zosta³o rozszerzone.
Tekst raczej wyjaœnia krytyczne procesy i zjawiska, ni¿
tylko je opisuje. Przyk³ady tego znaleŸæ mo¿na w nowym
rozdziale poœwiêconym psychologii spo³ecznej. Przed-
stawiono w nim odpowiednie wyniki badañ, przyk³ady
i systematyczny opis rozwoju ka¿dego z trzech kluczo-
wych pól psychologii spo³ecznej. Zakres materia³u pre-
zentowanego w ksi¹¿ce w po³¹czeniu z wk³adem nauczy-
ciela pozwoli przygotowaæ studentów do zrozumienia,
o czym traktuje wspó³czesna psychologia i przygotowaæ
ich do studiowania psychologii na wy¿szym poziomie.

Podziêkowania osobiste
Chocia¿ Beatlesi poradzili sobie z niewielk¹ pomoc¹
swoich przyjació³, ja przetrwa³em proces rewizji
i produkcji tego wydania Psychologii i ¿ycia jedynie dziêki
wielkiej pomocy moich przyjació³. Wykonanie ogrom-
nego zadania napisania ksi¹¿ki o takim zakresie mo¿liwe
by³o jedynie z pomoc¹ wielu przyjació³, kolegów, studen-
tów oraz pracowników redakcji nowego wydawcy,
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HarperCollins. Z wdziêcznoœci¹ potwierdzam ich nieoce-
niony wk³ad na ka¿dym etapie tego przedsiêwziêcia –
zbiorowo, a teraz indywidualnie.

Louise Carter, psycholog rozwojowy z wykszta³cenia
i utalentowana pisarka, pracowa³a ze mn¹ nad o¿ywie-
niem Otwieraj¹cych przypadków i Zbli¿eñ. William Buskist
(Uniwersytet Auburn), autor wybitnego wprowadzenia
do psychologii, nie tylko dokona³ wnikliwego przegl¹du
poprzedniego wydania, lecz nawet ochotniczo przejrza³
rozdzia³y dotycz¹ce uczenia siê i biopsychologii. Carlo
Piccione, terapeuta i nauczyciel w Stanford, wykorzysta³
sw¹ wiedzê do poprawienia rozdzia³u o psychologii
zdrowia.

Zgodnie z najlepsz¹ akademick¹ tradycj¹ nauczycieli
ucz¹cych siê od swoich studentów, nauczy³em siê wiele
tego co jest nowe i aktualne w psychologii od utalento-
wanych studentów Uniwersytetu Stanford oraz Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Ich pomoc mia³a wiele
postaci, od pomocy przy rewizji czêœci rozdzia³ów, po
przygotowywanie zarysów, bibliografii i krytycznych ocen.
Podziêkowania nale¿¹ siê Davidowi Bryantowi (pamiêæ),
Eileen Donahue (osobowoœæ i pomiar), Barbarze Fredrick-
son (starzenie siê), Derekowi Koehlerowi (os¹d), Jeffre-
yowi Millerowi (psychologia ewolucjonistyczna), Donnie
Mumme (rozwój spo³eczno-emocjonalny), Cheryl Olson
(motywacja), Ruth Polak (dodatek statystyczny), Marcowi
Shulzowi (psychologia kliniczna), Marii Stone (uwaga),
Peterowi Toddowi (psychologia ewolucjonistyczna i ko-
neksjonizm) i Amandzie Woodward (rozwój mowy).

Rady dotycz¹ce obszarów ich specjalizacji nadesz³y
od Kenta Harbera (emocje), Foresta Jourdana (teoria
samowystarczalnoœci [self-efficacy theory]), Angeline
Lillard (rozwój poznawczy) i Delii Cioffi (spostrzeganie
spo³eczne). U³o¿enie odnoœników w spójn¹ bibliografiê
jest dzie³em Alissy Crovetti, Lunn Lestiny, Rose
McDermott i Petera Myersa. Lyle Brenner otrzymuje
podziêkowania za uporz¹dkowanie S³ownika.

Wydawca wykaza³ niezwyk³y entuzjazm w czynieniu
tego wydania Psychologii i ¿ycia najlepszym z mo¿liwych.
Wszyscy, którzy mieli cokolwiek wspólnego z tym zada-
niem, traktowali je jakby to by³a nowa ksi¹¿ka, która
musi odnieœæ sukces. Poœwiêcili jej tyle uwagi i troski, ile
zwykle poœwiêca siê pierwszym wydaniom. Susan Dris-
coll, w owym czasie Wiceprezes i Redaktor Naczelny
Dzia³u Nauk Spo³ecznych i Behawioralnych, a ostatnio
nowy Dyrektor do Spraw Marketingu wydawnictwa Har-
perCollins, ustanowi³a wysoki standard swoim ca³kowi-
tym zaanga¿owaniem w zorganizowanie najlepszego
zespo³u i do³o¿eniem starañ do uzyskania najwy¿szej
jakoœci produkcji tego nowego wydania Psychologii
i ¿ycia w wydawnictwie HarperCollins. Anne Harvey
sprawnie organizowa³a pracê personelu uczestnicz¹cego
w wytwarzaniu tak wymagaj¹cego produktu. Podziêko-
wania za now¹ piêkn¹ szatê graficzn¹ nale¿¹ siê
Kierownikowi Produkcji Michaelowi Weinsteinowi,
projektantce Kathy Horning i redaktorom graficznym
Cheryl Kycharzak i Carol Parden. Leslie Hawke zreda-
gowa³a materia³y pomocnicze w u¿yteczny program edu-

kacyjny, który wspomo¿e uczenie siê i nauczanie psycho-
logii. Otis Taylor otrzymuje podziêkowania za twórczy
wk³ad w promocjê i marketing ksi¹¿ki.

Decyzja, aby potraktowaæ to wydanie Psychologii
i ¿ycia jako now¹ publikacjê oznacza³a, ¿e ksi¹¿ka przej-
dzie przez rozleg³y proces redakcyjny. Mia³em szczêœcie
œciœle wspó³pracowaæ ze wspania³ym redaktorem Becky
Kohn. Skoncentrowa³a ona sw¹ krytyczn¹ wizjê na
poprawieniu struktury rozdzia³ów, organizacji i u³o¿enia
idei oraz na jasnoœci stylu, co, jak mam nadziejê, jest
widoczne dla czytelnika. Sarah Lane mia³a byæ jedynie
korektork¹. Jednak¿e doda³a jeszcze jeden poziom reda-
gowania treœci. Choæ nigdy nie uczestniczy³a w ¿adnym
kursie psychologicznym, by³a w stania nadaæ rêkopisowi
now¹ perspektywê, która wymaga³a wiêkszej liczby
przyk³adów, jaœniejszych definicji i prostszych wyjaœnieñ.
Dziêkujê im obu za ich wk³ad.

Wreszcie, wspomagany by³em w tym przedsiêwziê-
ciu przez m¹dre porady i recenzje kolegów i nauczycieli
ze wszystkich stron kraju. Wskazywali oni na to, co by³o
dobre w poprzednich wydaniach i co powinno zostaæ
zachowane w wydaniu obecnym, co powinno zostaæ
opuszczone, a co dodane. Dziêkujê ka¿demu z nich, ma-
j¹c nadziejê, ¿e dostrzeg¹, jak ich wk³ad przyczyni³ siê
do polepszenia mojego wytworu. Szczególne podziê-
kowania kierujê do mojej przyjació³ki,  kole¿anki i ¿ony,
Christiny Maslach, za to, ¿e zawsze by³a na miejscu,
kiedy jej potrzebowa³em w czasie tego d³ugiego
procesu. Dziêkujê recenzentom w porz¹dku alfabetycz-
nym:

MARY ALGUIRE, University of Arkansas
EMIR ANDREWS, Memorial University of Newfoundland
GALEN L. BARIL, University of Scranton
ILENE BERNSTEIN, University of Washington
BRUCE M. BONGER, College of the Holly Cross
RICHARD W. BOWEN, Loyola University, Chicago
CHARLES L. BREWER, Furman University 
MARVIN BROWN, University of Saskatchewan
RANDY CALDWELL, San Jose State University 
DENNIS COGAN, Texas Tech University
THOMAS B. COLLINS, Mankato State University 
IMMA CURIEL, University of Maryland, Baltimore County
DEBRA J. ELLIOTT, Ohio State University 
ROBERTA A. EVESLAGE, Johnson County Community College
JOHN L. FLETCHER, Southwest Texas State University 
SALLY A. FRUTIGER, Denison University 
GRACE GALLIANO, Kennesaw State College
CLAUDIA GRAHAM, Wake Technical Community College
GARY GREENBERG, Wichita State University 
RICHARD A. GRIGGS, University of Florida, Gainesville
LAWRENCE GRIMM, University of Illinois, Chicago
PETER HANFORD, Indiana University – Purdue University at

Indianapolis
JAKE W. JACOBS, University of Arizona
MARY L. JASNOSKI, George Washington University 
GINNY JELINEK, Ohio State University 
CARL JOHNSON, Central Michigan University 
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RICHARD A. KASSCHAU, University of Houston
MARK KOPPEL, Montclair State College
JOHN KOUNIOS, Tufts University 
T. C. LEWANDOWSKI, Delaware County Community College
WILLIAM A. MCCORMACK, San Jose State University 
JERRY MCCULLOUGH, Lenoir Community College
ELIZABETH C. MCDONEL, Indiana University-Purdue

University at Indianapolis
COLIN M. MACLEOD, University of Toronto, Scarborough
ROBERT W. NEWBY, Tarleton State University 
THOMAS OBRIEMSKI, University of Denver
DAN PERKINS, Richland College
MARGARET PHILIP, Mankato State University 
SCOTT PLOUS, Wesleyan University 
S. JACK RACHMAN, The University of British Columbia
FRANKLYN M. ROTHER, Brookdale Community College
ROBERT SOLSO, University of Nevada
DAVID A. SCHROEDER, University of Arkansas
MARVIN W. SCHWARTZ, University of Cincinnati
COLIN SILVERTHORNE, University of San Francisco
JAMES R. SPEER, Stephen F. Austin State University 
TONI L. STRAND, Stetson University 
CURTIS THOMSEN, Jersey City State College
LEE VAN SCYOC, University of Wisconsin
ROC E. WALLEY, University of Alberta
ANN WEBER, University of North Carolina, Asheville
LINDA J. WELDON, Essex Community College
JOHN R. WILLIAMS, Westchester Community College
KAREN B. WILLIAMS, Illinois State University 
WILLIAM H. ZACHRY, University of Tennessee

Dziêkujê bardzo
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