Podziękowania

Wywodzimy się ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (por. Lewicka, Sosnowski, Trojan, 1998), powstałej w czasach narodzin w Europie psychologii
naukowej. Czujemy się spadkobierczyniami wielu pokoleń badaczy i swych
wielkich nauczycieli. Ważne stały się dla nas pionierskie badania nad przebiegiem nieświadomych procesów psychicznych, prowadzone przez Edwarda Abramowskiego – kierownika pierwszej w Polsce Katedry Psychologii,
utworzonej w roku 1915 na Uniwersytecie Warszawskim. Bliskie też stały
się nam idee celowej aktywności człowieka i jej znaczenia dla indywidualnej podmiotowości, które przekazywał pokoleniom studentów Tadeusz
Tomaszewski – przybyły do Warszawy po wojnie ze Lwowa, twórca Katedry Psychologii Ogólnej UW. Nieskończenie wiele (w tym kluczowych
idei i pojęć) zawdzięczamy Januszowi Reykowskiemu, twórcy Katedry
Psychologii Osobowości UW, który w latach 60. ubiegłego wieku „odkrył Amerykę” – dla siebie i dla nas, a zarazem wyzwolił naszą otwartość
na psychologię światową.
Wśród osób spoza granic, chcemy wymienić te, których idee były źródłem ważnych dla nas inspiracji i wywarły istotny wpływ na ukierunkowanie naszych badań – to (chronologicznie): Jean-Paul Codol (Université
de Provence), Hazel R. Markus (University of Michigan i później Stanford
University), Anthony G. Greenwald (Ohio State University, a następnie
Washington University), Robert Zajonc (University of Michigan, a następnie Stanford University), Shalom Schwarz (Hebrew University of Jerusalem), Daniel Bar-Tal (Tel Aviv University) oraz Joseph LeDoux (New
York University).
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Wiele zawdzięczamy rzeszom swoich kolegów oraz uczniów. Pragniemy
tu wymienić tylko kilka osób, których myśli i aktywność stanowiły dla naszych poszukiwań badawczych punkty zwrotne. Osoby, którym składamy te
podziękowania, to: Janusz Czapiński, Andrzej Gołąb, Jerzy Karyłowski, Marta
Kamińska-Feldman, Rafał Ohme, Dorota Karwowska, Kamil Imbir. Składamy
też specjalne podziękowania pani profesor Barbarze Bokus – wdzięczne za
wyrażające się w słowach i działaniach wsparcie dla naszego wydawniczego
zamysłu.
Dziękujemy za szczególny udział w naszej książce osobom wybitnym,
które zechciały odpowiedzieć na nasze pytanie o to Co człowieka wyróżnia? Co szczególnego może osiągnąć w toku swego rozwoju? Zaszczycili nas
swoimi wypowiedziami fizyk David Deutsch (FRS, Oxford University) oraz
psychologowie Jerome Kagan (Harvard University) i Keith Oatley (University
of Toronto).
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