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GŁÓDBODŻCÓWIGLÓDPOZNAWCZY 
Teorię stosunków społecznych („.) można podsumować następująco: (. .. ) niemowlęta pozbawione przez dłuższy czas opieki będą 

stopniowo popadać w nieodwracalne otępienie i w końcu mogą ulec powikłaniom chorobowym. ( ... )deprywacja emocjonalna (pozbawienie 
dostępu do uczuć- dj) może mieć zgubny rezultat. Na bazie tych obserwacji powstało pojęcie głodu bodźców. („.) najkorzystniejsze są bodźce, 
których dostarcza bliskość fizyczna. („.) 

Podobne zjawisko obserwuje się u osób dorosłych poddanych deprywacji sensorycznej (pozbawienie dostępu do wrażeń zmysłowych - df). 
W sytuacji eksperymentalnej deprywacja taka może wywoływać krótkotrwałą psychozę, albo spowodować co najmniej przejściowe 
zaburzenia psychiczne. (.„) Długotrwałe odosobnienie stanowi („.) jedną z najstraszniejszych kar („.). 

Z biologicznego punktu widzenia niewykluczone, że deprywacja emocjonalna i sensoryczna może wywołać, („.), zmiany organiczne w 
mózgu. Przy braku dostatecznej stymulacji układu siatkowego pnia mózgu może („.) dojść do zmian zwyrodnieniowych w komórkach 
nerwowych. („.) Można więc przyjąć istnienie biologicznego łańcucha od deprywacji emocjonalnej i sensorycznej, poprzez apatię, do zmian 
zwyrodnieniowych i śmierci. W tym sensie głód bodźców może mieć taki sam związek z szansą przetrwania ludzkiego organizmu jak głód 
pożywienia. 

(„.) Dotychczasowy stan badań można podsumować następująco: "Jeżeli nie jesteś głaskany, twój rdzeń kręgowy usycha". Stąd, po 
zakończeniu okresu bliskiej intymności z matkąjednostka przez resztę swego życia stoi przed trudnym wyborem, od którego zależy jej los i 
przetf\vanie. Z jednej strony rozmaite siły społeczne, psychologiczne i biologiczne przeszkadzają w utrzymaniu fizycznej bliskości typu 
niemowlęcego, z drugiej, człowiek nieustannie do niej dąży. W rezu ltacie zazwyczaj godzi się na kompromis. Uczy się zadawalać bardziej 
subtelnymi, nawet symbolicznymi formami dotyku, („.), chociaż jego pierwotne dążenie do kontaktu fizycznego wcale nie musi słabnąć. 
Dochodzenie do kompromisu można określić różnymi terminami, np. jako sublimację, ale ni zależnie od nazwy jego rezultatem jest 
częściow prz kształc nie n iemowlęcego głodu bodźców w coś , c można by było nazwać głodem poznawczym. W miarę jak złożoność 
kompromisu wzrasta, ludzie coraz bardziej różnicują się w swoich dążeniach do poznania i właśnie te różnice wprowadzają urozmaicenie w 
stosunkach społecznych i decydują o losie człowieka. ( ... ) 

Głaskanie występuje tu jako ogól n termin określający kontakt fizyczny. W praktyce przybiera ono formy rozmaite.( ... ) Znaczenie terminu 
"głaskanie" można rozszerzyć na wszelkie akty zwracania uwagi na obecność innej osoby. Więc "głask" będzie dla nas podstawowąjednostką 
funkcjonowania społecznego. Wymiana "głasków" tworzy transakcję, która jest jednostką stosunków społecznych. 

W odniesieniu do teorii gier wyłania się ( ... ) zasada, w myśl której każdy stosunek społeczny, bez względu na swój charakter ma 
biologiczną przewagę nad brakiem stosunku w ogóle. Wykazano to eksperymentalnie („.) w doświadczeniach na szczurach. Udowodniły one 
korzystny wpływ dotyku nie tylko na rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, ale i na biochemię mózgu, a nawet odporność na białaczkę. 

Znamienną cechą tych eksperymentów było odkrycie, że delikatny dotyk i bolesne wstrząsy elektryczne były jednakowo skuteczne dla 
zachowania zdrowia zwierząt. 

STRUKTURALIZOWANIE CZASU 
(„.) dotykanie niemowląt i jego symboliczny równoważnik u osób dorosłych - poznawanie - jest niezbędne do przetrwania. Powstaje 

pytanie: "Co dalej?" („.) Po zaspokojeniu głodu bodźców i głodu poznawczego pojawia się głód struktur. („.) Człowiek ma wieczny problem z 
ustruktural izowaniem (czasu). 

Operacyjny aspekt strukturalizowania czasu można nazwać programowaniem. Ma ono trzy postaci : materialną, społeczną i indywidualną. 
Najbardziej powszechna, wygodna i użyteczna metoda strukturalizowania czasu polega na stworzeniu planu działania w materii świata 
zewnętrznego, („.). 

Programowanie społeczne daje („.) tradycyjne wymiany rytualne lub semirytualne. Podstawowym kryterium jest tu układność, potocznie 
zwana "dobrymi manierami". („.) 

Im ludzie lepiej się znają, tym bardziej w ich stosunki wkrada się programowanie indywidualne, a co za tym idzie wzrasta 
prawdopodobieóstwo zajścia "zdarzer1 przypadkowych". Zdarzenia przypadkowe na pierwszy rzut oka wydają się nieoczekiwane i tak też 
mają je postrzegać zainteresowane strony. Przy bliższym wejrzeniu okazuje się jednak, że przebiegają one na ogół według określonych 
wzorów, które dadzą się poklasyfikować, a cała sekwencja określona jest przez niewypowiedziane wprost reguły i przepisy. Reguły te są 
utajone tak długo, jak przyjafo lub wrogość rozwijają się zgodnie z teorią („.), lecz stają się jawne, jeżeli ktoś zrobi nieprzepisowy ruch. 
Wywołuje on symboliczny, werbalny lub formalny protest: („.). Takie sekwencje, które w przeciwieóstwie do rozrywek oparte są bardziej na 
indywidualnym niż społecznym programowaniu można nazwać grami. („.) Podstawową właściwością gry Judzkiej jest nie to, że emocje są w 
niej udawane, lecz że podlegają regulacji. Ujawnia się to w sytuacji, gdy nieprzepisowa manifestacja uczuć pociąga za sobą sankcje. Gra może 
być bardzo poważna, a nawet zgubn ie poważna, ale san keje społeczne są poważne tylko w razie złamania reguł. ( ... ) 

Życie rodzinne i małżer1 ·kie, („ .) może przez długie Jata opierać się na wariantach tej samej gry. Stwierdzenie, że przeważająca część 
aktywności społecznej sprowadza się do uczestniczenia w grach niekoniecznie oznacza, że jest to "zabawne" , albo że partnerzy nie są 
poważnie zaangażowani we wzajemne stosunki . („ .), gra nie musi wiązać się z uciechą czy choćby przyjemnością. („.) 

Rozrywki i gry są substytutami prawdziwego życia z prawdziwą intymnością. Z tego powodu trzeba je uznać raczej za wstępne umowy niż 
za związki i dlatego mawia się o nich, że są gorzką fonnułą zabawy. Intymność zaczyna się, kiedy indywidualne (zazwyczaj instynktowne) 
programowanie staj e s ię bardziej intensywne, słabną natomiast zarówno społeczne modelowanie, jak i ukryte ograniczenia i motywy. Jest to 
jedyna w pełni zadowalającą odpowiedż na głód bodźców głód poznawczy i głód struktur. („.) Głód struktur jest równie istotny dla 
przetrwania co głód bodźców. G łód bodźców i głód poznawczy wyrażają potrzebę unikania sensorycznej i emocjonalnej deprywacj i, gdyż oba 
j j rodzaj e prow;id7ą do degeneracji biologic7n j Ciłód 'truktnrw r~a pntrz bę 11ni ania •rndy ( ... ), c7yli nieu trukturaliz ania cza u r żel i 

nuda utrzymuje się przez dłuższy cza , staje s ię ·ynon imem wygłodzen ia uczuc ioweg i m że mieć takie same konsekwencje. 
Człowiek samotny potrafi strukturalizować czas na dwa sposoby : poprzez aktywność i poprzez fantazję. Samotnym można być nawet w 

obecności innych. Jeżeli ktoś przynależy do społecznego związku („.) ludzi, ma do wyboru kilka sposobów ustrukturalizowania czasu. Pod 
względem stopnia złożoności są to kolejno: ( 1) rytuały, (2) rozrywki , (3) gry, ( 4) intymność i (5.) aktywność, która może tworzyć zkielet dla 
pozostałych. Celem każdego członka związku społecznego jest uzyskanie maksymalnej satysfakcji z transakcji z innymi ludźmi. („.) 

Korzyści z kontaktu społecznego polegają na stwarzaniu równowagi somatycznej i psychicznej. Są one związane z następującymi 
czynnikami: ( 1) obniżenie napięcia , (2) unikanie szkodliwych sytuacji, (3) zdobywanie "głasków", ( 4) utrzymanie ustalonej równowagi. („.) 

Najatrakcyjniejsze fonn y kontaktu społecznego , bez względu na to, czy osadzone są w matrycy aktywności, czy nie, to gry i intymność. 
Długotrwała intymność zdarza się rzadko i („.)jest sprawąprywatną; znaczące stosunki społeczne najczęściej przybierają formę gier („.) 



GRY 
Grą nazywamy serię komplementarnych transakcji ukrytych prowadzących do dobrze okreś lonego, dającego się przewidzieć wyniku. 

Mówiąc bardziej opisowo, jest to okresowy, często powtarzający się zestaw transakcji , ( ... ), o utajonej motywacji , czy też bardziej potocznie, 
seria posun i ęć z pu łapką al bo "sztuczką". Gry wyraźnie ró:ź:nią się od procedur, rytuałów i rozrywek dzięki dwóm podstawowym 
właściwościom: (l) swojej ukrytej jakości i (2) wypłacie. Procedury mogą być udane, rytuały skuteczne, a rozrywki korzystne, lecz wszystkie 
one są z definicji szczere; mogą pociągać za sobą rywalizację, ale nie konflikt, a ich zakończenie może być sensacyjne, lecz nie dramatyczne. 
Każda gra jest natomiast w swoim założeniu nieuczciwa, a wynik ma wydźwięk dramatyczny, a nie jedynie ekscytujący. Musimy jeszcze 
odróżnić gry od ostatniego typu działania społecznego , ( .. . ). Operacja jest transakcją prostą albo zestawem transakcji podejmowanych w 
wyraźnym, ściśle określonym celu. Jeżeli ktoś szczerze prosi o zaufanie i otrzymuje je, to jest to operacja. A jeżeli ktoś prosi o zaufanie i 
następnie nadużywa go działając na niekorzyść partnera, to jest to gra. Zewnętrznie gra wygląda więc jak zestaw operacji, lecz po wypłacie 
okazuje się, że „operacje" te były w rzeczywistości manewrami - nie uczciwymi prośbami, lecz posunięciami w grze. 

( ... )(Potwierdzenie, że coś jest grą pojawia się) w razie odmowy grania albo "obcięcia" wypłaty. Osoba będąca "graczem" zacznie wtedy 
jesz ze usilniej zabiegać o kontynuowanie gry. Wobec bardzo stanowczej odmowy( ... ), czy też skutecznego "obcięcia" wypłaty, wpada w stan 
nazywany "rozpaczą", pod pewnymi względami podobny do depresji, lecz różniący się od niej pod istotnymi względami. Jest on ostrzejszy i 
zawiera elementy frustracji i oszołomienia.( ... ) 

Najpospolitsza gra małżeńska zwana jest potocznie "Gdyby nie ty" (słowa kierowane przez jednego z małżonków do drugiego). ( ... ), 
kobieta wychodzi za mąż za dominującego mężczyznę (o czywifrie możliv.ry j st także wariant odwrotn_v; mężczyzna żeni się z dominującą 
kobietą - dj), po to by ograniczał on jej aktywność chron iąc w ten sposób przed sytuacjami, których ona się boi . Gdyby cała ta operacja była 
zczera, żona mogłaby wyrazić mężowi swoją wdzięczność za tę przy ługę. W grze GNT jej reakcja jest jednak całkowicie przeciwna - czerpie 

ona korzyść z uskarżania się na narzucone jej ograniczenia, co stawia męża w trudnej sytuacji i daje w zelkiego rodzaju dal sz korzyści. („.) 
ntytezą GNT jest zezwalanie. Gra może toczyć się tak długo jak, jak długo mąż zabrania. Jeśli zamiast" ie waż się" mówi on "Dalej, śmiało " , 

Jeżące u podstaw fobie zostają zdemaskowane i ( ... ) nie można już dłużej (obarczać winą drugiej strony). ( ... ) Cel G T można określić jako 
uspokojenie się ("Nie chodzi o to, że się boję, tylko. że on mi nie pozwala") lub usprawiedliwienie("Nie chodzi o to, że nie próbuję, tylko że on 
mni powstrzymuje").( ... ) 

Podstawowe korzyści z gier polegają na ich stabilizacyjnej fu nkcji . Homeostazie biologicznej sprzyja głaskanie, a równowaga 
psychologiczna wzmacnia się przez utwierdzan ie się we własnym prze 'wiadczeniu. ( ... ),głaskanie może przybierać różne fo nny ( ... ).Rola 
męża w GNT nasuwa na myś l klap ( ... ) ,zaś odpowiedź żony jest czymś w rodzaj u zło. liwego kopniaka w go l eń . Zatem biol o iczny zysk z 
GNT bierze i ' z wzajemnego zaczepiania i drażn i enia ; przykry to, ale, jak widać , kuteczny sposób na zachowanie zdrowia tkanek 
nerwowych.( ... ) 

( ... )korzyść p ·ychologiczna polega na tym, że dzięki grze un ika się sytuacji l ękowych . ( ... ) W GNT społecznie akceptowalne uleganie 
władzy męża chroni kobietę przed przeżywaniem lęków( ... ). 
Wewnętrzna korzyść społeczna wyraża się w nazwie gry, („.). Dzięki swej uległości żona zdobywa przywilej oświadczania "Gdyby nie ty". 

Pomaga to jej ustrukturalizować czas, który musi SpG_dzić z mężem. ( ... )potrzeba ustrukturali zowania (j est) szczególnie silna (przy) braku 
innych wspólnych zai nteresowań , (. „). 

Zewnętrzna korz ść społeczna jest wyznaczona przez to, jaki użytek robi si ę z gry w szer zych kontaktach społecznych. W przypadku 
"Gdyby nie ty" zachodzi przekształcenie gry w rozrywkę "Gdyby nie on" umilającą spotkania z koleżankami przy kawie. ( ... ) (należy cały czas 
pamiętać, że opisywana sytuacja jest możliwa także' w wersji odwrotnej: silna żona i slaby mąż; istnieje także możliwość gry bardziej 
skomplikowanej, np. podwójnej lub potrójnej, kiedy to każde : małżonków jest silne w innej dziedzinie - df) 

Ponieważ tak mało jest okazji do intymności w codziennym życiu , a niektóre jej formy (zwłaszcza te intensywne) są dla większości ludzi 
psychologicznie niemożliwe, nasze życie społeczne w przeważającej częśc i upływa na grach. zatem gry są zarówno konieczne, jak 
pożądane, a cały problem sprowadza si ę do tego, czy gry uprawiane przez daną osobę ą dla niej najbardziej korzystne. W tym miejscu warto 
prz pomnieć, że i totną cechą gry jest jej kulminacja albo wypłata. Zasadniczą funkcją wstępnych posunięć jest stworzenie sytuacji dla tej 
wypłaty, ale zarazem każde z nich ma na celu osiągnięc ie maksymal nej satysfakcji( ... ), co stanowi fekt dodatkowy. („.) 

Oprócz funkcji p łecznej polegającej na strukturalizowaniu czasu pewne gry pełn ią rolę niezbędnego czynnika zdrowia niektórych ludz i. 
Ich równowaga psychiczna jest tak chwiejna, a pozycja utrzymywana z takim trudem że pozbawienie gier może pogrążyć ich w trwałej 
rozpaczy, a nawet psychozie. Ludzie tacy będą mocno oponować przeciwko wszystkim posunięciom wywodzącym s ię z antytezy. Często 
można zaobserwować to zjawisko w sytuacjach małżei1skich, kiedy poprawa na skutek terapii psychiatrycznej jednego z małżonków (tzn. 
porzucenie gier destrukcyjnych) prowadzi do nagłego pogorszenia u partnera, dla którego gra była niezmiernie ważna w utrzymaniu 
równowagi.( ... ) 

Na szczęście korzyści z wolnej od gry intymności. która jest ( ... ) najdoskonalszą formą życia człowieka , są tak duże, że nawet osobowości o 
chwiejnej równowadze mogą bezpiecznie i z radośc ią pon iechać swoich gie r, jeżc l i znajdą odpowiedniego partnera( ... ). 

a większą skal gry są integralnymi i dynamicznymi składni kami nieświadomego planu życiowego czy też scenariusza każdej jedn tki: 
wypełniaj ą one czas aż do śmierci, a przy tym po uwają akcj ę naprzód. 

Eric B me "W co grają ludzie. Psychologia stosunków mi dzyludzkich. ", Warsza wa 2004 

projektformy i wybór treści programu - Daria Friedrich, kierownik literacki TP 
skład kompuleroivy- Ma rcin Sieradzan, drukarnia Kadruk 
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