
 

 

Kilka słów na temat języka teoretycznej części Terapii Gestalt  
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Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że powstają grupy, w których razem czytacie i dyskutujecie 

wydaną niedawno po polsku teoretyczną część książki Terapia Gestalt. Jestem pewien, że studiowanie 

tej książki razem z innymi – wzajemna wymiana poglądów i zaangażowany dialog, oferuje wsparcie w 

zmaganiu się z tym niełatwym tekstem i może obudzić w was chęć do dalszego rozważania teorii terapii 

Gestalt, poznawania bardziej dogłębnie i intymnie jej założeń i koncepcji oraz badania w praktyce jej 

wiarygodności. Nie wątpię, że taki zaangażowany kontakt z tą teorią sprawi, że wkrótce ożyje i stanie 

się dla was praktycznym wsparciem w formowaniu własnego stylu pracy terapeutycznej. 

Zarazem jednak słyszę od niektórych osób, że czytanie książki Perlsa, Hefferline’a i Goodmana nie 

przychodzi łatwo. Paradoksalnie, bardzo się z tego cieszę, bo oznacza to, że nie jesteście w stanie 

zinternalizować wszystkiego, co jest w niej napisane i istnieje szansa na to, że tekst będzie stymulować 

wasze niezależne krytyczne myślenie. Oczywiście będzie to tylko możliwe wtedy, kiedy wcześniej przy 

jej czytaniu nie zaśniecie lub nie odłożycie tej książki po prostu na półkę.  

Zastanawiam się więc, jak was wesprzeć w tym niełatwym przedsięwzięciu, zwłaszcza, że dobrze 

pamiętam, jak na początku doświadczałem podobnych trudności. To co najbardziej mi wtedy pomogło, 

to z jednej strony swoboda, w jaki sposób tę książkę czytałem, a z drugiej dyscyplina związana z 

przynależeniem do grupy, w której studiowano PHG linijka po linijce. Przyznam się, że sam rzadko 



czytam cały tekst po kolei; najczęściej wkrótce po zapoznaniu się z kilkoma pierwszymi stronami, 

spisem treści lub skorowidzem i przypisami, moja uwaga prowadzi mnie w miejsce, które najbardziej 

mnie ciekawi. Tylko czasami zaczynam od wprowadzenia, przeważnie bowiem wolę zapoznać się z 

tekstem samodzielnie, aby wyrobić sobie na jego temat swój własny pogląd i dopiero wtedy porównać 

go z opinią innych; takiej właśnie wymianie różnorakich perspektyw sprzyja czytanie książek w grupie. 

To właśnie dlatego cenię sobie grupowe doświadczenia. Pamiętam, jak jeszcze w połowie lat 90. razem 

z innymi studentami czytałem PHG w grupie podczas treningu w Gestalt Centre London. Istniał w niej 

z góry narzucony harmonogram, zgodnie z którym każdy z nas miał za zadanie przygotować 

prezentację w oparciu o wybrany rozdział. Stworzyło to intrygującą sytuację równoległego czytania 

książki po kolei, od początku do końca, wraz z innymi i jednocześnie samodzielnie, jak mi się to żywnie 

podobało. Taki rygor a jednocześnie swoboda były dla mnie bardzo pomocne; od tamtego czasu 

uczestniczyłem w wielu innych grupach czytelniczych i zawsze było to dla mnie dobre doświadczenie.   

Co jeszcze… Moje doświadczenie czytania w dużej mierze zależy od sytuacji; czy czytam książkę przy 

biurku, w metrze, w bibliotece czy leżąc w domu na kanapie. Istotna jest też dla mnie wielkość czcionki, 

jak książka układa się w dłoni, jak pachnie. Takie intymne zapoznanie się z egzemplarzem, który 

trzymam w ręku naturalnie stymuluje moje zainteresowanie. Proponuję, żebyście sprawdzili, jak jest 

w waszym przypadku. Zdaję sobie sprawę, że duża część z was należy do młodszej generacji i może 

woleć formę e-book, albo czytanie na komórce; jest też sporo osób, które regularnie słuchają wersji 

czytanych (na te wersje PHG przyjdzie niestety jeszcze jakiś czas poczekać). Jeśli chodzi o mnie, to 

przyznam się, że pod tym względem jestem bardzo tradycyjny i wolę mieć do czynienia z publikacją na 

papierze. Nic nie zastąpi mi doświadczenia trzymania książki w ręku. Uwielbiam przerzucać kartki lekko 

zaślinionym palcem, zaginać rogi jej stron zawierających coś, co mnie interesuje i zaznaczać tekst 

ołówkiem, a nawet − o zgrozo! zapisywać moje własne spostrzeżenia i refleksje na jej marginesie.   

W egzemplarzu Gestalt Therapy po angielsku, jaki posiadam, a jest to pierwsze wydanie Julian Press z 

1951 roku, na pierwszej pustej stronie widnieje nazwisko jego pierwszego właściciela, stąd wiem, że 

był nim dr Harry Albert Altner − dyrektor anestezjologii w Peninsula Hospital Center w Queens, w 

Nowym Jorku. Poza swoim nazwiskiem nie pozostawił on żadnych innych zapisków, ale już drugi 

właściciel tej książki, dr Oscar Janiger − znany amerykański psychiatra i badacz LSD, opatrzył go całym 

mnóstwem podkreśleń i adnotacji drobnym pismem przy użyciu ołówka, jak np. jego wskazówka 

znajdująca się na jednej ze stron Wstępu: „Patrz zen: wyższe tercje”, albo notatka na str. 16 oryginału: 

„Problem polega tutaj na tym, że metodę wypróbowywano wyłącznie na wycinku poniekąd 

uprzywilejowanej grupy społecznej” (na studentach uniwersyteckich). Jego trafne spostrzeżenia były 

mi pomocne w bardziej krytycznym czytaniu założycielskiego tekstu. Dziękuję dr Janiger! 

 

 



Prawie wszystkie notatki zrobione przez niego znajdują się w praktycznym tomie książki i stanowią 

świadectwo jak gruntownie go zgłębiał, w szczególności znajdujące się tam ćwiczenia na poszerzanie 

świadomości doznaniowej. Wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że począwszy od lat 50. stał 

się pionierem korzystania z substancji psychodelicznych jako doświadczenia poszerzającego 

świadomość. Jak wynika z jego dokumentów lekarskich, po przeniesieniu się do Los Angeles, dr Janiger 

podał prawie 3 tysiące dawek LSD 1000 ochotnikom, w tym hollywoodzkiemu aktorowi Caremu 

Grantowi i autorowi „Nowego wspaniałego świata”, Aldousowi Huxleyowi. Swoje prace badawcze nad 

LSD zaprzestał dopiero po wprowadzeniu przez rząd amerykański ograniczeń związanych z użyciem 

narkotyków, ale swoją praktykę psychiatryczną kontynuował aż do samej śmierci w 2001 roku. Jako 

ciekawostkę, dodam tylko, że dr Janiger był kuzynem poety Allena Ginsberga, autora „Skowytu”, 

przedstawiciela tzw. pokolenia beatników przełomu lat 40. i 50. w Ameryce – generacji artystów-

tułaczy t.j. Jack Kerouac i John Clellon Holmes zmęczonej społecznymi konwenansami, materializmem 

i polityczną psychozą czasów makkartyzmu, a zarazem pragnącej wolności i poszukującej własnej 

recepty na szczęście. W tym początkowym okresie związany był z nimi również, choć dość 

ambiwalentnie, Paul Goodman. Cieszę się, że tak zupełnie niespodziewanie, dzięki mojemu 

zamiłowaniu do używanych książek, miałem okazję zapoznać się bliżej z osobą dr Janigera. 

Wracając do trudności z czytaniem teoretycznego tomu Perlsa, Hefferline’a i Goodmana, pragnę nieco 

rozwinąć to, o czym mówiłem już w niedawnej rozmowie z Kamilą Biały i pozostałymi osobami, które 

pracowały nad jego polskim wydaniem zorganizowanej przez wydawnictwo Oficyna Związek Otwarty. 

Twierdzenie, że ta część została napisana skomplikowanym językiem i że styl Goodmana jest zawiły 

nie jest w pełni prawdziwe. Kiedy bowiem mamy okazję zapoznać się z całością bogatego dorobku 

Paula Goodmana, a w szczególności literatury dotyczącej zagadnień teoretycznych związanych nie 

tylko z psychologią, ale z polityką, edukacją i szeroko pojętą kulturą, technologią czy planowaniem 

miasta, okazuje się, że jego twórczość literacka cechuje się wyjątkową klarownością i 

bezpośredniością. W końcu ten sam styl pisarski, który charakteryzuje całą resztę jego pisarstwa nie 

przeszkodził tysiącom amerykańskich studentów pasjonować się jego polemiką polityczną, której 

najwyraźniejszym wyrazem była wydana w 1960 roku książka Growing up Absurd („Dorastanie w 

absurdzie”) czy podchwycić jego orędzie i zastosować go jako manifestu podczas ich protestów, albo 

też do głębi poruszyć takie intelektualne znakomitości Ameryki tamtego czasu, jak Noam Chomsky czy 

Susan Sontag, która we wspomnieniach po jego śmierci, napisała:  

„Nie ma w Ameryce takiego żyjącego pisarza, do którego czuję tak wielki sentyment a zarazem 

prostą ciekawość czytania wszystkiego, co napisał, niezależnie od tematu. To, że zgadzałam się 

z większością jego idei, nie było wcale tego powodem; znam bowiem innych pisarzy, z którymi 

się zgadzałam, ale którym nie byłam aż tak bardzo wierna jak Goodmanowi. To, co mnie w nim 

uwiodło, to był jego głos — bezpośredni, zepsuty, egoistyczny, hojny głos Ameryki… Podobnie 

jak w przypadku André Bretona, do którego można go na wiele sposobów porównywać, Paul 

Goodman był koneserem nieskrępowania, radości i rozkoszy. Czytanie jego, nauczyło mnie wielu 

rzeczy na ten właśnie temat.” (New York Review of Books, 1972) 

Forma większości napisanych przez Goodmana artykułów, książek i rozpraw jest intencjonalnie taka, 

aby zwrócić czytelnikowi uwagę na sprawy, które jego dogłębnie poruszały, ale wcale nie po to, żeby 

czegoś nauczyć (bo jest to już przecież odpowiedzialnością samego czytelnika), ani po to, by czytelnika 

o czymś przekonywać czy przekazać mu jakąś ostateczną prawdę, a bardziej, żeby, tak jak artysta, 

wywrzeć na nim wrażenie, „złapać za serce”, rozbudzić w nim ciekawość, dać mu do myślenia.  

Jego podejście do rozmaitych zjawisk i kwestii, o których pisał ma raczej charakter hipotez i propozycji. 

Język, którym Goodman operuje jest praktyczny, a nie rozkazujący czy normatywny. Z tego względu 

Terapia Gestalt nie jest wcale podręcznikiem dogmatycznym, jaki później niejednokrotnie próbowano 



z niej uczynić (stąd też np. epitet jakim ją obarczono, tzw. „biblia Gestaltu”). Paul Goodman nie ma do 

zaoferowania żadnych specyficznych rozwiązań, a jedynie humanistyczny punkt widzenia i wiarę w 

skuteczność narzędzi opartych na bezpośrednim osobistym doświadczeniu, takich jak świadomość 

doznaniowa i rozważanie wartości poznawczych, jak ma to miejsce w filozofii, a mówiąc jeszcze 

dokładniej, w fenomenologii. „Jego teoria osobowości człowieka, podobnie jak psychologia Williama 

Jamesa, opiera się na doświadczaniu i eksperymentowaniu. A jej cel, podobnie jak u Jamesa, stanowi 

raczej poznawanie aniżeli wiedza.” (Taylor Stoehr, Here Now Next, 1994, s.124-5) 

Moim zdaniem, to co nazywa się „zawiłym stylem Goodmana” stanowi raczej uboczny produkt jego 

olbrzymiej troski o dokładne opisanie różnorodności i kompleksowości ludzkiej rzeczywistości. 

Możliwe też, że jest, na dodatek, wynikiem jeszcze czegoś innego – a mianowicie naszych własnych 

oczekiwań, że będziemy przez niego karmieni gotową, zawczasu uważoną, naukową papką, nie życząc 

sobie wykonać żadnej pracy własnej, zwłaszcza tej, która wymagałaby od nas podjęcia wysiłku i ryzyka 

myślenia niezależnie i krytycznie, dokonywania odkryć, bycia kreatywnym i kontynuowania ulepszania 

naszej teorii i praktyki terapeutycznej. Zamiast tego, domagamy się od autorów prostego języka, 

oczekujemy, że powiedzą nam jak jest i, w jasny sposób opiszą co i jak mamy robić, i na dodatek 

wzmocnią swoje tezy wyczerpującym materiałem dowodowym opartym na metodologii nauk ścisłych, 

tak, aby rozwiać nasze wszelkie wątpliwości i utwierdzić nas w wierze, że należny na ich teorii 

całkowicie i wyłącznie polegać. (Możliwe, że tak jest w innych naukach, ale nie w psychoterapii.)  

Tym samym jednak szybko stajemy się ubezwłasnowolnieni. Tak! Stajemy się coraz bardziej bezsilni 

wobec zalewu jałowymi i wątpliwej jakości informacjami będącymi wytworem tzw. empirycznych 

kontrolowanych badań z randomizacją! Przy lukach w dogłębnej znajomości naszej własnej teorii, 

przestraszeni, że w związku z brakiem istniejącego materiału dowodowego, który mógłby poświadczyć 

o efektywności naszej metody, zamiast pielęgnować korzystanie z naszych zmysłów i twórczo rozwijać 

wątki jakie istnieją w teorii terapii Gestalt już od samego zarania, tracimy energię na badania 

porównawcze z innymi szkołami psychoterapii widzianymi jako naszych rywali lub co gorsza wrogów, 

a przecież ich praktyka kliniczna opiera się na całkiem innych założeniach teoretycznych i metodologii.  

Za przeproszeniem, pieprzę takie badania, których podstawą jest strach przed byciem zepchniętym na 

margines, odrzuconym lub unicestwionym za sprawą odstawienia od koryta, do którego dostęp 

wymaga afirmacji przyjętego stanu rzeczy i konfluencji z paradygmatem pozytywistycznym, jaki od lat 

dominuje całość świata nauki. Pragnę tu przypomnieć, że pozytywizm to teoria filozoficzna, według 

której cała wiedza musi być zweryfikowana za pomocą metod naukowych opracowanych przez nauki 

ścisłe, podczas gdy fenomenologia, stanowiąca od samego początku podstawę terapii Gestalt jest 

nauką filozoficzną, która podejmuje próbę poznania subiektywnych, żywych doświadczeń i 

perspektyw człowieka. Kiedy pozytywistyczne metody i zasady nauk ścisłych są stosowane wobec 

człowieka – co ma nagminnie miejsce w naszym współczesnym świecie, to powstaje wtedy nie nauka, 

lecz coś co lepiej nazwać scjentyzmem − twór, który wygląda jak nauka, coś, co twierdzi, że jest nauką, 

ale nauką nie jest! O tym samym przestrzegają nas od samego początku autorzy Terapii Gestalt (patrz 

Rozdział I i III). Pozbawiona tzw. „ludzkiego czynnika” obiektywna wiedza staje się wyłącznie iluzją – 

wiadomo o tym już od czasów Kanta i jego Krytyki czystego umysłu (1781). Jak napisał kiedyś Józef 

Bocheński (1992), „Każda wiedza jest zasobem doświadczeń indywidualnego człowieka”.  

Kant uważał przy tym, że nieetyczne jest narzucanie mechanistycznego sposobu rozumowania istotom 

ludzkim, ponieważ byłoby to traktowanie ich niczym maszyn, bądź rzeczy. Jest to nie tylko 

dehumanizujące, ale pozbawia człowieka zdolności do myślenia, a zatem do podejmowania wyborów, 

które stanowią nieodłączny element naszej wrażliwości etycznej i wolności działania w zgodzie z tą 

wrażliwością zależnie od sytuacji, w której się znajdujemy (Dan Bloom, 2011, Situated Ethics and the 

Ethical World of Gestalt Therapy). Jak mawiał zmarły w ubiegłym roku wybitny terapeuta Gestalt, Bob 



Resnick, uczeń Fritza Perlsa i Jima Simkina, „Przywrócenie możliwości wyboru jest jedyny celem terapii 

Gestalt”. Niestety, trend popierania sformalizowanych form psychoterapii zorientowanych na 

technikach, będących bardziej ekonomicznie opłacalnych dla tych, którzy stoją u władzy i dla których 

istotny jest wyłącznie zysk finansowy, jest obecnie nagminny i jaskrawo widoczny. Oprócz tego, od 

tych właśnie rutynowych modalności terapeutycznych można się spodziewać większej uległości niż od 

terapii skoncentrowanej na potrzebach i wyborach indywidualnego klienta (jaką jest terapia Gestalt), 

bo istnieje mniejsza szansa na dokonywanie odkryć. A może więc chodzi tutaj nie tylko o strach przed 

zagładą naszego podejścia do psychoterapii i związanego z nim szczególnego niepokornego sposobu 

postrzegania świata i ludzi, ale również, całkiem paradoksalnie, o powszechny lęk przed korzystaniem 

z wolności słowa (jeśli taka jeszcze istnieje pośród psychologów i psychoterapeutów), lęk przed 

podejmowaniem ryzyka niezależnego i krytycznego myślenia, przed tworzeniem i dokonywaniem 

odkryć, jakby to właśnie miało przypieczętować, jeśli nie przyspieszyć, naszą własną klęskę − o której 

to sytuacji wszechobecnie istniejącego stanu nerwicy naszych czasów pisała Karen Horney oraz 

autorzy Terapii Gestalt, jeszcze 70 lat temu − lęk przed nowością, pobudzeniem i wzrostem? 

Pozwólcie, że naświetlę moje wzburzenie jeszcze wyraźniej cytując fragment książki Slouching towards 

Bethlehem (1992), której tytuł zaczerpnięty z wiersza Yeatsa „Drugie przyjście” można przetłumaczyć 

na język polski jako „Pełznąc w stronę Betlejem” i rozumieć jako powolne nadejście apokaliptycznego 

objawienia. Autorem tej książki nie jest gestaltysta, ale brytyjska psychoanalityk i psychoterapeutka 

Nina Coltart. Była ona nie tylko psychoanalitykiem związanym z kręgiem Wilfreda Biona ale również 

buddystką, stąd też jej sposób myślenia na temat procesu terapeutycznego wydaje się być zbliżonym 

do sformułowań, z którymi stykamy się czytając Perlsa, Hefferline’a i Goodmana. Oto co napisała: 

„Zasadniczą sprawą, jeśli chodzi o rozwijanie naszej metody, jest to, że opiera się ona na 

paradoksie. Istnieje delikatna równowaga pomiędzy naszym zaufaniem do posiadanych teorii i 

naszej wiedzy o ludzkiej naturze we wszelkich jej aspektach − (a doświadczenie mówi nam, że 

natura ludzka często ujawnia analogiczne prawidłowości, a to generuje dobrą teorię) − 

równowaga, powtarzam, jest pomiędzy tym zaufaniem, a naszą własną gotowością do bycia 

zawsze otwartym na pojawienie się tego, co nieoczekiwane. Dobrym mottem dla 

psychoterapeutów w tym przypadku może być «Plus ca change, plus c'est la meme chose» (pol. 

im bardziej rzeczy się zmieniają, tym bardziej pozostają takie same), ale jest ono słuszne tylko 

w ograniczonym zakresie, bo tak naprawdę to właśnie zmiany, które wcielane są w życie, 

stanowią istotę indywidualnego człowieczeństwa. 

Istnieje taki mizerny okres czasu, gdy uczymy się jak być terapeutami, kiedy zagrażają nam nasze 

własne szablony, nasze teorie i nasi nauczyciele. I możliwe, że zauważywszy subtelny cień 

poruszającej się postaci, ulegamy pokusie i zastawiamy nań w ciemności sidła, czyli jakiś zbiór 

narzędzi służących do jej uchwycenia, nadania jej odpowiedniej etykietki, ubrania jej w słowa i 

przedwczesnego doprowadzenia do narodzin. Może się wówczas zdarzyć, że pozostaniemy już 

z takim zniekształconym stworem, który w dużej mierze sami wykreowaliśmy za sprawą naszej 

własnej niecierpliwości do nadawania znaczeń oraz gadulstwa, i przyjdzie nam się już wtedy 

mozolnie posuwać naprzód, popełniając swego rodzaju błąd terapeutyczny, bo rzeczywiste 

stworzenie, nie gotowe jeszcze do wyjrzenia na światło dzienne, cofnie się ponownie w 

ciemność. [...] Uwodzicielski impuls, jakim jest zbytnie poleganie na mocy naszej inteligencji i 

teoretyzowaniu, w celu zawładnięcia naszymi pacjentami, może być bardzo silny, ale − jak to 

zostało już wcześniej powiedziane − będzie miał dla nich tylko znikomą wartość. [...] Zasada 

nieoznaczoności Heisenberga stanowi twarde kryterium w codziennym życiu w gabinecie 

terapeutycznym.”  



Dla tych, którzy nie słyszeli o zasadzie nieoznaczoności, w roku 1927 niemiecki fizyk Werner 

Heisenberg doszedł do wniosku, że nie jest możliwym jednoczesne oznaczenie pędu i położenia 

elektronu w atomie. Nie da się określić równocześnie toru, po jakim elektron się porusza oraz tego, 

gdzie się w danej chwili znajduje. W ten sposób, zasada nieoznaczoności wywraca filozofię nauki do 

góry nogami i wprowadza granicę naszego poznania. Powracając jednak od fizyki kwantowej do 

psychologii człowieka, jak kontynuuje Nina Coltart: 

„nasza dziedzina – psychoanaliza [a wraz z nią terapia Gestalt, bo na jej bazie powstała i 

pozostaje z nią misternie powiązana] może być, i często jest, atakowana ze względu na to, że 

jest nienaukowa i nie można jej potwierdzić żadnymi dowodami z badań naukowych. Jej metodę 

można co najwyżej uznać za prawdopodobną, a to, z czego korzystamy, to nie są wcale 

rygorystyczne badania naukowe, ale akt wiary, poparty racjonalnymi i wyobrażeniowymi 

domysłami, które same w sobie są nieuchronnie uzależnione od naszego treningu zawodowego 

i doświadczenia. Akt wiary może być postrzegany jako spontaniczna regresja do kompletnej 

niewiedzy i może mu towarzyszyć ogromny lęk; może też być on kłopotliwy dla terapeuty i 

wyglądać jak poważny atak na jego ja, czym w jakimś sensie bez wątpienia jest. [...] Ale może 

się też okazać, że dzieje się to kosztem pojawienia się rzeczywistej prawidłowości.” (s.6-7) 

„Kiedy tylko zaakceptujemy, że nie jest możliwe całkowite poznanie przez nas drugiej osoby, wtedy to 

stanie się możliwym utrzymanie ciekawości co do tego, kim ona jest; zwłaszcza w tak nowej żyjącej 

sytuacji, jak sesja terapeutyczna” (M.V. Miller, A Gestalt Therapy Testament, 2014). To nie jest łatwe, 

bowiem ludzie mają skłonność do przedkładania pewności nad niewiedzę. Terapia Gestalt stanowi 

taki właśnie akt wiary − psychoterapię opartą na kultywowaniu niewiedzy i niekończącej się 

ciekawości. Co więcej, teoria, która znajduje się u jej podstaw, zaprasza nas do bycia ciekawym naszej 

własnej ciekawości i złożonego procesu, dzięki któremu poznajemy naszą rzeczywistość, w tym 

naszych klientów oraz rozmaitych wypadków jakie na tej drodze zachodzą.  

Na marginesie tylko wspomnę, że akt wiary, o którym jest tutaj mowa należy odróżnić od jego 

religijnego znaczenia, które nadawane jest mu w powszechnym użyciu, a istotą jego powstania jest 

wstrzymanie się od pamięci i pragnienia. Ten zwrot, który wielu psychoterapeutom luźno kojarzy się z 

tym, co wiedzą o brytyjskim psychoanalityku Wilfredzie Bionie, dla wielu praktyków terapii Gestalt 

może wydać się sprzeczny z perlsowskim wezwaniem do powrotu do zmysłów lub jego zachętą do 

wyrażania indywidualnych potrzeb. Nie należy jednak w związku z tym zapominać o naszej relatywnej 

wolności do podejmowania wyborów, o której była mowa wcześniej oraz działania w zgodzie z naszą 

wrażliwością etyczną zależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, co stanowi warunek konieczny 

każdej rzetelnej i odpowiedzialnej psychoterapii. W moim poczuciu, postawa terapeutyczna, do której 

za Bionem nawołuje Coltart jako „aktu wiary, nieskażonego żadnym elementem pamięci czy 

pragnienia” jest specyficzną jakością uwagi z jednoczesnym wstrzymaniem się od oceny − proces, który 

w Terapii Gestalt autorzy nazywają twórczą bezinteresownością − warunek wszelkiego poznania. 

Jestem pełen podziwu i szacunku dla Paula Goodmana, który starał się niczego nie upraszczać w 

napisanej przez niego części teoretycznej Terapii Gestalt i pozostał wierny swojej wielopostaciowej 

perspektywie (patrz np. Rozdział 2 i jego odmowa przyjęcia odwiecznych dualizmów typu umysł/ciało, 

ja/świat zewnętrzny, subiektywne/obiektywne, poezja/proza, itd., które miały za cel ułatwienie 

człowiekowi poznanie rzeczywistości, a tak naprawdę to całkowicie uniemożliwiają). To, że książce 

Terapia Gestalt brakuje systematyczności podręcznika akademickiego, że autorzy nie przywiązują wagi 

do konstruowania rygorystycznego i spójnego pod względem merytorycznym wykładu teoretycznego 

wynika z ich przekonania, że natura ludzka nie podlega wcale takim sztucznie wyprodukowanym przez 

człowieka prawidłom ani żadnej jednej metodologii definiowania zjawisk raz na zawsze oraz badaniu 

ich poprzez rozkładanie całości na części, co wyłącznie uniemożliwia ich poznanie (mówiła już o tym 



zresztą psychologia postaci; tak samo fenomenologia). Moje własne rozumienie hasła terapii Gestalt 

„bądź tu i teraz” w rzeczywistości nawołuje do życia w przemijaniu i niewiedzy a zarazem w wierze, co 

pod pewnym względem przypomina praktykę, którą znam z buddyjskiej medytacji, a której brak jest 

w naszym współczesnym życiu skoncentrowanym na lękowym zgadywaniu i propagowaniu półprawd. 

Goodman „odmawia przyjęcia systematycznego podejścia do rzeczy, jaki charakteryzuje nauki 

ścisłe, co sprawia chwilowe pojawianie się pozornych niespójności, kiedy to uważny czytelnik 

może z irytacją zawołać: «Ach! Przecież dziesięć stron temu mówiłeś to i to...» [tak, jak np. w 

przypadku najróżniejszych nie zawsze spójnych opisów czym jest lęk, albo czym jest świadomość 

doznaniowa; przyp. tłum]. W takich momentach jednak przychylny i wytrwały czytelnik będzie 

zazwyczaj w stanie rozpracować ewolucje w definicjach i dostrajanie rozmaitych koncepcji, 

dzięki czemu, w ostatecznym rozrachunku, teoria nabiera jeszcze większej spójności. Innym 

razem, problem polega jedynie na tym, że nowa terminologia walczy ze starą, a innym razem 

wiąże się z głębszymi aspektami teorii” (Stoehr, Here Now Next, 1994, s. 93-4).  

Pragnę również zwrócić uwagę na drobny fakt, że systematyczność to charakterystyka reżimów 

totalitarnych, których wyłącznym celem jest niszczenie niezależnego myślenia i spontaniczności 

kontaktu, jakie charakteryzują relacje interpersonalne, a tym samym wzmocnienie panującej ideologii. 

Autorka „Korzeni totalitaryzmu” (2008), Hannah Arendt, wymieniła trzy podstawowe cechy systemów 

totalitarnych, które upodabniają je do totalitarnych ideologii totalitarnych. Należą do nich: 1) próba 

zupełnego wyjaśniania nie tylko tego, co jest, ale także tego, co się staje, rodzi i przemija; 2) odporność 

na doświadczenie, które nie jest w stanie niczego skorygować i wzbogacić; i wreszcie 3) 

podporządkowanie „logiki doświadczenia” terrorowi „schematu pojęciowego”. 

Poza tym, jak powiedział kiedyś Michael Vincent Miller, który wraz z Isadorem Fromem jest autorem 

wprowadzenia do wydania Terapii Gestalt przez Gestalt Journal Press z 1994 roku, „terapia Gestalt to 

psychologia czasowników aniżeli rzeczowników, ponieważ kładzie nacisk na proces odbywający się w 

czasie, działanie oraz zmianę”. Zrozumiał to świetnie Paul Goodman, którego Miller znał jeszcze z 

uniwersytetu w Berkeley, gdzie obydwaj byli członkami Ruchu Wolnego Słowa; podobnie zresztą 

obydwaj dobrze pojęli rolę poezji w psychologii: „Dobra poezja posługuje się słowami w nowatorski 

sposób i tworzy dla nich niezwykły kontekst” (A Gestalt Therapy Testament, 2014, s. 9-32).  

Styl jakim posługiwał się Goodman akcentuje podejście całościowe charakterystyczne dla terapii 

Gestalt, które niejednokrotnie wydaje się być sprzeczne z przyjętą powszechnie tzw. postawą 

naukową albo też, jak nazywają ją autorzy Terapii Gestalt, „osobowością akademicką” − naszym 

powszechnym przyzwyczajeniem do wiwisekcji, rozkładania na części i stwarzania podziałów, 

klasyfikacji, specjalizacji, interpretacji; diagnostyki porównawczej i definicji formułowanych z 

prawdziwie aptekarską precyzją oraz masową produkcją coraz to nowej terminologii; kategorii i 

etykietek, diagnoz i tabelek, oraz badań, których wiarogodność zależy od możliwości ich 

reprodukowania w nieskończoność, gdy tymczasem charakterystyką rzeczywistości jest jej 

niestabilność, tymczasowość i ruch; różnorodność i zmienność. W związku z tym pomijane są w 

zupełności dane niezgodne z przeważającym materiałem dowodowym i potwierdzana zostaje 

dominująca ideologia i panujący system. Na masową skalę produkuje się wyłącznie iluzję posiadania 

wiedzy, podważając zarazem teorie oparte na paradygmacie antypozytywistycznym, w tym 

fenomenologii stanowiącej podstawę terapii Gestalt, a to sprawia, że oddalamy się od możliwości 

wejścia w bliższy kontakt ze zjawiskami, których naturą jest ruch, nietrwałość, przeobrażanie się. 

Niejasny język teoretycznej części Terapii Gestalt oddaje również wspaniale złożoność naszej 

rzeczywistości wtedy, kiedy terapia Gestalt powstawała i obecnie. Czyż nie jest bowiem tak, że w 

zależności od punktu widzenia sami zmieniamy o czymś zdanie, a nierzadko jest też tak, że jedna 



perspektywa wcale nie wyklucza jakiejś innej? Przykładem mogą być tu wieloznaczne ilustracje 

Gestalt, takie jak np. waza/dwie twarze, młoda kobieta/twarz starej kobiety (patrz poniżej). 

Umiejętność poruszania się między różnymi perspektywami stanowi istotną zdolność zwłaszcza u 

terapeutów, gdy mamy do czynienia z wieloma zróżnicowanymi aspektami osobowości i zachowania.  

 

To, iż w moim opisie skupiłem się głównie na Paulu Goodmanie, nie oznacza wcale, że operowanie 

perspektywą całościową nie dotyczy wcale Fredericka Perlsa. Tak nie jest. Wręcz przeciwnie, jest 

dobrze wiadomym, że Perls potrafił wspaniale to robić, tym bardziej, że to właśnie on (w oparciu o 

przemyślenia niemieckiego filozofa Salomo Friedlaendera) zwrócił uwagę na doniosłość przeciwieństw 

i przechodzenia od jednej perspektywy do drugiej, a na dodatek, pożyczając z psychodramy Jacoba 

Moreno, wprowadził do psychoterapii tzw. „shuttling method”, czyli odgrywania jednego aspektu 

osobowości, na zmianę z inną − dialogowania między rożnymi aspektami własnej osoby, jak jest to np. 

w przypadku tzw. dialogu dwóch krzeseł. Podobna metoda polega na tym, że klient raz po raz na 

zmianę wchodzi w kontakt z terapeutą albo członkiem grupy a niedokończoną, wypełnioną emocjami 

sytuacją z przeszłości, której wcześniej doświadczył, dopóki niedokończona sytuacja nie zostanie 

przepracowana i cały afekt nie zostanie w pełni zintegrowany. Zapewne, na samym początku taka 

metoda może dezorganizować i wprowadzać zamieszanie, ale na dłuższą metę umożliwia odkrywanie 

odmiennego spojrzenia na tę samą sytuację i sprzyja tworzeniu nowych znaczeń.    

Mimo to, w przeciwieństwie do Goodmana, Fritz Perls był także niezwykle uzdolniony, jeśli chodzi o 

upraszczanie tego, co złożone i do tworzenia chwytliwych zgrabnych powiedzonek i określeń, które 

miały za zadanie przekazywać kwintesencję jakiegoś zjawiska czy procesu. Na kilka tego typu złotych 

myśli można natknąć się już w teoretycznej części Terapii Gestalt, jak np. „w większości przypadków 

psychoterapii «przystosowanie» jest niczym innym jak tylko połknięciem stereotypu” (s.90), „lęk i brak 

satysfakcji wywołują poczucie winy” (s.245), albo „lęk jako emocja to trwoga przed własną brawurą” 

(s.354), ale większość jego najbardziej znanych „mądrości w pigułce” pochodzi z późniejszego okresu, 

już po jego „zerwaniu” z grupą ludzi, z którymi współpracował nad tekstem założycielskim terapii 



Gestalt (patrz np. Gestalt Therapy Verbatim, 1969/2019 w przekładzie Marioli Paruzel-Czachury i 

Bartosza Konieczniaka). Właśnie dlatego, że teksty autorstwa Fritza Perlsa zawierają chwytliwe skróty 

myślowe z łatwością można przyjmować ich przekaz nazbyt dosłownie i w związku z tym upraszczać 

zjawiska i procesy, których natura jest o wiele bardziej złożona i skomplikowana; niejednoznaczna. Na 

stronach PHG jest tak m.in. w przypadku akcentu jaki Perls kładł na typologię zaburzeń ja (tzw. 

przerywania kontaktu), której poświecił większość części praktycznej Terapii Gestalt (gdy tymczasem 

Goodman skondensował ją w dwóch ostatnich rozdziałach części teoretycznej; patrz Rozdział XIV i XV). 

Przerysowaną wersją tej typologii stał się wkrótce wielce rozpowszechniony (bo prosty do zrozumienia 

i łatwy w obsłudze) tzw. cykl Zinkera, w odróżnieniu od o wiele mniej wyczerpującej i opartej o twórcze 

przystosowanie sekwencji kontaktu, która przedstawiona jest w teoretycznej części Terapii Gestalt.  

Na dodatek Perls zwykł posługiwać się skrajnie uproszczoną diagnostyką (analogicznie do systemu 

istniejącego w psychiatrii), która korzysta ze skrótów myślowych, jakimi w przypadku tekstu Terapii 

Gestalt są określenia takie jak np.: „projektor”, „retroflektor”, „introjektor”. Tego typu etykietki, 

podobnie jak ma to miejsce w psychiatrii w przypadku nazw takich jak np. „narcystyczny”, „borderline” 

lub „psychopata”, których stosowanie stoi w bezpośredniej sprzeczności z teoretycznymi założeniami 

terapii Gestalt, mogą być przyjmowane nazbyt dosłownie i analizowane w izolacji, gdzie brak jest 

jakiegokolwiek odniesienia do kontekstu i sytuacji.  

Z punktu widzenia teorii terapii Gestalt, kiedy zajmujemy się ludzką aktualną formą istnienia, nie 

mamy do czynienia z rzeczą czy stanem, ale zawsze z procesem, który zmienia się z chwili na chwilę; a 

dotyczy to w równej mierze zdrowia, jak jego zakłóceń. Zachowanie człowieka i jego środowisko są ze 

sobą nierozerwalnie związane, współzależne i najważniejszym jest, żeby nie zapominać, że każda 

psychopatologia stanowiła kiedyś najbardziej wymyślne i wartościowe twórcze przystosowanie, które 

niejednokrotnie umożliwiło danej osobie przeżyć w trudnych warunkach. Kontekst i sytuacja mają 

kluczowe znaczenie w epistemologii terapii Gestalt opisanej przez Perlsa, Hefferline’a i Goodmana. 

Zastosowanie zasad estetycznych, o których jest mowa w tej książce (tzw. autonomiczne kryterium 

głębi i realności doświadczenia; s.91) oznacza, że terapeuta i klient współpracują w celu poznawania i 

odkrywania, w jaki sposób klient uczestniczy w tworzeniu i nadawaniu formy swojemu doświadczeniu, 

które powstaje w trakcie sesji terapeutycznej. 

Podsumowując pragnę podkreślić, że mimo powyższych różnic między Perlsem i Goodmanem, duża 

większość tekstu źródłowego Terapii Gestalt cechuje integracyjne, całościowe podejście. Mimo to, 

zróżnicowanie to stanowi dodatkowy czynnik, który może utrudniać proces czytania napisanej przez 

nich książki. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia odmienności pomiędzy autorami, ich indywidualne 

perspektywy mogą najczęściej się zgrabnie dopełnić, jeśli tylko pozwolimy im się zawczasu ze sobą 

ścierać. To co może dopomóc czytelnikowi to informacja, że różnice między nimi polegają głównie na 

obiekcie ich swoistej uwagi i zainteresowania, jakim, w przypadku Paula Goodmana było środowisko 

społeczne, podczas gdy Frederick Perls, jako lekarz psychiatrii, pozostawał mocno skupiony na 

indywidualnym stanie zdrowia osoby pacjenta, który mimo wszystko nigdy w jego mniemaniu nie 

poprzestawał być uzależniony od sytuacji życiowej oraz stopnia jej świadomości doznaniowej lub jej 

ignorowania, tu i teraz. W mało znanym wywiadzie udzielonym Jamesowi Walkerowi, Perls powiedział: 

„jeśli jesteś w kontakcie tylko ze sobą, umyka ci świat; jeśli jesteś w kontakcie tylko ze światem, nie 

dostrzegasz samego siebie, a tym samym nie możesz czerpać z ekologicznej jedności. W centrum 

naszej uwagi nie znajduje się stan wewnętrznego podwórka wyizolowanego «ja», ale proces kontaktu, 

w którym zachodzi interakcja osoba-środowisko” (Body and Soul, 1992). Jego wypowiedź wskazuje na 

to, że różnice pomiędzy obydwoma autorami nie muszą być aż tak duże jak się to często przypuszcza.  

Ale się rozpisałem... mam nadzieję, że przynajmniej cześć tego, o czym tu napisałem będzie wam 

pomocna w kontynuowaniu waszej lektury tekstu źródłowego, czego wam z całego serca życzę.  


