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W każdej publikacji poświęconej kierowa-
niu ludźmi, uwzględniającej problemy mo-
tywacji, znajduje się tzw. piramida potrzeb 
A. Maslowa. Prawie każdy autor przedstawia 
tę piramidę graficznie, powołując się na inne 
opracowania o Maslowie, ale nader rzadko na 
prace samego twórcy teorii. Trzeba podkre-
ślić, że w podstawowych książkach Maslowa 
– Motywacja i osobowość oraz W stronę psychologii 
istnienia nie znajdziemy żadnego graficznego 
przedstawienia piramidy. Obie książki w do-
minującej większości są oparte, co odnotowuje 
sam Maslow, na wcześniej opublikowanych 
artykułach. Nie ma natomiast dowodów, jak 
zauważa J. Adair (2004: 40), że Maslow gdzie-
kolwiek przedstawił swoją teorię graficznie, w 
formie piramidy.

Czy zatem można w tej sytuacji przyjąć, 
że Maslow nie przykładał należytej wagi do 
wartościowania, hierarchii pięciu wymienia-
nych potrzeb (fizjologiczne, bezpieczeństwa, 
przynależności i miłości, szacunku, samourze-
czywistnienia)? Jednoznaczna odpowiedź by-
łaby przesadą. Tym bardziej, że znaczna część 
autorów piszących o teorii Maslowa uznaje 
hierarchizowanie potrzeb za najistotniejsze. 
Ale nadmierna gloryfikacja układu piramidy i 
sprowadzanie do niej całej teorii Maslowa, co 
często ma miejsce, też wydają się nieuzasad-

nione, gdy wnikliwie wczytamy się w treść obu 
książek autora, a zwłaszcza Motywacji... J. Adair 
stawia taki oto zarzut: „Hierarchia potrzeb 
według Maslowa stała się tak popularna, że 
często naucza się jej z drugiej czy nawet trze-
ciej ręki, opierając się na streszczeniach jego 
prac, co nieuchronnie prowadzi do wypaczeń” 
(s. 50).

Sam autor, już we wstępie do Motywacji… 
(s. 30), napisał: „Naukowiec oczywiście oprze 
się tym tendencjom typu (...) czarno-białego 
upraszczania i rubrykowania i w dalszym ciągu 
będzie (...) holistycznie świadomy wielu, wielu 
równocześnie działających wpływów”. 

Swój pogląd o holistycznej potrzebie podej-
ścia do motywacji Maslow wydaje się potwier-
dzać także wtedy, kiedy wyraża przekonanie, 
że nauka jest tylko jednym ze środków osiąg-
nięcia wiedzy psychologicznej, społecznej, 
przyrodniczej, dotyczącej m.in. motywowania 
(s. 42). Według niego mogą ją uzupełniać także 
artyści, filozofowie czy pracownicy komunalni. 
Mogą być oni odkrywcami wiedzy i mądrości 
tak samo jak naukowcy. A więc mogą wnosić 
także „coś” do zhierarchizowanej teorii po-
trzeb, uzupełnić ją, zmodyfikować nieco w 
wyniku własnych spostrzeżeń i doświadczeń. 
Wszystkie teorie ulegają zmianom i modyfika-
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... nie znaleziono dotychczas dobrej 
behawioralnej definicji motywacji. 

A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia (s. 32)

Jeszcze raz, ale inaczej, o teorii Maslowa
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cjom, przede wszystkim w wyniku doświad-
czeń, sprawdzania się, albo nie, w praktyce. 
Maslow był tego świadomy i nie beatyfikował 
nauki i jej osiągnięć. Widział je jako jeden z 
elementów służących indywidualnemu pozna-
niu świata.

Ostatecznym dowodem na holistyczne po-
dejście do – jak skromnie napisał – „próby 
sformułowania teorii motywacji” jest stwier-
dzenie, że można ją nazwać „holistyczno-dy-
namiczną” (s. 72). 

Tak więc nadmierne preferowanie jednoli-
tej hierarchii potrzeb wydaje się niezupełnie 
wskazane. Być może trafniejsze byłyby tu słowa 
„indywidualne porządkowanie”. W drugiej 
przytoczonej pracy Maslowa – W stronę psy-
chologii istnienia – walce ze strukturami hie-
rarchicznymi poświęcony jest cały 9. rozdział, 
zatytułowany Opór przed zaszuf ladkowaniem. 
Poglądy w nim zawarte można uznać za dość 
radykalne (podobnie jak w publikacji, gdzie 
autor nazywa ludzi dążących do władzy cho-
rymi; s. 381). 

Pisze bowiem: „Już uprzednio opisałem 
szufladkowania jako tani rodzaj poznania, a 
właściwie rodzaj niepoznania, szybkie, łatwe 
katalogowanie, którego celem jest uniknięcie 
wysiłku wymaganego przy staranniejszym, 
idiograficznym postrzeganiu lub myśleniu” 
(s. 171). W tej samej książce napisał, że jego 
teoria potrzeb „wydaje mu się najważniejszą 
pojedynczą (podkr. W.S.) zasadą” (s. 77).

Zwieńczeniem tej części niech będzie jesz-
cze jedno stwierdzenie z książki Motywacje i 
osobowość: „Mówiliśmy dotąd o hierarchii po-
trzeb tak, jakby jej porządek był stały, ale w 

rzeczywistości hierarchia ta nie jest tak 
sztywna, jak moglibyśmy przypuszczać” (s. 
93). A już na pewno hierarchia jest sprawą in-
dywidualną (por. np. s. 100 i 103 Motywacji...). 
Maslow przytacza liczne przykłady, np. arty-
stów, dla których stworzenie dzieła jest czasem 
ważniejsze niż bezpieczeństwo czy nawet za-
spokojenie głodu. Te stwierdzenia i przykłady 
oznaczają, że należy dążyć do sytuacji, aby 
móc w każdych warunkach, każdego człowieka 
motywować inaczej. Tym bardziej że według 
Maslowa motywacja to nie tylko „potrzeby”. 
Są one jednym z elementów motywacji, która 
jest znacznie szerszym pojęciem. W książce 
W stronę psychologii istnienia pisze: „Motywację 
dla mnie stanowi uczucie pragnienia, potrzeby, 
tęsknoty, chęci lub braku” (s. 32).

Drugi istotny problem to używanie niepra-
widłowego języka, nieprawidłowych określeń, 
niezgodnych z duchem rozważań Maslowa. 
Przede wszystkim chodzi tu o pojęcie „po-
trzeby niższego rzędu”. Zazwyczaj zaliczane 
są do nich potrzeby fizjologiczne i bezpie-
czeństwa. 

Wydaje się, że sam zdrowy rozsądek, pod-
niesiony przecież przez A. Gramcsiego do 
godności kierunku filozoficznego, zaprzecza 
takiemu podziałowi. Czyż zaspokojenie np. 
głodu, snu, to „potrzeba niższego rzędu”? 
Czy zgodziłby się z takim twierdzeniem ktoś, 
kto nie z własnej przyczyny nie mógł zaspo-
koić głodu; był głodny? A ten, którego np. 
torturowano, nie pozwalając mu zasnąć przez 
jakiś czas, czy też potrzebę snu uzna za po-
trzebę „niższego rzędu”? Maslow uważa, że 
jeśli cztery podstawowe potrzeby (głodu, snu, 
bezpieczeństwa i seksu), są niezaspokojone, 
wszystkie inne będą określone jako nieważne 
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(s. 75). Podaję za Maslowem tylko te cztery 
przykłady potrzeb podstawowych, pamiętając, 
że on sam w ogóle jest przeciwny konstruo-
waniu „jakiejś listy podstawowych potrzeb 
fizjologicznych” (s. 73). 

Maslow w większości swoich rozważań 
używa pojęcia „potrzeby podstawowe”, mając 
na uwadze fizjologię i bezpieczeństwo oraz 
potrzeby wyższego rzędu. Te drugie traktu-
je niejednokrotnie z pewnym sarkazmem, 
pisząc o nich np. w cudzysłowie (por. s. 90, 
W stronę...). Te z dwóch najniższych pięter 
piramidy są wręcz, według Maslowa, potrze-
bami zasadniczymi, fundamentalnymi, a nie 
„niższego rzędu”. Znajdują się one na dole 
piramidy jako jej fundament. Tak jak dom 
musi mieć fundament, tak potrzeby wyższego 
rzędu muszą mieć podstawę. W rozdziale 4 
Motywacji… (Teoria motywacji ludzkiej) Maslow 
wymienia wszystkie 5 piramidalnych potrzeb 
jako potrzeby podstawowe (s. 72). Dopiero 
później, dla potrzeb rozszerzonej analizy, zmu-
szony został do ich zróżnicowania. A i tu nie 
używa jednoznacznego podziału na „wyższe” 
i „niższe” – „Jeśli zaspokojone są wystarcza-
jąco potrzeby i fizjologiczne i potrzeby bez-
pieczeństwa, pojawiają się potrzeby miłości, 
uczucia i przynależności, a cały opisany już 
cykl (zamknięty, bez hierarchizowania, W.S.) 
powtórzy się wokół nowego ośrodka”.

Nie można pominąć faktu, że Maslow rozpa-
truje różnice między potrzebami, które zostały 
nazwane wyższymi a potrzebami niższymi (s. 
150). Wyjaśnia, że to sam organizm człowieka, 
a nie osoba go motywująca, narzuca hierarchię 
wartości. Maslow podkreśla to, „ponieważ tak 
wielu ciągle jeszcze uważa, że wartości nigdy 
nie mogą być czymś więcej niż arbitralnym na-

rzuceniem na to, co dane, własnych upodobań, 
uprzedzeń, intuicji autora lub innych jego nie-
sprawdzonych lub niesprawdzalnych założeń”. 
Aby nie było wątpliwości co do holistycznego 
podejścia autora do omawianych problemów 
i co do pojęć „wyższy i niższy stopień”, w 
dalszym toku rozważań w tymże samym pod-
rozdziale Maslow wyjaśnia, dlaczego jedne 
potrzeby są niżej usytuowane, a drugie wyżej. 
Pisze: „W tym sensie potrzeby fizjologiczne są 
silniejsze niż potrzeby bezpieczeństwa, które 
są silniejsze niż potrzeby miłości, które z ko-
lei są silniejsze niż potrzeby szacunku, które 
są silniejsze od idiosynkratycznych potrzeb, 
nazwanych przez nas potrzebami samourze-
czywistnienia. Taki jest porządek wyboru czy 
pierwszeństwa”. 

Piramida, jeśli trzeba byłoby ją przedstawić 
graficznie, miałaby raczej postać piramidy at-
letów – na samym dole jest ten najsilniejszy, a 

Nowe wyobrażenie piramidy potrzeb

Bezpieczeństwo,
Fizjologia 

Przynależność 
Miłość 

Szacunek 

Samourzeczywistnienie,
Wiedza 

Rozumienie 
Estetyka 

Źródło: opracowanie własne.
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pozostali, słabsi, są wyżej, lecz tworzą trójkąt 
odwrócony wierzchołkiem do dołu. 

Najniższy rząd jest najważniejszy, a nie 
najmniej ważny, a ci na górze tworzą na jego 
barkach strukturę bardziej złożoną niż ci na 
dole. Ale bez tych zamieszczonych najniżej 
owej piramidy po prostu nie będzie.

Nie można więc mówić o potrzebach niż-
szego rzędu w uogólnionym znaczeniu tego 
stwierdzenia, które potrzeby „niższego rzędu” 
traktuje jako coś gorszego.

Maslow w swoich pracach nie koncentro-
wał się tylko na „piramidalnym” podziale 
motywacyjnych potrzeb człowieka. Stworzył 
też inne interesujące podziały potrzeb, które 
w nauce, a ściślej mówiąc w publikacjach i 
wykładach uczelnianych, nie wspominając o 
warsztatach, treningach, nie znajdują chyba 
należnego miejsca i przypisania ich do twórcy. 
Do tych bardziej interesujących zaliczyć należy 
potrzeby: wiedzy i rozumienia, estetyki, które 
w książce Motywacja... są kolejno wymienione 
wraz z innymi podstawowymi.

Można znaleźć też podział potrzeb według 
stopnia ich względnego zaspokojenia oraz 
świadomego i nieświadomego charakteru 
owych potrzeb według specyfiki kulturowej i 
ogólnego charakteru potrzeb, a także zachowa-
nia się według „wielorakości” wyznaczników 
zachowania. Należy podkreślić, że potrzeby te 
znajdują się w publikacji w tym samym ciągu 
rozważań co ogólnie znane, „piramidalne” 
potrzeby. Może więc należałoby graficzną „pi-
ramidę Maslowa” i w ogóle piramidę potrzeb 
rozbudować lub przebudować? Ewentualnie 
– zrezygnować z jej eksponowania?

W opracowaniu W stronę psychologii istnienia 
autor dokonuje dalszych podziałów potrzeb, 
które motywują człowieka do działania – zróż-
nicowanego zresztą. Są tu więc wydzielone po-
trzeby, które sami możemy zaspokoić i które są 
zależne tylko od środowiska (miłości, bezpie-
czeństwa, szacunku przynależności), w którym 
przebywamy (s. 47). Są potrzeby impulsywne, 
potrzeby wynikające z konieczności „usunięcia 
napięcia, osiągnięcia równowagi, stabilności, 
uspokojenia, stanu wypoczynku i braku cier-
pienia... (s. 41). Ich mnogość każe wątpić w 
doskonałość graficznego przedstawienia „pi-
ramidy potrzeb Maslowa”. Prowokuje za to do 
bardziej wnikliwej analizy, jego prac i to jest 
pozytywna strona tej grafiki. 

Są autorzy zaliczający teorię Maslowa do 
grupy teorii „uniwersalistycznych”. Jak wia-
domo, jest ona teorią psychologiczną. Maslow 
był psychologiem. I tu rodzi się pytanie: czy 
teorię psychologiczną, czyli jednostkową, a 
nie socjologiczną – grupową, można zuniwer-
salizować? Uogólnić do granic paradygmatu 
naukowego?
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