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R O Z D Z I A �  1

Alfred Adler

Znajomo�� cz�owieka 1927

 1902 roku grupa m��czyzn pochodzenia �ydowskiego, w wi�kszo�ci
lekarzy, zacz��a spotyka	 si� co �rod� w pewnym wiede�skim apar-
tamencie. „
rodowe towarzystwo psychologiczne” Sigmunda Freuda

przekszta�ci�o si� ostatecznie w Wiede�skie Towarzystwo Psychoanalityczne,
a jego pierwszym prezesem by� Alfred Adler.

Jako druga najwa�niejsza osoba w kole wiede�skim i twórca psychologii in-
dywidualnej, Alfred Adler nigdy nie uwa�a� si� za ucznia i na�ladowc� Freuda.
Sam Freud by� typem nobliwego patrycjusza, pochodzi� z wykszta�conej rodziny
i mieszka� w modnej dzielnicy Wiednia. Adler z kolei by� synem kupca zbo�owego
i wychowywa� si� na przedmie�ciach. Freud s�yn�� ze znajomo�ci �wiata staro�yt-
nego i kolekcji antyków, Adler walczy� o prawa kobiet i ci��ko pracowa� na rzecz
lepszej edukacji i opieki zdrowotnej robotników.

S�ynne rozstanie tej pary naukowców nast�pi�o w 1911 roku. Adler by� coraz
bardziej poirytowany przekonaniem Freuda, �e wszystkie problemy psychiczne
wynikaj� z t�umienia pop�du seksualnego. Kilka lat wcze�niej opublikowa� ksi��-
k� Studie über Minderwertigkeit von Organen, w której stwierdza�, i� to, jak lu-
dzie postrzegaj� swoje cia�o i jego braki, jest g�ównym czynnikiem kszta�tuj�cym
ich cele �yciowe. Freud uwa�a�, �e nie�wiadomo�	 w pe�ni kontroluje jednostki
ludzkie, Adler z kolei s�dzi�, �e ludzie kszta�tuj� styl �ycia w odpowiedzi na �rodo-
wisko i odczuwane niedobory. Jednostki w naturalny sposób d��� do osobistej
mocy i poczucia to�samo�ci, ale zdrowe jednostki usi�uj� równie� przystosowa	
si� do spo�ecze�stwa i przyczyni	 si� do pomno�enia dobra wspólnego.

Kompensacja s�abo�ci
Podobnie jak Freud, Adler uwa�a�, �e ludzka psychika kszta�towana jest we wcze-
snym dzieci�stwie, a wzory zachowania pozostaj� zaskakuj�co trwa�e tak�e
w doros�ym �yciu. Freud jednak skupia� si� na dzieci�cej seksualno�ci, natomiast
Adler bardziej interesowa� si� tym, w jaki sposób dzieci usi�uj� zwi�kszy	 swoj�

W
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rol�. Wrastaj�c w otoczenie, w którym wszyscy wydaj� si� wi�ksi i silniejsi,
dziecko d��y do spe�nienia swoich zachcianek najkrótsz� drog�.

Adler zas�yn�� koncepcj� „porz�dku narodzin” w rodzinie. Najm�odsze dzieci
na przyk�ad, poniewa� s� mniejsze i s�absze ni� pozosta�e rodze�stwo, b�d� si�
cz�sto stara�y „przewy�szy	 ka�dego z pozosta�ych cz�onków rodziny i sta	 si� naj-
zdolniejszym jej cz�onkiem”. 
cie�ka rozwojowa ma dwa odga��zienia — dziecko
albo zaczyna imitowa	 doros�ych w celu wypracowania asertywno�ci  i si�y, albo
�wiadomie eksponuje swoj� s�abo�	, aby zyska	 pomoc i skupi	 uwag� doros�ych.

Krótko mówi�c, ka�de dziecko rozwija si� w sposób pozwalaj�cy mu najlepiej
skompensowa	 w�asne s�abo�ci. „Tysi�ce talentów i zdolno�ci bierze si� z poczucia
nieprzystosowania” — zauwa�y� Adler. Potrzeba uznania pojawia si� jednocze�nie
z poczuciem ni�szo�ci. Dobre wychowanie powinno wyeliminowa	 poczucie
ni�szo�ci, tak aby dziecko nie rozwin��o w sobie potrzeby zwyci��ania kosztem
innych. Mo�emy przypuszcza	, �e mentalne, fizyczne lub przyziemne, codzienne
problemy, jakich do�wiadczali�my w dzieci�stwie, stanowi�y trudno�	, ale to, co
jest wad�, a co zalet�, zale�y od kontekstu. Chodzi o to, czy uznajemy jaki� brak
lub niedoci�gni�cie za czynniki maj�ce znaczenie.

D��enie psyche do zlikwidowania poczucia ni�szo�ci cz�sto ma wp�yw na �ycie
cz�owieka. Mechanizm kompensacji w niektórych sytuacjach przybiera skrajn�
posta	. Adler mówi� w tym kontek�cie o kompleksie ni�szo�ci, który z jednej strony
mo�e sprawi	, �e cz�owiek jest nie�mia�y lub zamkni�ty w sobie, a z drugiej —
wytworzy	 potrzeb� kompensacji poprzez nadmierne osi�gni�cia.  „Patologiczne
d��enie do mocy” odbywa si� cz�sto kosztem innych osób i spo�ecze�stwa jako
ca�o�ci. Adler uzna� Napoleona, ma�ego cz�owieka wywieraj�cego wielki wp�yw na
�wiat, za klasyczny przypadek kompleksu ni�szo�ci w dzia�aniu.

Formowanie charakteru
Podstawowa zasada Adlera brzmia�a: nasz� psychik� kszta�tuj� nie czynniki dzie-
dziczne, ale wp�ywy spo�eczne. Charakter to unikalna kombinacja dwóch prze-
ciwstawnych si�: potrzeby mocy lub d��enia do w�asnych korzy�ci oraz potrzeby
„uczucia spo�ecznego” i wspólnotowo�ci (niem. Gemeinschaftsgefühl).

Ka�dy cz�owiek jest wyj�tkowy, poniewa� akceptuje lub odrzuca te si�y na ró�ne
sposoby. W normalnych warunkach �wiadomo�	 potrzeb spo�ecze�stwa równo-
wa�y d��enie do dominacji, a pró�no�	 czy duma znajduj� si� pod kontrol�. Jed-
nak gdy ambicja i pró�no�	 wezm� gór�, psychologiczny rozwój jednostki zostaje
brutalnie przerwany. Jak to sformu�owa� sam Adler: „��dna mocy jednostka po-
d��a �cie�k� samozniszczenia”.

Gdy uczucia spo�eczne i oczekiwania spo�eczno�ci s� ignorowane, cz�owiek ujaw-
nia albo agresywne (pró�no�	, ambicja, zazdro�	, chciwo�	), albo nieagresywne
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cechy charakteru (zamkni�cie si� w sobie, l�k, nie�mia�o�	). Dominacja jednej
z si� jest zazwyczaj efektem nieprzystosowania. Jednak�e si�y te mog� wytwarza	
równie� napi�cie, które jest �ród�em niezwyk�ej energii. Tacy ludzie �yj� w sta-
nie oczekiwania na wielkie sukcesy w celu skompensowania sobie tych uczu	,
ale wskutek nadmiernie rozbudowanego wyobra�enia o sobie trac� poczucie
rzeczywisto�ci. Ich �ycie staje si� walk� o pami�	 potomnych i pozostawienie
po sobie jakiego� �ladu. Chocia� w swoim wyobra�eniu s� postaciami heroicz-
nymi, zapominaj�, i� wchodz� w liczne relacje z innymi lud�mi. Egocentryzm
ogranicza ich mo�liwo�	 cieszenia si� z przyjemno�ci �ycia.

Wrogowie spo�ecze�stwa
Adler odnotowa�, �e pró�ni lub nadmiernie dumni ludzie zazwyczaj staraj� si�
to zamaskowa	, mówi�c o sobie, i� s� ambitni albo nawet �agodniej: pe�ni energii.
Umiej� genialnie kamuflowa	 prawdziwe uczucia: aby pokaza	, �e nie s� pró�-
ni, �wiadomie przyk�adaj� mniejsz� uwag� do stroju lub s� nadmiernie skromni.
Jednak zdaniem Adlera w �yciu osoby pró�nej wszystko sprowadza si� do py-
tania: „Co ja b�d� z tego mia�?”.

Adler zastanawia� si�, czy wielkie osi�gni�cia nie s� po prostu pró�no�ci� wyko-
rzystan� w s�u�bie ludzko�ci. Czy oczywiste d��enie do wy�szo�ci, b�d�ce niezb�dn�
motywacj� do zmieniania �wiata, mo�e by	 postrzegane w pozytywnym �wietle?
Jego odpowied� brzmia�a: nie. Pró�no�	 ma niewiele do powiedzenia w przypadku
autentycznego geniuszu i jedynie umniejsza warto�	 osi�gni�cia. Prawdziwie wiel-
kie dzie�a nie s� efektem pró�no�ci, ale jej przeciwie�stwa: uczucia spo�ecznego.
Wszystkich nas do pewnego stopnia wype�nia pró�no�	, ale zdrowi ludzie s� w sta-
nie zapanowa	 nad ni�, anga�uj�c si� w dzia�alno�	 spo�eczn�.

Pró�ni ludzie ze swojej natury nie chc� „wpasowa	 si�” w spo�eczne potrzeby. S�
skupieni na osi�ganiu pozycji, statusu, na zdobywaniu przedmiotów. Czuj�, �e mo-
g� wymiga	 si� od zobowi�za� wobec spo�ecze�stwa lub rodziny, które inni uwa-
�aj� za oczywiste. W efekcie zazwyczaj s� izolowani i maj� kiepskie relacje z inny-
mi. Przyzwyczajeni do wywy�szania siebie, s� ekspertami w obwinianiu innych.

�ycie wspólnotowe obejmuje okre�lone prawa i zasady, których jednostka
nie mo�e obej�	. Ka�dy z nas potrzebuje reszty spo�ecze�stwa, aby przetrwa	 —
fizycznie i duchowo. Jak zauwa�y� Darwin, s�abe zwierz�ta nigdy nie �yj� samotnie.
Wed�ug Adlera „adaptacja do spo�eczno�ci jest najwa�niejsz� funkcj� psycholo-
giczn�”, jak� musi opanowa	 jednostka. Ludzie, którzy na pozór osi�gn�li wiele,
bez przystosowania mog� czu	 si� niewiele warci i w ten sposób b�d� postrzegani
przez najbli�sze otoczenie. Tacy ludzie s� w zasadzie wrogami spo�ecze�stwa,
przekonywa� Adler.



28 50 K L A S Y K Ó W  P S Y C H O L O G I I

Jednostki d�	�ce do celu
Centraln� koncepcj� psychologii Adlera jest to, �e jednostki zawsze d��� do celu.
O ile Freud przekonywa�, �e �ród�o aktywno�ci cz�owieka tkwi w jego przesz�o�ci,
o tyle Adler prezentowa� spojrzenie teleologiczne — motorem dzia�a� s� cele, na-
kre�lone �wiadomie lub nie�wiadomie. Psychika nie jest statyczna, ale musi by	
pobudzana celem — egoistycznym lub spo�ecznym — i ci�gle d��y do jego osi�gni�-
cia. �yj�c, mamy wyobra�enia na temat tego, jakimi lud�mi jeste�my i jakimi
chcemy by	. Z natury rzeczy pogl�dy te nie zawsze s� zgodne z rzeczywisto�ci�,
ale pozwalaj� �y	 aktywnie i zawsze do czego� zmierza	.

Fakt ukierunkowania na cel sprawia, i� psychika jest niemal niezniszczalna
i odporna na zmiany. Adler napisa�: „Najtrudniejsz� spraw� dla istot ludzkich
jest poznanie siebie i zmienienie siebie”. Co wi�cej, indywidualne pragnienia
mog� by	 zrównowa�one poprzez zbiorow� inteligencj� wspólnoty.

Komentarze ko�cowe
Adler podkre�la� rol� mocy osobistej i uczucia spo�ecznego — bli�niaczych si�
kszta�tuj�cych psychik�. Uwa�a�, �e je�li je poznamy, nie b�dziemy d�u�ej nie�wia-
domie ulega	 ich presji. W portretach rzeczywistych ludzi opisywanych w jego
ksi��ce mo�emy dostrzec co� z siebie: by	 mo�e otoczyli�my si� rodzin� czy spo-
�eczno�ci� niczym kokonem, zapominaj�c o dawnych marzeniach o karierze, albo
postrzegamy siebie jako królów �wiata, zdolnych do przeciwstawiania si� spo�ecz-
nym konwencjom. W obu przypadkach mamy do czynienia z nierównowag�,
która ogranicza mo�liwo�ci.

Tekst Znajomo�ci cz�owieka bardziej przypomina traktat filozoficzny ni� prac�
z zakresu psychologii. Uogólnienia na temat charakteru cz�owieka maj� posta	
anegdot, a nie wniosków opartych na materiale empirycznym. Brak naukowych
podstaw jest jednym z najcz�stszych zarzutów stawianych pracy Adlera. Jednak�e
terminy takie, jak „kompleks ni�szo�ci” wesz�y do powszechnego obiegu.

Zarówno Freud, jak i Adler stawiali sobie dalekosi��ne intelektualne cele, Adler
jednak — pod wp�ywem socjalizmu — by� w swoich zamiarach skromniejszy:
d��y� do wyja�nienia, jak dzieci�stwo kszta�tuje doros�e �ycie, co w efekcie mog�o
przys�u�y	 si� ca�emu spo�ecze�stwu. W przeciwie�stwie do elitarysty Freuda,
Adler uwa�a�, �e pracy nad zrozumieniem ludzkiej natury nie wolno powierza	
wy��cznie psychologom. Powinno to by	 wa�ne zadanie ka�dej jednostki, z uwagi
na fatalne konsekwencje niewiedzy w tym zakresie. Jego podej�cie do psychologii
by�o niezwykle demokratyczne i dlatego prac� Znajomo�� cz�owieka, któr� opar�
na rocznym cyklu wyk�adów w wiede�skim Instytucie Nauk o Cz�owieku, ka�dy
mo�e przeczyta	 i zrozumie	.
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Alfred Adler
Alfred Adler urodzi� si� w Wiedniu w 1879 roku jako drugi z siedmiorga rodze�-
stwa. W wieku 5 lat przeszed� ci��kie zapalenie p�uc. Gdy zmar� jego m�odszy
brat, zdecydowa� si� na karier� lekarsk�.

Studiowa� medycyn� na uniwersytecie w Wiedniu, na który przyj�to go
w 1895 roku. W 1898 roku napisa� monografi� po�wi�con� zdrowiu i warunkom
pracy krawców. Rok pó	niej pozna� Sigmunda Freuda. Adler pozostawa� ak-
tywnym cz�onkiem Wiede�skiego Towarzystwa Psychoanalitycznego a� do 1911
roku. Rok pó	niej wraz z o�mioma innymi cz�onkami odszed�, aby stworzy�
Towarzystwo Psychologii Indywidualnej. W tym samym czasie opublikowa�
wa�n� prac� Über den nervösen Charakter (1912). Jego kariera zosta�a za-
hamowana w okresie I wojny �wiatowej, gdy pracowa� w szpitalu wojsko-
wym. Do�wiadczenie to umocni�o jego antywojenne przekonania.

Po wojnie otworzy� w okolicach Wiednia pierwsz� z 22 pionierskich klinik
dla dzieci z chorobami umys�owymi. Gdy klinika zosta�a zamkni�ta przez w�adze
w 1932 roku (poniewa� Adler by� 
ydem), wyemigrowa� do USA, gdzie przyj��
profesur� na Long Island College of Medicine. Od 1927 roku wyk�ada� rów-
nie� go�cinnie na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jego nazwisko
rozs�awi�y publiczne wyk�ady w Europie i USA.

Adler zmar� nagle w 1937 roku z powodu zawa�u serca w szkockim Aberdeen
podczas europejskiego tournée. Pozostawi� �on� Raiss�, z któr� o�eni� si�
w 1897 roku. Mieli czwórk� dzieci.

Inne znane ksi��ki Adlera to  Praxis und Theorie der Individualpsychologie
(1920) i Wozu leben wir? (1931), Sens �ycia (1933).
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R O Z D Z I A �  2

Gavin de Becker

Dar strachu 1927

rawdopodobnie obserwowa� j� przez chwil�. Nie mo�emy by	 tego pewni
— ale wiemy, �e nie by�a jego pierwsz� ofiar�”. Tak rozpoczyna si� Dar
strachu. Ksi��ka ta opisuje prawdziwe zdarzenia z �ycia osób, które by�y lub

niemal sta�y si� ofiarami przemocy. W ka�dym opisywanym przypadku ofiara
albo pos�ucha�a podszeptu intuicji i przetrwa�a, albo zlekcewa�y�a wewn�trzny
sygna� i ponios�a tego konsekwencje.

Na ogó� my�limy o strachu jak o czym� z�ym, ale de Becker stara si� ukaza	 go
jako dar, który mo�e nas ochroni	. Ksi��ka Dar strachu: jak wykorzystywa� sy-
gna�y o zagro�eniu, które ostrzegaj� nas przed przemoc� i zapewniaj� prze�ycie
uczy, jak wnikn�	 w umys� innej osoby, aby jej dzia�ania nie by�y dla nas straszli-
wym zaskoczeniem. Chocia� mo�e to by	 niezbyt komfortowe do�wiadczenie,
zw�aszcza w przypadku umys�u potencjalnego zabójcy, lepiej prze�ama	 niech�	
i zastanowi	 si�, co taki cz�owiek my�li i czuje, ni� znale�	 si� w powa�nym nie-
bezpiecze�stwie.

Zanim sko�czy� 13 lat, Gavin de Becker by� �wiadkiem wi�kszej liczby aktów
przemocy we w�asnym domu, ni� wi�kszo�	 z nas do�wiadczy w ca�ym �yciu.
Aby przetrwa	, musia� nauczy	 si� przewidywa	, jak rozwinie si� sytuacja.
Zbudowanie modelu umys�u osoby dokonuj�cej aktów przemocy uczyni� celem
�ycia, tak aby inni równie� mogli dostrzega	 sygna�y zwiastuj�ce agresj�. De
Becker sta� si� ekspertem w ocenie ryzyka wyst�pienia przemocy. Specjalizuje si�
w ochronie znanych osób, cz�onków rz�du i klientów biznesowych, jest równie�
kim� w rodzaju g�ównego eksperta od przemocy domowej w USA.

Autor nie jest psychologiem, ale jego ksi��ka daje lepszy wgl�d w natur�
intuicji, strachu i umys�u napastnika ni� jakikolwiek tekst czysto psychologiczny.
Mo�e nie tylko zmieni	 Twoje �ycie, ale wr�cz je uratowa	. Poza tym czyta si� j�
jak dobr� powie�	 kryminaln�.

Intuicyjne bezpiecze�stwo
Jak zauwa�a de Becker, we wspó�czesnym �wiecie przestali�my ufa	 instynktom.
Wielu ludzi pozostawia walk� z przemoc� policji i systemowi s�downiczemu,
wierz�c, �e te instytucje ich ochroni�. Jednak�e cz�sto zdarza si�, �e zanim

P
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w�adze zaanga�uj� si� w spraw�, jest ju� za pó�no. W zwi�zku z tym pok�adamy
wiar� w technice i jej wytworach: im wy�sze ogrodzenie i wymy�lniejszy system
alarmowy, tym bezpieczniej si� czujemy.

Istnieje jednak bardziej niezawodny ochroniarz — intuicja i przeczucia. Zazwy-
czaj dysponujemy wszelkimi niezb�dnymi informacjami ostrzegaj�cymi przed
pewnymi lud�mi i sytuacjami. Podobnie jak zwierz�ta, mamy wbudowany system
uprzedzaj�cy o istnieniu zagro�enia. Bardzo cenimy intuicj� psów, ale de Becker
uwa�a, i� ludzka jest lepsza. Problem polega na tym, �e nie ufamy jej, poniewa�
jeste�my do tego gorzej przygotowani.

De Becker przytacza wyznanie kobiety, ofiary napa�ci: „Chocia� zdawa�am sobie
spraw�, �e to, co si� dzieje, nie jest w�a�ciwe i mo�e doprowadzi	 do napa�ci, nie
wyci�gn��am z tego wniosków”. W jaki� sposób napastnik, który pomaga kobiecie
w d�wiganiu zakupów lub wsiada z ni� do windy, potrafi sk�oni	 j� do okre�lonych
zachowa�. De Becker sugeruje istnienie uniwersalnego „kodu przemocy”, który
wi�kszo�	 z nas automatycznie wyczuwa, jednak wspó�czesne �ycie cz�sto zabija
nasz� wra�liwo�	. Albo nie dostrzegamy sygna�ów, albo nie chcemy ich dostrzec.

De Becker stwierdza, �e „zaufanie intuicji jest dok�adnym przeciwie�stwem �y-
cia w strachu”. Prawdziwy strach nie parali�uje, ale daje energi�, pomaga podj�	
dzia�ania, na które normalnie nigdy by�my si� nie zdecydowali. W pierwszym
opisywanym przypadku kobieta zosta�a uwi�ziona i zgwa�cona w swoim miesz-
kaniu. Gdy napastnik powiedzia�, �e idzie do kuchni, co� kaza�o jej uda	 si� za nim.
Spostrzeg�a, �e zagl�da do szafek w poszukiwaniu du�ego no�a — aby j� zabi	.
Uciek�a przez drzwi frontowe. Fascynuj�cy jest opis jej prze�y	, a zw�aszcza fakt, �e
nie odczuwa�a l�ku. Prawdziwy strach, poniewa� uruchamia intuicj�, jest
w istocie pozytywnym uczuciem, które nas chroni.

Element przemocy tkwi w ka	dym
De Becker obala przekonanie o istnieniu „kryminalnego umys�u” wyró�niaj�-
cego pewnych ludzi. Wi�kszo�	 z nas powie, �e nigdy nie zabi�aby innej osoby,
ale zazwyczaj s�yszymy równie� zastrze�enie: „Dopóki nie musia�bym chroni	
bliskich”. Wszyscy jeste�my zdolni do przest�pczych my�li i dzia�a�. Cz�sto mor-
dercy s� opisywani za pomoc� przymiotnika „nieludzki”, ale naprawd� — jak
pisze de Becker — s� przede wszystkim ludzcy. Je�li jedna osoba jest zdolna do
jakiego� czynu, to w okre�lonych okoliczno�ciach ka�dy z nas mo�e by	 do niego
zdolny. De Becker nie pozwala sobie na luksus rozró�niania ludzi i potworów.
Zamiast tego szuka w ludziach zamiaru lub zdolno�ci do uciekania si� do prze-
mocy. Podsumowuje: „Zasób przemocy znajduje si� w ka�dym, a jedyne, co si�
zmienia, to uzasadnienie jej u�ycia”.
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a�cuch, a nie odosobniony czyn
Dlaczego ludzie dopuszczaj� si� przemocy? De Becker ujmuje ten proces w czterech
punktach:

� uzasadnienie — cz�owiek dokonuje oceny, �e zosta� celowo
skrzywdzony;

� alternatywa — przemoc wydaje si� jedynym rozwi�zaniem, by uzyska	
zado�	uczynienie lub sprawiedliwo�	;

� konsekwencje — ludzie decyduj�, �e mog� pogodzi	 si�
z prawdopodobnym efektem aktu przemocy (np. gwa�ciciel mo�e nie
mie	 nic przeciwko pój�ciu do wi�zienia, je�li tylko dopadnie ofiar�);

� zdolno�	 — ludzie wierz� w mo�liwo�	 osi�gni�cia za�o�onych celów,
gdy pos�u�� si� si�� r�k, kulami lub bomb�.

De Becker i jego wspó�pracownicy oceniaj� te wska�niki, gdy usi�uj� prze-widzie	
prawdopodobie�stwo wyst�pienia aktu przemocy. Je�li b�dziemy uwa�ni — mówi
de Becker — dostrze�emy, �e przemoc nigdy nie bierze si� znik�d. To typowe dla
ludzi, �e zamiar morderstwa w jaki� sposób si� objawia. Zasadniczo przemoc
jest przewidywalna jak „woda przechodz�ca w stan wrzenia”.

W przewidywaniu przemocy pomaga równie� traktowanie jej jako procesu,
w którym brutalny efekt jest jedn� z faz. O ile policja poszukuje motywu czynu,
o tyle de Becker i jego zespó� si�gaj� g��biej, aby odnale�	 histori� przemocy lub
zamiar przemocy, zwykle poprzedzaj�cy sam czyn.

Dar strachu zawiera równie� rozdzia� o przemocy w�ród par ma��e�skich.
Autor podkre�la, �e morderstwo wspó�ma��onka zazwyczaj nie jest rezultatem
chwilowego afektu. To przemy�lana decyzja, któr� poprzedzaj� okre�lone zda-
rzenia. Gdy m�� usi�uje zmusi	 �on� do stosunku, jej odmowa zaognia sytuacj�.
Dla takich m��czyzn odmowa jest zbyt wielkim zagro�eniem dla w�asnej samo-
oceny, a zabójstwo partnerki wydaje si� jedynym sposobem odzyskania to�sa-
mo�ci. De Becker odkrywa alarmuj�cy fakt: trzy czwarte morderstw w zwi�zkach
ma��e�skich ma miejsce po odej�ciu �ony.

Jak rozpozna� psychopat�
Typowi przest�pcy dopuszczaj�cy si� aktów przemocy wykazuj� zazwyczaj na-
st�puj�ce cechy:

� nieostro�no�	 i brawura,

� zorientowanie na cel,
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� odporno�	 / niewra�liwo�	 na widok rzeczy, wywo�uj�cych obrzydzenie
u wi�kszo�ci ludzi,

� dziwny spokój w trakcie konfliktu,

� potrzeba sprawowania kontroli.

Co pozwala prognozowa	 przest�pczo�	 z u�yciem przemocy? De Becker w�ród
wa�nych wska�ników wymienia trudne do�wiadczenia z dzieci�stwa. W trakcie
bada� po�wi�conych seryjnym mordercom de Becker odkry�, i� 100% z nich
by�o ofiarami przemocy, poni�enia lub zaniedbania w dzieci�stwie. Robert Bardo,
który zastrzeli� aktork� Rebecc� Shaeffer, by� w dzieci�stwie zamkni�ty w po-
koju i karmiony jak zwierz�tko. Nigdy nie nauczy� si�, jak zachowywa	 si�
w�ród ludzi. Takie osoby tworz� sobie wykrzywiony obraz rzeczywisto�ci —
kosztem spo�ecze�stwa.

Cz�owiek ze sk�onno�ci� do przemocy mo�e bardzo dobrze ukrywa	 oznaki
psychopatii. Mo�e prezentowa	 wystudiowan� normalno�	, tak aby na pierwszy
rzut oka uchodzi	 za zwyk�ego cz�onka spo�ecze�stwa. Sygna�y ostrzegawcze s�
nast�puj�ce:

� jest nadmiernie mi�y;

� mówi zbyt wiele i podaje zbyt wiele nieistotnych szczegó�ów w celu
rozproszenia uwagi rozmówcy;

� zawsze zaczepia innych, nigdy na odwrót;

� szufladkuje nas lub w pewien sposób obra�a, tak aby�my nawi�zali
z nim rozmow�;

� wykorzystuje technik� wymuszonego grupowania, u�ywaj�c zaimka
„my”, w celu zbudowania poczucia, �e on i ofiara jad� na tym samym
wózku;

� znajduje sposób, aby nam pomóc, tak aby�my poczuli, �e musimy si�
mu odwdzi�czy	 (jest to okre�lane mianem „lichwiarskiej po�yczki”);

� ignoruje lub lekcewa�y nasze „nie” — twardo obstawaj przy swoim
zdaniu, aby nie wzmocni	 przekonania napastnika, �e sprawuje
kontrol�.

Nie musimy prowadzi	 paranoicznego trybu �ycia. Wi�kszo�	 sytuacji, których si�
obawiamy, nigdy si� nie wydarzy. G�upio jest jednak absolutnie ufa	 policji czy
systemom bezpiecze�stwa w biurze i w domu. Poniewa� ludzie s� sprawcami
przemocy, w�a�nie ludzi musimy zrozumie	.
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W umy�le napastnika
Dar strachu przykuwa szczególn� uwag�, gdy de Becker opisuje swoich znanych
klientów i zagro�enia, z jakimi musieli si� zmierzy	. W ka�dym momencie aktor
czy piosenkarz mo�e mie	 trzech lub czterech prze�ladowców wysy�aj�cych setki
listów lub staraj�cych si� przedosta	 przez kordon ochrony. Niewielu napastników
chce zabi	. Zazwyczaj wierz�, �e z gwiazd� ��czy ich specjalny zwi�zek. Naj-
cz�stsz� przyczyn� ich aktywno�ci jest desperacki g�ód s�awy i uznania.

Wszyscy chcemy by	 doceniani, s�awni, co� znaczy	, a zabicie znanej osoby
t� s�aw� daje. Mark Chapman i John Hinckley jr. to nazwiska nierozerwalnie
zwi�zane z nazwiskami ich ofiar — Johna Lennona i Ronalda Reagana. Dla
takich ludzi zabójstwo jest absolutnie sensowne, to najkrótsza droga do s�awy.
Psychotycy nie dbaj� o to, czy zainteresowanie, jakim si� ich obdarza, ma wymiar
pozytywny czy negatywny.

Wariat tropi�cy gwiazd� lub prezydenta przyci�ga uwag� opinii publicznej.
De Becker zastanawia si�, dlaczego intryguj� nas takie sytuacje, natomiast ma�o
kto zwraca uwag� na fakt, �e tylko w Stanach Zjednoczonych �rednio co dwie
godziny jaka� kobieta ginie z r�ki m��a czy ch�opaka. De Becker niezbyt wierzy
w s�dowe zakazy zbli�ania si�, które jego zdaniem tylko zaogniaj� sytuacj�.
Ludzie sk�onni do przemocy rozkwitaj� w dzia�aniu, a je�li s� niezrównowa�eni,
to taki zakaz nie zagwarantuje ofiarom bezpiecze�stwa.

Komentarze ko�cowe
Dar strachu jest bardzo ameryka�sk� ksi��k�, osadzon� w kontek�cie kulturo-
wym kraju, w którym dost�p do broni jest do�	 swobodny, a spo�ecze�stwo mniej
ni� inne dba o wewn�trzn� spójno�	. Je�li mieszkasz na angielskiej wsi, w japo�-
skim mie�cie lub nawet w jakiej� spokojnej cz��ci USA, ksi��ka ta mo�e si� wy-
da	 nieco paranoidalna.

De Becker obwinia wieczorne serwisy informacyjne o to, �e jego kraj ucho-
dzi za bardziej niebezpieczny, ni� faktycznie jest. Zauwa�a, �e o wiele bardziej
prawdopodobna jest �mier	 z powodu raka czy w wypadku samochodowym ni�
w wyniku aktu przemocy dokonanego przez nieznajomego.

Od czasu ataku na World Trade Center w Nowym Jorku w 2001 roku nasz�
obsesj� sta�y si� akty terroryzmu, ale nadal wi�kszo�	 napadów i zabójstw ma
miejsce w zaciszu domowym. Wiedza o symptomach poprzedzaj�cych akt prze-
mocy mo�e uchroni	 przed najgorszym. Je�li chodzi o osobiste bezpiecze�stwo,
to zdaniem de Beckera m��czy�ni i kobiety �yj� w odmiennych �wiatach. Oprah
Winfrey powiedzia�a w swoim programie, �e ka�da kobieta w USA powinna
przeczyta	 Dar strachu.
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Pisz�c Dar strachu, de Becker inspirowa� si� w szczególno�ci trzema ksi��kami:

� Whoever Fights Monsters Roberta Resslera, agenta specjalnego
FBI i legendarnego specjalisty od spraw zabójstw;

� Predicting Violent Behavior profesora psychologii Johna Monahana,
� Without Conscience psychologa Roberta D. Hare’a.

Wszystkie te ksi��ki oferuj� czytelnikowi wgl�d w umys�y psychopatów. W chwili
obecnej dost�pnych jest znacznie wi�cej pozycji z dziedziny psychologii przemo-
cy, ale dzie�o de Beckera jest nadal znakomitym wprowadzeniem w ten temat.

Gavin de Becker

De Becker uwa�any jest za pioniera w dziedzinie oceny zagro�enia, przewidy-
wania przemocy i zarz�dzania ni�. Jego firma oferuje us�ugi w zakresie ochrony
firmom, instytucjom rz�dowym i osobom fizycznym. De Becker kierowa�
zespo�em dbaj�cym o bezpiecze�stwo go�ci prezydenta USA Ronalda Reagana,
wspó�pracowa� z ameryka�skim Departamentem Stanu przy okazji oficjalnych
wizyt zagranicznych przywódców. Dla s�dziów ameryka�skiego S�du Najwy�-
szego, kongresmanów i senatorów opracowa� system MOSAIC, s�u��cy do walki
z zagro�eniami. By� konsultantem w wielu sprawach s�dowych, m.in. w proce-
sie O. J. Simpsona.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, pe�ni� tak�e
funkcj� wspó�przewodnicz�cego Domestic Violence Council Advisory Board,
zajmuj�cej si� walk� z przemoc� domow�.

Jego inne ksi��ki to Protecting the Gift (1999) na temat bezpiecze�stwa
dzieci, Fear Less: Real Truth About Risk, Safety, and Security in a Time of Ter-
rorism (2002).
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R O Z D Z I A �  3

Eric Berne

W co graj� ludzie — psychologia stosunków mi�dzyludzkich 1964

 1961 roku psychiatra Eric Berne opublikowa� ksi��k� o bardzo nud-
nym tytule: Transactional Analysis in Psychotherapy. Sta�a si� ona
podstaw� jego dalszych prac na tym polu, by�a cz�sto cytowana i ca�-

kiem dobrze si� sprzedawa�a.
Trzy lata pó�niej wyda� jej kontynuacj�, opart� na tych samych koncepcjach,

ale napisan� bardziej przyst�pnym j�zykiem. Dzi�ki znakomitemu tytu�owi
i dowcipnemu, zabawnemu kategoryzowaniu ludzkich motywacji ksi��ka zatytu-
�owana W co graj� ludzie: psychologia stosunków mi�dzyludzkich przyci�gn��a
szersz� uwag�. Pierwszy nak�ad (3000 egzemplarzy) rozchodzi� si� do�	 powoli.
Dwa lata pó�niej, g�ównie dzi�ki wiadomo�ciom przekazywanym z ust do ust
i skromnym zabiegom reklamowym, edycja w twardej oprawie rozesz�a si�
w 300 000 egzemplarzy. Ksi��ka przez dwa lata znajdowa�a si� na li�cie bestsel-
lerów „New York Timesa” (co by�o niezwyk�e w przypadku ksi��ki niebeletry-
stycznej) i jednocze�nie przetar�a szlaki kolejnym autorom, którzy nagle zacz�li
si� bogaci	 dzi�ki pisaniu bestsellerów z zakresu psychologii popularnej. Pi�	-
dziesi�ciokilkuletni Berne kupi� nowy dom, maserati i ponownie si� o�eni�.

Chocia� wówczas autor nie zdawa� sobie z tego sprawy, ksi��ka W co graj�
ludzie da�a pocz�tek boomowi na popularnonaukowe pozycje z zakresu psycho-
logii, ró�ni�ce si� zarówno od zwyk�ych poradników, jak i podr�czników aka-
demickich. Znani i cenieni psychologowie uznali, �e dzie�o Berne’a jest p�ytkie
i skierowane do masowej publiczno�ci. Jednak�e pierwszych 50 czy 60 stron
zosta�o napisanych bardzo powa�nym, naukowym j�zykiem. Dopiero w drugiej
cz��ci styl staje si� bardziej przyst�pny i pewnie dlatego tylu ludzi j� kupi�o.

Do dzi� ksi��kasprzeda�a si� w ponad 5 milionach egzemplarzy, a wyra�enie
games people play sta�o si� w j�zyku angielskim popularnym idiomem.

W
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G�aski i transakcje

Berne zacz�� od opisania bada� dowodz�cych, �e dzieci pozbawione fizycznego
kontaktu z innymi lud�mi cz�sto wpadaj� w mentalny i psychiczny do�ek, z którego
nie ma wyj�cia. Wskaza� na inne badania, sugeruj�ce, i� deprywacja sensoryczna
u doros�ych mo�e prowadzi	 do czasowej psychozy. Doro�li potrzebuj� kontaktu
fizycznego równie silnie, jak dzieci, ale nie zawsze jest on mo�liwy, wi�c id� na
kompromis, zadowalaj�c si� symbolicznymi emocjonalnymi „g�askami” przekazy-
wanymi przez innych. Gwiazda filmowa na przyk�ad mo�e znale�	 namiastk�
fizycznego kontaktu w setkach cotygodniowych listów od fanów, a naukowiec
w pozytywnej recenzji swojej pracy autorstwa jakiego� autorytetu w danej dzie-
dzinie.

Berne okre�li� podobne symboliczne „g�aski” mianem „fundamentalnej jed-
nostki spo�ecznej aktywno�ci”. Ich wymiana jest transakcj�, st�d stworzony przez
niego termin „analiza transakcyjna” s�u��cy do opisu dynamiki interakcji spo-
�ecznych.

Dlaczego uprawiamy gry

Przyjmuj�c za�o�enie, �e cz�owiek odczuwa potrzeb� „g�asków”, Berne zauwa�a,
�e w kontek�cie biologicznym istoty ludzkie uwa�aj� ka�dy stosunek spo�eczny
— nawet nieudany — za co� lepszego od jego braku. Potrzeba intymno�ci jest
równie� przyczyn�, dla której ludzie anga�uj� si� w gry, staj�ce si� substytutem
prawdziwego kontaktu.

Zdefiniowa� on gr� jako „powtarzaj�cy si� zbiór komplementarnych, zawie-
raj�cych ukryt� motywacj� transakcji, zmierzaj�cych ku przewidywalnemu za-
ko�czeniu”. Gramy w gr�, aby zaspokoi	 ukryt� motywacj�, po czym zawsze na-
st�puje psychologiczna wyp�ata.

Przez wi�kszo�	 czasu ludzie nie u�wiadamiaj� sobie faktu, �e w co� graj�,
to prostu zwyczajna cz��	 mi�dzyludzkich interakcji. Gry psychologiczne przy-
pominaj� parti� pokera, gdy w ramach strategii ukrywamy motywy w celu zgar-
ni�cia puli. W relacjach zawodowych wyp�at� mo�e by	 podpisanie korzystnej
umowy. Mówi si�, o „grze na rynku nieruchomo�ci” lub „grze na gie�dzie”, co
jest nie�wiadomym rozpoznaniem faktu, i� praca obejmuje seri� manewrów
podejmowanych, by osi�gn�	 cel. A w bliskich relacjach? Wyp�ata to zazwyczaj
emocjonalne zaspokojenie, satysfakcja lub wzrost poziomu kontroli.
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Trzy stany ja

Analiza transakcyjna wyewoluowa�a z psychoanalizy, któr� Berne studiowa�
i praktykowa�. Jeden z jego pacjentów, doros�y m��czyzna, przyzna�, �e by� na-
prawd� „ma�ym ch�opcem przebranym w doros�e ubranie”. Podczas kolejnych
sesji Berne pyta� go, kto teraz mówi: ch�opiec czy m��czyzna. Na podstawie tego
i innych do�wiadcze� doszed� do wniosku, �e w ka�dym z nas drzemi� trzy stany
ja, które cz�sto pozostaj� z sob� w konflikcie. Charakteryzuj� si� one:

� podej�ciem i my�leniem z pozycji rodzicielskich (ja – rodzic),

� doros�� racjonalno�ci�, obiektywizmem i akceptacj� prawdy
(ja – doros�y),

� postaw� i zachowaniami dziecka (ja – dziecko).

Te trzy stany ja w lu�ny sposób odpowiadaj� freudowskim kategoriom supere-
go (rodzic), ego (doros�y) i id (dziecko).

W ka�dej spo�ecznej interakcji — jak twierdzi� Berne — prezentujemy stan
rodzica, doros�ego lub dziecka. Mo�emy �atwo przechodzi	 od jednego do drugie-
go. Przyk�adowo mo�emy prezentowa	 dzieci�c� kreatywno�	, ciekawo�	 i urok,
ale tak�e typowe dla dzieci napady z�ego humoru czy bezkompromisowo�	. W ka�-
dym z tych stanów mo�emy by	 produktywni lub nie.

Tocz�c z kim� gr�, nie pozostajemy neutralni i wybieramy jeden z trzech sta-
nów. Aby osi�gn�	 cel, mo�emy zachowywa	 si� jak rozkazuj�cy rodzic, kokietu-
j�ce dziecko lub otacza	 si� aur� rozs�dku typow� dla doros�ego.

Niech rozpoczn� si� gry

G�ówna cz��	 ksi��ki po�wi�cona jest klasyfikacji gier, w jakie graj� ludzie.

„Gdyby nie ty”
To najcz��ciej uprawiana przez ma��onków gra, w trakcie której jeden z partnerów
narzeka, �e drugi jest przeszkod� w realizacji wspólnych �yciowych zamierze�.

Berne sugerowa�, �e wi�kszo�	 ludzi nie�wiadomie wybiera wspó�ma��onków,
poniewa� chce na�o�enia na siebie pewnych ogranicze�. Poda� przyk�ad kobiety,
która desperacko chcia�a nauczy	 si� ta�czy	. Problem polega� na tym, �e jej
m�� nienawidzi� spotka� towarzyskich, tak wi�c jej �ycie w tym obszarze by�o
ograniczone. Zapisa�a si� na lekcje ta�ca, ale odkry�a, �e straszliwie boi si� ta�-
czy	 w obecno�ci innych, i przesta�a ucz�szcza	 na zaj�cia. Berne twierdzi, �e to,
o co obwiniamy partnera, jest najcz��ciej naszym wewn�trznym problemem.
Gra w „Gdyby nie ty” pozwala uwolni	 si� od odpowiedzialno�ci zwi�zanej
z przyznaniem si� do niedoci�gni�	 lub l�ków.
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„Dlaczego ty nie — tak, ale”
Gra rozpoczyna si�, gdy kto� przedstawi �yciowy problem, a rozmówca zasuge-
ruje konstruktywne rozwi�zanie. Osoba z problemem mówi „tak, ale” i wyra�a
sprzeciw. W stadium doros�ego prawdopodobnie rozwa�yliby�my przed�o�on�
propozycj�, a nawet spróbowaliby�my wdro�y	 rozwi�zanie, ale nie to jest celem
wymiany. Inicjator zdobywa sympati� i wspó�czucie, poniewa� nie jest zdolny
do stawienia czo�a sytuacji (stan dziecka). Rozwi�zuj�cy problem ma z kolei okazj�
do odegrania roli m�drego rodzica.

„Drewniana noga”
Graj�cy w t� gr� przyjmuje obronn� postaw� kogo�, kto mówi: „Czego oczekujesz
od osoby z drewnian� nog� / traumatycznym dzieci�stwem / neuroz� / alkoholi-
zmem?”. Pewna cecha w�asnego charakteru u�ywana jest jako usprawiedliwienie
braku kompetencji czy motywacji, tak aby nie trzeba by�o bra	 pe�nej odpowie-
dzialno�ci za swoje �ycie.

Inne gry opisane przez Berne’a:

� gry �yciowe — „Teraz ci� mam, ty sukinsynu”, „Patrz, co przez ciebie
zrobi�em”;

� gry ma��e�skie — „Ozi�b�a kobieta”, „Patrz, jak bardzo si� stara�em”;

� gry konstruktywne — „Lokalny m�drzec”, „B�dziecie jeszcze dumni,
�e mnie znacie”.

Ka�da gra ma tez� — podstawowe za�o�enia i regu�y — i antytez�, czyli sposób,
w jaki jest finalizowana. Ostatecznie jeden z graczy podejmuje dzia�anie, które
w jego przekonaniu czyni go zwyci�zc�.

Jak twierdzi� Berne, gry, w które gramy, s� jak szpule ta�my odziedziczone
w dzieci�stwie — i nadal odtwarzane. Chocia� maj� ograniczaj�cy i destruktywny
wp�yw, daj� poczucie komfortu, pozwalaj�c unika	 konfrontacji z nierozwi�zanymi
psychicznymi problemami. Dla niektórych uprawianie gier sta�o si� podstawo-
w� sk�adow� tego, kim s�. Wiele osób odczuwa potrzeb� prowadzenia sporów
z najbli�szymi albo intrygowania po�ród przyjació�, aby podtrzyma	 zainteresowa-
nie sob�. Jednak�e, jak ostrzega� Berne, je�li zbyt d�ugo gramy w negatywne gry,
staj� si� one samodestrukcyjne. Im wi�cej gier uprawiamy, tym bardziej oczeku-
jemy tego od innych. Nieust�pliwy gracz mo�e sko�czy	 jako psychotyk, który in-
terpretuje zachowanie innych z perspektywy swojego nastawienia i w�asnych
motywów.



ER I C  BE R N E 43

Komentarze ko�cowe
Chocia� dzie�o Berne’a W co graj� ludzie wielu czo�owych psychiatrów uzna�o
za p�ytk� beletrystyk�, to analiza transakcyjna pozostaje wp�ywow� koncepcj�. Jest
stosowana przez wielu terapeutów i konsultantów, którzy musz� sobie radzi	
z trudnymi i unikaj�cymi leczenia pacjentami. Ksi��ka ta by�a prze�omowa, po-
niewa� ��czy�a precyzj� psychologa z poziomem literackim zazwyczaj zastrze-
�onym dla prozaików i dramaturgów. W rzeczy samej, znakomity ameryka�ski
pisarz Kurt Vonnegut napisa� bardzo pochlebn� recenzj� ksi��ki, podkre�laj�c,
�e jej tre�ci b�d� przez lata inspirowa	 twórców.

Pami�tajmy, �e W co graj� ludzie jest dzie�em bardzo freudowskim, a wiele
gier opartych jest na koncepcjach Freuda, takich jak hamowanie, napi�cie seksu-
alne czy nie�wiadome impulsy. Jest to równie� �wiadectwo lat 60. zarówno pod
wzgl�dem j�zyka, jak i podej�cia do spo�ecze�stwa.

Nadal jednak mo�e to by	 lektura otwieraj�ca oczy z tego prostego powodu,
�e ludzie zawsze grali i zawsze b�d� gra	 w gry. Jak zauwa�y� Berne, uczymy
dzieci wszelkich rytua�ów przesz�o�ci i procedur niezb�dnych do przystosowania
si� do naszej kultury i radzenia sobie w �yciu, sp�dzamy mnóstwo czasu na wybie-
raniu im szkó� i zaj�	 pozalekcyjnych, a jednak nie uczymy ich niczego o grach,
które stanowi� niezbyt chlubn�, ale prawdziw� cech� dynamiki ka�dej rodziny
i instytucji.

Ksi��ka W co graj� ludzie na pozór prezentuje mroczny obraz ludzkiej natury.
Nie taka by�a jednak intencja Berne’a. Twierdzi� on, �e mo�emy zaniecha	 gier,
je�li b�dziemy mie	 �wiadomo�	 alternatywy. W efekcie do�wiadcze� z dzieci�stwa
zatracamy naturaln� ufno�	, spontaniczno�	 i ciekawo�	 ma�ego dziecka i przyj-
mujemy postaw� rodzica, który wie, co mo�na, a czego nie. Dzi�ki wi�kszej �wia-
domo�ci trzech stanów „ja” mo�emy osi�gn�	 stan, w którym b�dziemy czu	 si�
bardziej komfortowo we w�asnej skórze. Zniknie przekonanie, �e potrzebujemy
czyjego� pozwolenia na osi�ganie sukcesów. Niech�tnie b�dziemy zast�powa	
prawdziw� intymno�	 grami.

Eric Berne
Eric Bernstein wychowa� si� w kanadyjskim Montrealu. Jego ojciec by� leka-
rzem, matka pisark�. W 1935 roku uko�czy� medycyn� na Uniwersytecie McGill
i zdoby� licencj� psychoanalityka na Uniwersytecie Yale. Zosta� obywatelem
USA, pracowa� w Mt. Zion Hospital w Nowym Jorku. W 1943 roku zmieni�
nazwisko na Berne.

Podczas II wojny �wiatowej pracowa� jako psychiatra wojskowy. Po jej za-
ko�czeniu podj�� studia u Erika Eriksona w Instytucie Psychoanalitycznym w San
Francisco. W pó	nych latach 40., kiedy by� ju� rozczarowany psychoanaliz�,
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osiad� w Kalifornii. Badania nad stanami ego doprowadzi�y go w kolejnej de-
kadzie od okre�lenia podstaw analizy transakcyjnej. Za�o�y� Mi�dzynarodowe
Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej. Prowadzi� prywatn� praktyk�, udziela�
konsultacji, pracowa� w szpitalach.

W  1975 roku opublikowa� drugi bestseller Dzie� dobry... i co dalej?, w którym
omawia� kwestie scenariuszy �yciowych. Inne jego prace: Layman’s Guide to
Psychiatry and Psychoanalysis  (1957), Structure and Dynamics of Organizations
and Groups (1963) oraz Seks i kochanie (1970). Po�miertnie wydano Beyond
Games and Scripts (1976). Jego biografia autorstwa Elizabeth Watkins Jorgen-
sen Eric Berne: Master Gamesman zosta�a opublikowana w 1984 roku.

Berne okre�la� w�asny stan jako stan rozwini�tego dziecka, raz opisa� siebie
samego jako „pi��dziesi�ciosze�cioletniego nastolatka”. By� zapalonym pokerzy-
st�, �eni� si� trzy razy, zmar� w 1970 roku.




