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1. Wprowadzenie 
 
W ostatnich latach toczy się w literaturze przedmiotu debata, której tema-

tem jest analiza dwóch zasadniczych podejść w badaniach osobowości. 
Stwierdza się, że w badaniach psychologicznych dominuje podejście skoncen-
trowane na zmiennych (variable-centered research), rozwijane obecnie przez 
zwolenników ujmowania osobowości w kategoriach cech. Jego celem jest 
ilościowy opis posiadanych przez człowieka właściwości, ujawnianych − nie-
zależnie od sytuacyjnego kontekstu − w zachowaniu. Stwierdzeniu temu towa-
rzyszy przekonanie, że − pomimo wartości tej perspektywy − nie odpowiada 
ona w pełni możliwości zrealizowania przez psychologię dwóch jej znaczą-
cych celów: zrozumienia rzeczywistości konkretnego człowieka oraz stwarza-
nia warunków dla polepszenia jakości jego indywidualnego i psychospołecz-
nego funkcjonowania (Magnusson 2003; Peterson, Seligman 2004; Robins i 
in. 1996).  

Wobec powyższego, coraz częściej pojawiają się postulaty rozwijania po-
dejścia jakościowego − skoncentrowanego na osobie (person-centered rese-
arch), uwzględniającego właściwe człowiekowi, osobowe wymiary jego spo-
sobu bycia i działania, stwarzającego szansę ujawnienia się nie tylko 
złożoności i wielowymiarowości rzeczywistości specyficznie ludzkiej, lecz 
również jej właściwej integralności. Zadaniem tej − holistycznej i jakościowej 

                                                 
1 Adres e-mail: celinska@kul.lublin.pl 
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− perspektywy jest dążenie do zrozumienia ludzkiej indywidualności (Giorgi 
2002; Magnusson 2003; Oleś 1990; Robins i in. 1996; Straś-Romanowska 
2000a, 2000b, 2002; Uchnast 1983, 1990, 2000a, 2000b, 2003). 

Wyrazem tych dążeń jest ponowne uznanie znaczenia problematyki cha-
rakterologicznej (wyeliminowanej dotąd z obszaru psychologii), która respek-
tuje fakt integralnego sposobu istnienia i działania człowieka jako osoby − 
podmiotu zdolnego do czynnego ustosunkowania wobec posiadanych właści-
wości i uwarunkowań świata z perspektywy właściwej jedynie człowiekowi: 
przyjętych i uznanych za własne wartości (Covey 2003; Peterson, Seligman 
2004).  

Towarzyszy temu również uznanie wartości opisu typologicznego w psy-
chologii, który − zgodnie z zaproponowaną przez J. Blocka (1971), charakte-
rologiczną typologią „prężności ego” − nie ujmuje typu z perspektywy ilo-
ściowej (przyjmującej za kryterium „grupowania” jednostek jedynie „zestaw 
cech” determinujących zewnętrzne wzorce – warunkowanego biologicznie 
zachowania), lecz z perspektywy jakościowej, uwzględniającej właściwości 
człowieka jako osoby: podmiotu zdolnego do kształtowania i doskonalenia 
swej indywidualnej integralności (Celińska 2006, Robins i in. 1996, Tuchol-
ska 2007, Uchnast 1997).  

Prekursorów postulowanej współcześnie perspektywy w opisie typolo-
gicznym można odnaleźć tymczasem już u progu XX wieku. Dążenie do 
uchwycenia i zrozumienia ludzkiej indywidualności, do ujęcia rzeczywistości 
konkretnego człowieka, który ma nie tylko możliwość, lecz również stoi przed 
zadaniem nieustannego (nie ograniczonego jedynie do okresu dzieciństwa czy 
też wczesnej dorosłości) kształtowania swej (indywidualnej) integralności – 
stanowiło prawie 100 lat temu podstawę wypracowania założeń teoretycznych 
dla dwóch (powstających niemal jednocześnie, jednak niezależnie od siebie) 
opisów typologicznych: typologii psychologicznej C. G. Junga – cieszącej się 
współcześnie rosnącą popularnością (Jung 1921/1997; por. Myers, McCaulley 
1990; Nosal 1992) oraz − dziś niedocenianej − typologii charakterologicznej 
Williama Sterna (Stern 1935/1950).  

Aczkolwiek oba opisy typologiczne powstały na znak sprzeciwu wobec 
dominujących u progu XX wieku pozytywistycznych tendencji w psychologii, 
jako wyraz dążenia do holistycznego i dynamicznego ujęcia człowieka (jego 
indywidualności), jednak zarówno Jung (w swej typologii psychologicznej), 
jak i Stern (w swej typologii charakterologicznej) przyjęli zasadniczo odmien-
ne założenia określające nie tylko sposób istnienia, lecz również działania (a 
tym samym rozwoju) człowieka jako dynamicznej całości.  

Przyjęte przez Junga założenia określające sposób funkcjonowania i roz-
woju psychiki (psyché) jako całości decydują o tym, że jego opis typologiczny 
odpowiada perspektywie dominującej współcześnie, rozwijanej przez zwolen-
ników ujmowania osobowości w terminach teorii cech (por. Robins i in. 1996, 
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Celińska 2007). Sformułowana przez Sterna koncepcja ludzkiej osoby (oso-
bowości) pozwala natomiast uznawać go za prekursora perspektywy dziś po-
stulowanej, skoncentrowanej na osobie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest 
zatem prezentacja podstawowych wyznaczników personalistycznej perspek-
tywy typologicznej. Aczkolwiek założenia teoretyczne typologii Sterna zosta-
ły dookreślone u progu XX wieku, jednak mogą być inspirujące dla współcze-
snych psychologów (Robins i in. 1996) dostrzegających potrzebę 
wypracowania teoretycznych podstaw dla „skoncentrowanych na osobie” opi-
sów typologicznych.  

 
 

2. Osoba – podmiot istnienia i działania 
 
W. Stern (1971-1938) jest wprawdzie identyfikowany z formułą ilorazu 

inteligencji, jednak jego zasługi w dziedzinie psychologii są znacznie większe, 
zaś naukowy dorobek o wiele bogatszy (por. Celińska 2003). Aczkolwiek był 
on uczniem i współpracownikiem H. Ebbinghausa, jednak kierunek wszelkich 
prac badawczych Sterna wyznaczało dążenie do adekwatnego ujęcia ludzkiej 
indywidualności. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co stanowi o jej istocie, 
Stern przeprowadzał liczne badania empiryczne. Nieustannie towarzyszące 
empirii refleksje doprowadziły go do stwierdzenia znaczących ograniczeń w 
tym względzie ilościowych metod stosowanych w psychologii różnic indywi-
dualnych – ograniczeń abstrakcyjnego ujmowania człowieka jako przedmiotu 
badań.  

Przeciwstawiając się atomistycznemu i mechanistycznemu sposobowi 
pojmowania człowieka przez psychologię, która u progu XX wieku przyjęła 
formę nauk eksperymentalnych, Stern podjął się próby wypracowania stano-
wiska holistycznego. Odróżniając je zarówno od skrajnego indywidualizmu, 
jak i skrajnego kolektywizmu, podkreślał, że zrozumienie człowieka nie jest 
możliwe przez rozkład na elementarne części, ich analizę oraz ustalenie kieru-
jących nimi prawidłowości, lecz jedynie w drodze ujęcia go jako osoby: kon-
kretnej − żyjącej i specyficznie rozumianej całości − unitas multiplex, która 
kształtuje się w procesie konwergentnych (wzajemnych, uwarunkowanych 
spójnością celów życiowo ważnych – wartości) relacji ze światem otaczają-
cym.  

Stanowisko swoje Stern szczegółowo rozwinął i uzasadnił teoretycznie, 
tworząc filozoficzno-psychologiczny system krytycznego personalizmu. Zo-
stał on przedstawiony w obszernym, trzytomowym dziele: „Person und Sache. 
System des kritischen Personalismus“2 („Osoba i rzecz. System krytycznego 

                                                 
2 Tom pierwszy: Ableitung und Grundlehre des kritischen Personalismus, wydany w 
1906 roku, prezentuje zasadnicze założenia metafizyki Sterna (Stern 1923a); tom 
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personalizmu”) (Stern 1923a, 1923b, 1924). Tezy tego systemu zostały na-
stępnie rozwinięte w dziele: „Allgemeine Psychologie auf personalistischer 
Grundlage”, nadającym nową − personalistyczną − orientację naszej dyscypli-
nie naukowej (Stern 19503).  

Przyjmując, że osoba stanowi podstawowy wyznacznik personalistycznej 
perspektywy badawczej, Stern definiuje ją − zgodnie z tym, jak ujawnia się w 
dostępnej bezpośredniemu doświadczeniu rzeczywistości − jako „indywidual-
ną i jedyną w swoim rodzaju całość, dążącą do celów i urzeczywistniającą je 
w działaniu, wewnętrznie spójną i jednocześnie otwartą na świat ją otaczający, 
zdolną do posiadania doświadczeń” (Stern 1950, s. 98-102; por. Allport 1960, 
s. 38; Uchnast 2002).  

Komentując sens poszczególnych elementów powyższego określenia, 
Stern akcentuje znaczenie zdolności osoby do posiadania doświadczeń. Spo-
śród wszystkich wymienionych właściwości osoby jedynie ona, zdaniem Ster-
na, nie ma charakteru przymusowego. Nie może być więc traktowana jako 
wynik psychologicznego czy też biologicznego mechanizmu. I jako taka – 
pozostając w dyspozycji woli osoby − ma decydujące znaczenie dla kształto-
wania jej indywidualności (Stern 1950, s. 98-115; por. Allport 1953; Uchnast 
2002). 

Przyjmując specyficzne ujęcie osoby jako jedności w różnorodności i 
stwierdzając pierwotny charakter całości w stosunku do współtworzących ją 
części, Stern (1923a, 1923b) podkreśla, że osoba istnieje (pomimo wielości i 
różnorodności części) i działa (pomimo wielu częściowych funkcji) jako nie-
podzielna i nieredukowalna całość (por. Celińska 2003).  

Poszukując odpowiedzi na pytanie: co stanowi o integralności osoby, 
Stern uwzględnia właściwą dla niej samej – ujawniającą się w bezpośrednim 
doświadczeniu − zasadę organizacji. Na podstawie obserwacji rozwoju wła-
snych dzieci twórca krytycznego personalizmu stwierdza, iż warunkiem inte-
gracji wielu różnorodnych części i funkcji żyjącej całości w jakościowo od-
rębną unitas multiplex nie mogą być ani posiadane właściwości czy też 
mechaniczne prawidłowości nimi rządzące, ani też zewnętrzne oddziaływania, 
lecz jedynie to, co właściwe osobie: jej podmiotowe i intencjonalne działanie 
− realizacja przyjętych i uznanych za własne celów życiowo ważnych (warto-
ści), które stanowią o możliwości urzeczywistnienia optymalnego dla osoby 
celu istnienia i działania (właściwych jedynie człowiekowi potencjalności) − 
osobowości (Stern 1923a, 1923b, 1950).  

                                                                                                                          
drugi: Die menschliche Persönlichkeit, wydany 12 lat później, poświęcony jest ludz-
kiej osobowości (Stern 1923b); tom trzeci: Wertphilosophie, prezentujący problema-
tykę filozofii wartości, ukazał się w 1924 roku (Stern 1924).  
3 Drugie, niezmienione wydanie (pierwsze wydanie w 1935 roku). 
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W tym kontekście Stern (1923b, s. 18-54) dokonuje systematyzacji ujaw-
niających się w działaniu osoby dążeń celowych (rysunek 1).  

 
 

ROZWÓ J  –  O S O BOWO ŚĆ  

 CELE/WARTOŚCI  
POZAOSOBOWE 

HETEROTELICZNE 

 
EKSPANSJA KON-
SERWATYWNA eks-
presja posiadanych wła-

ściwości 
(wzrost poczucia  

własnej  
wartości i mocy) 
UTRWALENIE 

INTEGRALNOŚCI 

 
EKSPANSJA PRO-
DUKTYWNA  
SAMO-

KSZTAŁTOWANIE 
akt woli 

decyzja podmiotu 
 

DOSKONALENIE 
INTEGRALNOŚCI 

� � 

CELE IDEOWE NAD-
RZĘDNE 

(IDEOTELICZNE) 
 
 

prawda, dobro, piękno etc. 

SAMO-ROZWÓJ 
wzmacnianie szans własnego rozwoju 

 
ZABEZPIECZANIE  

własnego istnienia, wła-
snej odrębności 

 
PRZYSTOSOWANIE 
dopasowanie siebie do 

zewnętrznych 
uwarunkowań 

 

CELE OSOBOWE WSPÓŁ-
RZĘDNE 

(SYNTELICZNE)  
 
 

współistniejących osób � � 

SAMO-ZACHOWANIE 
utrzymanie status quo 

ISTNIENIE INTEGRALNOŚCI 
 
 

 
 

CELE OSOBOWE NAD-
RZĘDNE  

(HYPERTELICZNE)  
 

rodziny, grupy społecznej, 
narodu etc. 

CELE/WARTOŚCI  
WSOBNE 

AUTOTELICZNE 

 

I S T N I E N I E  –  O RGAN I ZM  

Rys. 1. Sternowski system dążeń celowych osoby (opracowanie własne na podstawie 
– Stern 1923b, s. 18-54; Stern 1950, s. 609-613) 
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Stern stwierdza mianowicie, że niezbędne dla istnienia wewnętrznej spój-
ności osoby jest jej ukierunkowanie na samo-zachowanie (Selbst-erhaltung) – 
a zatem urzeczywistnianie w działaniu dążenia do „utrzymania stanu posiada-
nia”, wyrażające się w dwóch zasadniczych formach: zachowania i zabezpie-
czania własnego istnienia (Daseinerhaltung, Existenzsicherung) oraz własnej 
odrębności fizycznej i psychicznej (Inhaltsbeharrung, inhaltliche Wesenerhal-
tung), jak również w formie zachowania własnego stosunku do świata: przy-
stosowania, które (stosownie do zasadniczego celu samozachowania) przeja-
wia się w formie dostosowywania (dopasowania) siebie do jego uwarunkowań 
(Anpassung) (Stern 1923b). 

Przypisując pozytywne znaczenie tendencji samozachowawczej, Stern 
(1923b) stwierdza jednak, że ukierunkowanie osoby jedynie na urzeczywist-
nianie tej wartości, wyrażając się w reaktywnych (warunkowanych w dużej 
mierze biologicznym mechanizmem) formach dążeń do zabezpieczania i 
obrony „stanu posiadania”, nie mogłoby stanowić jedynego czynnika decydu-
jącego o kształtowaniu wewnętrznej spójności osoby. Samozachowanie, wa-
runkując niezbędny wprawdzie dla ciągłości istnienia i działania osoby stan 
niezmienności, stanowi jednak osobowe minimum. Domaga się więc dopeł-
nienia przez dążenia ekspansywne, odpowiadające w coraz wyższym stopniu 
ludzkim potencjalnościom (por. Stern 1950).  

Niezbędnym zatem dopełnieniem tendencji samozachowawczej jest urze-
czywistnianie w działaniu dążenia do wzmocnienia szans własnego rozwoju – 
realizacja tendencji samo-rozwojowej (Selbst-entfaltung). Może się ona wyra-
żać w formie odpowiadającej jeszcze reaktywnym sposobom istnienia i dzia-
łania: ekspansji konserwatywnej (konservative Selbstentfaltung), której cele 
(wzrost i dojrzewanie), warunkowane zasadniczo biologicznym mechani-
zmem, decydują o kształtowaniu wewnętrznej spójności (różnicowaniu i inte-
gracji dziedziczonych skłonności) osoby na poziomie organizmicznym (Stern 
1923b). Realizacja tendencji samorozwojowej może wyrażać się zatem w for-
mie ekspresji posiadanych właściwości, czego przejawem może być dążenie 
osoby do wzrostu poczucia własnej mocy i wartości (Geltungssteigerung und 
Machtgewinn) (Stern 1950).  

Dążenie osoby do wzmocnienia szans własnego rozwoju – doskonalenia 
wewnętrznej integralności – domaga się więc dopełnienia i ujawnia się w naj-
wyższej – właściwej człowiekowi – formie ekspansji twórczej, produktywnej 
(produktive Selbstentfaltun), której cele/wartości, jako dotąd nieistniejące 
(nieuwarunkowane biologicznym mechanizmem), mają charakter zindywidu-
alizowany, gdyż stanowią rezultat wyboru konkretnego człowieka. Ekspansja 
produktywna, warunkowana aktem woli, wyraża się w formie samokształto-
wania (Selbstgestaltung), a zatem „pracy nad sobą człowieka” − jego dążenia 
do kształtowania swej – zindywidualizowanej – wewnętrznej spójności (Stern 
1923b, 1950).  
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Akcentując znaczenie intencjonalnego i autonomicznego działania osoby, 
Stern (1923b) podkreśla, że fikcją byłoby jednak założenie o spontanicznej, 
warunkowanej jedynie czynnikiem wewnętrznym aktywności osoby, przybie-
rającej formę samo-kształtowania (różnicowania i organizowania) jej we-
wnętrznej spójności. W tym kontekście Stern zwraca uwagę, że rozwój (do-
skonalenie) wewnętrznej spójności umożliwia osobie dopiero i jedynie 
wyjście poza wsobne cele/wartości. W odniesieniu do tego Stern nadaje fun-
damentalne znaczenie celom/wartościom pozaosobowym (Fremdzwecke, He-
terotelie), powstającym i istniejącym na tle wzajemnych powiązań osoby ze 
światem.  

Stern (1923b) podkreśla zatem, że o niepowtarzalnym charakterze we-
wnętrznej spójności osoby decyduje urzeczywistnianie w działaniu ce-
lów/wartości całości wobec niej nadrzędnych (rodziny, danej grupy społecz-
nej, narodu czy też państwa) – nadrzędnych celów osobowych (Hypertelie – 
Übergeordnete Zwecke). Z drugiej jednak strony, również współrzędne cele 
osobowe (Syntelie – Nebengeordnete Zwecke) – poszczególnych, współistnie-
jących osób – mają ogromne znaczenie dla osoby. I wreszcie realizacja ce-
lów/wartości nadrzędnych o charakterze ideowym (Ideotelie – Abstrakte 
Zwecke) – prawdy, dobra, piękna etc. stwarza szansę dopełnienia wewnętrznej 
spójności osoby do formy właściwej człowiekowi (Stern 1950) (rys. 1).  

Akcentując niemożność zrozumienia ludzkiej indywidualności bez 
uwzględnienia jej intencjonalnego odniesienia do optymalnego dla niej samej 
sposobu istnienia i działania, Stern podkreśla zatem, że intencjonalność osoby 
nie ma charakteru „wsobnego”. Nie można mianowicie właściwie ująć żadne-
go przejawu osobowej aktywności bez uwzględnienia uwarunkowań świata, 
który ją otacza, gdyż zasada organizacji żyjącej całości – autonomiczne i in-
tencjonalne działanie osoby – nie odbywa się w odseparowaniu od konkretnej 
rzeczywistości, lecz jedynie w czynnym ustosunkowaniu osoby do jej uwa-
runkowań. Osoba osiąga zatem indywidualny charakter wewnętrznej spójności 
w działaniu − w czynnej odpowiedzi na świat. Decydujące znaczenie dla 
kształtowania (różnicowania i integrowania) indywidualności ma jednak do-
piero urzeczywistnianie pozaosobowych celów wartości, dokonujące się w 
konwergentnym (uwarunkowanym spójnością celów/wartości) współdziałaniu 
z otaczającym światem (Stern 1923b, 1950).  

 
 

3. Typ charakteru – owoc konwergentnego  
współdziałania ze światem 

 
W kontekście konwergencji Stern (1905) analizował dane z obserwacji 

rozwoju Heleny Keller (1880-1968), która (jako niewidoma, niesłysząca i 
niema) nie miała tak dogodnych warunków rozwojowych, jak inne dzieci (cie-
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szące się pełnią władz zmysłowych). Pozbawiona jakiejkolwiek możliwości 
bezpośredniego kontaktowania się ze światem, przez wiele lat przejawiała 
jedynie reaktywne formy zachowania. Jednakże dokładnie z chwilą, w której 
dziewczynka odkryła możliwość nawiązywania relacji ze światem poprzez 
jedyny (jej dostępny) zmysł dotyku, nastąpiła natychmiastowa i radykalna 
przemiana jej zachowania. Jej czynności zaczęły w zaskakującym wręcz tem-
pie przekształcać się z reaktywnych form na coraz bardziej celowe, ukierun-
kowane na efektywniejsze wykorzystywanie jedynego dostępnego „kanału 
informacji” (Keller 1978). 

Nieoczekiwane tempo zmian w sposobie funkcjonowania dziewczynki 
zostało określone mianem „cudu” (Riemann 1900). Stern podkreśla natomiast, 
że rozwój Keller mógł stanowić niewytłumaczalne niczym zjawisko jedynie 
dla zwolenników przyrodniczej perspektywy badawczej. Z perspektywy per-
sonalistycznej natomiast zmiany w sposobie jej funkcjonowania wyrażały 
naturalny – wyzwolony dzięki możliwości nawiązywania bezpośrednich rela-
cji ze światem – proces dopełniania podstawowego (charakterystycznego dla 
każdej istoty żyjącej) dążenia do utrzymania stanu posiadania (tendencji sa-
mozachowawczej) dążeniem do wzmocnienia szans własnego rozwoju (ten-
dencją samorozwojową) (Stern 1905).  

Historia życia Keller stanowiła zatem dla Sterna dobitną egzemplifikację 
fundamentalnego faktu personalistycznego – zasady, zgodnie z którą wrodzo-
ne dyspozycje osoby mogą się urzeczywistnić w pełni jedynie w drodze urze-
czywistniania − w konwergentnym współdziałaniu ze światem − pozaosobo-
wych wartości. 

Przypisywanie przez twórcę krytycznego personalizmu celom pozaoso-
bowym większego znaczenia w procesie kształtowania indywidualności mo-
głoby narażać jego koncepcję osoby na zarzut braku poszanowania jej osobo-
wej godności i wolności. Odnosząc się do tego, należy zaznaczyć, że Stern 
zdecydowanie przeciwstawia się stanowisku zakładającemu dominację celów 
pozaosobowych nad wsobnymi (Stern 1923b). Stern stwierdza mianowicie, że 
przypisywanie nadrzędności którejkolwiek z kategorii celów (wsobnych czy 
też pozaosobowych) nie odpowiadałoby istocie osoby − całości, niepodzielnej 
i nieredukowalnej jedności. W tym kontekście podkreśla, że cele pozaosobo-
we nie stanowią czynnika obcego w stosunku do wewnętrznej spójności oso-
by, gdyż ich „zharmonizowanie” z celami wsobnymi dokonuje się w procesie 
introcepcji (Introzeption) − w „procesie wewnętrznego przyswojenia (wciele-
nia) przez osobę celów pozaosobowych w obręb celów wsobnych” (Stern 
1923b, s. 58).  

To zatem osoba – jako centrum swojego świata – dokonuje wyboru ze 
wszelkich zewnętrznych celów/wartości, w świetle już ukształtowanej na pod-
stawie wcześniejszych doświadczeń wewnętrznej spójności, a zarazem w od-
niesieniu do nadrzędnego celu istnienia i działania – osobowości. Stern pod-
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kreśla zatem, że introcepcja decyduje o upodmiotowieniu każdego obiektyw-
nie istniejącego celu, który nie jest już jedynie czynnikiem „pociągającym” 
ani też narzuconą, zewnętrzną normą, lecz uznaną za własną (a przez to zobo-
wiązującą podmiot do jej urzeczywistnienia) normą – wartością. Introcepcja 
decyduje więc o odpowiedzialności osoby za realizację przyjętych w obręb 
własnego ja (stanowiących o możliwości rozwoju) wartości (Stern 1923b, 
1950).  

Stern nie neguje przy tym możliwości odrzucenia przez osobę (podmiot 
działania) wartości oferowanych przez świat. Stwierdza mianowicie, że uwa-
runkowania świata mogą stanowić dla osoby zbiór obcych przedmiotów i zda-
rzeń o nieznaczącym, obcym, nieprzewidywalnym, a nawet zagrażającym 
charakterze. Określając je (stosownie do jakości wybranego przez osobę stylu 
ustosunkowania) terminem „świata zewnętrznego” („Außen”-Welt, Nicht-Ich), 
twórca krytycznego personalizmu podkreśla, że relacje nawiązywane przez 
osobę z tak pojętym światem charakteryzują się realizacją jedynie wsobnych 
celów/wartości: dążeniem do zabezpieczania siebie przed uwarunkowaniami 
świata (ukierunkowaniem na samo-zachowanie), bądź też dążeniem do ego-
istycznej realizacji siebie, której towarzyszy przedmiotowe wykorzystywanie 
możliwości oferowanych przez ten świat – orientacja na samo-rozwój (Stern 
1923a, 1923b) (rys. 1). 

Introcepcja natomiast – aczkolwiek nie jest prosta w realizacji, gdyż czę-
sto wiąże się z doświadczaniem przez osobę stanów „napięć i sprzeczności” − 
decyduje o tym, że świat zewnętrzny staje się dla osoby światem konwergent-
nym, otaczającym („Um”-Welt), zaś jego uwarunkowania − dzięki zaakcep-
towaniu przez osobę jego odmienności − harmonizując z celowym dążeniem 
osoby, stwarzają szansę urzeczywistnienia jedynie człowiekowi właściwych 
potencjalności.  

Dzięki introcepcji, w konwergentnej relacji ze światem otaczającym, oso-
ba nie ujawnia się już jako podmiot zabezpieczający się przed uwarunkowa-
niami obcego, zewnętrznego czynnika, ale jako podmiot przyjmujący i odpo-
wiadający (Empfangende und Antwortende) na wyzwania otaczającej 
rzeczywistości. Nie zatraca przy tym własnej odrębności, lecz ją „ubogaca”, 
gdyż – poszerzając zakres otaczającego świata i urzeczywistniając jego ce-
le/wartości – kształtując świat, kształtuje jednocześnie samą siebie. W konwe-
rgentnym współdziałaniu ze światem osoba ujawnia się, zdaniem Sterna, rów-
nież jako podmiot poszukujący i dający (Suchende und Gebende), a zatem 
podmiot działania poszukujący szansy ubogacenia swej wewnętrznej spójno-
ści, nadający i pozostawiający jednocześnie otaczającej rzeczywistości „ślad 
własnej odrębności” (Stern 1950, 1923b).  

W tym właśnie kontekście Stern przypisywał decydujące znaczenie sa-
mokształtowaniu – najwyższemu spośród wszystkich dążeń celowych osoby, 
gdyż warunkowanemu aktem woli osoby przejawowi jej dążeń samorozwojo-
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wych (rys. 1). Zgodnie z powyższym, czynnikiem decydującym o kształtowa-
niu indywidualności nie mogą być zatem ani posiadane przez nią właściwości, 
ani też zewnętrzne oddziaływania, lecz jedynie warunkowane aktem woli oso-
by, jej konwergentne współdziałanie ze światem (Stern 1923b, 1911, 1950).  

Określając proces podmiotowego4 działania, zorientowanego na kształto-
wanie niepowtarzalnej integralności w drodze urzeczywistniania wartości ter-
minem charakterologicznej indywidualizacji, Stern (1950, s. 608-615) podkre-
śla, że charakter jest tą indywidualną organizacją celów/wartości, która 
kształtuje się i wyraża w działaniu: w czynnym i podmiotowym ustosunkowa-
niu do świata, a zatem do oferowanych przez jego uwarunkowania ce-
lów/wartości. Oferowane przez świat wartości stanowią nie tylko wyzwania, 
lecz również możliwości rozwoju – doskonalenia przez człowieka indywidu-
alności.  

Typ charakteru można więc zdefiniować jako zindywidualizowany5 styl 
działania osoby (styl jej ustosunkowania do świata) zorientowany na: (1) za-
bezpieczanie status quo – na realizację podstawowych potrzeb (samo-
zachowania i/lub samo-rozwoju) lub też (2) na aktualizację siebie z innymi 
(rozwój), wyrażającą się w zdolności do adekwatnego uczestniczenia i współ-
działania z innymi osobami w urzeczywistnianiu potencjalności nie tylko wła-
snych, lecz również otoczenia.  

Czynnikiem decydującym o kształtowaniu indywidualnego charakteru 
wewnętrznej spójności osoby nie są zatem posiadane przez nią właściwości, 
ani też zewnętrzne oddziaływania, lecz ona sama – jako podmiot działania, jej 
czynne ustosunkowanie do oferowanych przez świat (w formie możliwości i 
wyzwań) celów (wartości).  

To zatem osoba decyduje o możliwości ubogacenia swej wewnętrznej 
spójności. Może więc nie przyjąć oferowanych przez świat celów – skoncen-
trować się jedynie na realizacji celów wsobnych. Jednak nawet w takiej sytu-
acji świat dla osoby nie jest odrębną rzeczywistością – czynnikiem zewnętrz-
nym, oddziaływującym na nią czy też – obszarem ekspresji posiadanych przez 
nią właściwości, lecz bezpośrednio – istniejąc obiektywnie i z tego względu 
obiektywizując każdą formę działania podmiotu − uczestniczy w kształtowa-
niu niepowtarzalnej integralności osoby.  

Koncentracja jedynie na realizacji wsobnych celów (wartości) nie stanowi 
jednak (jak stwierdził na podstawie wieloletnich obserwacji procesu rozwoju 
dzieci Stern) o możliwości zrealizowania przez człowieka pełni jego szans 
rozwojowych. Dopiero introcepcja (uznanie przez podmiot za własne możli-
wości i wyzwań oferowanych przez uwarunkowania świata) pozaosobowych 

                                                 
4 warunkowanego aktem woli człowieka; 

5 wybrany przez podmiot − stanowiący rezultat oceny (w świetle posiadanych doświad-
czeń) i wyboru celów/wartości oferowanych przez świat; 
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celów/wartości, stanowiąc warunek konwergentnego współdziałania ze świa-
tem otaczającym, dopełniającym posiadane właściwości, stanowi warunek 
ukształtowania „prawdziwej indywidualności”. 

Konwergencja zatem, jako działanie osoby (podmiotu działania), nie wy-
raża się w jej ukierunkowaniu na samo-zachowanie czy też samo-rozwój, lecz 
na pełne, uwarunkowane spójnością celów życiowo ważnych (wartości) 
współdziałanie (zweckmäßige Zusammenwirken) z otaczającym światem – 
współdziałanie stwarzające możliwość rozwoju potencjalności nie tylko wła-
snych, ale również otaczającego świata (gemeinsam entwickeln) (Stern 
1923b). 

W tym też kontekście Stern (1923b) mówi o osobowej wolności, która nie 
może być rozumiana w kategoriach przyczynowych, w sensie negatywnym – 
jako „wolność od” (Frei wovon?), tj. od ograniczeń płynących ze świata ze-
wnętrznego. Sens osobowej wolności wyrażony może być tylko w jej znacze-
niu pozytywnym – w sensie „wolności do” (Frei wofür?), a zatem do urze-
czywistniania w działaniu – w konwergentnym współdziałaniu ze światem − 
wartości oferowanych przez jego uwarunkowania.  

 
 

4. Podsumowanie 
 
Podejmując się próby adekwatnego ujęcia ludzkiej indywidualności, 

Stern ujął ją z perspektywy motywacyjnej i dynamicznej. Z perspektywy ten-
dencji i zdolności człowieka – osoby do urzeczywistniania jedynie jej właści-
wego, nadrzędnego celu istnienia i działania: osobowości. Jest to zatem osoba 
ujęta w procesie jej stawania się – w niekończącym się procesie kształtowania 
indywidualnej integralności. W procesie jej doskonalenia – dopełniania do 
jakościowo nowych form zorganizowania, dokonującego się dzięki realizacji, 
w konwergentnym współdziałaniu ze światem, celów/wartości odpowiadają-
cych w coraz wyższym stopniu jej (ludzkim) potencjalnościom. 

Zaprezentowana przez Sterna perspektywa jest odmienna od perspektywy 
przyjętej przez Junga, realizującej podejście dominujące współcześnie, skon-
centrowane na zmiennych, ujmujące osobowość w kategoriach cech (variable-
centered research) i jednocześnie w pełni odpowiada postulowanej dziś per-
spektywie jakościowej – skoncentrowanej na osobie (person-centered rese-
arch).  

Stern podkreślał mianowicie, że człowiek nie jest „nośnikiem właściwo-
ści” czy też „nośnikiem zachowania” − „przedmiotem” zdeterminowanym 
działaniem mechanizmów wewnętrznych czy też „przedmiotem sterowanym” 
obcym, zewnętrznym oddziaływaniem, lecz osobą – podmiotem swojego ist-
nienia i działania; podmiotem zdolnym do czynnego ustosunkowania wobec 
siebie (wobec swych posiadanych/wrodzonych właściwości) i wobec uwarun-
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kowań otaczającego świata z perspektywy przyjętych i uznanych za własne 
wartości.  

Świat ujęty z tej perspektywy nie jest jedynie obszarem ekspresji posia-
danych przez osobę właściwości, lecz bezpośrednio uczestniczy w tworzeniu 
niepowtarzalnej i dynamicznej organizacji charakterologicznej. W zależności 
od sposobu ustosunkowania osoby do jego uwarunkowań świat może stanowić 
dla niej: (1) świat zewnętrzny – nieznaczący czy też zagrażający, ale istnieją-
cy obiektywnie, a zatem obiektywizujący jej działania ,jej sposób ustosunko-
wania do świata; lub też (2) świat otaczający − uznany przez osobę za odpo-
wiadający możliwości rozwoju indywidualnej integralności w konwergentnym 
współdziałaniu, którego warunkiem jest introcepcja oferowanych przez jego 
uwarunkowania (w formie nie tylko możliwości, lecz również wyzwań) poza-
osobowych celów (wartości). 

O typie człowieka, zgodnie ze Sternowską perspektywą, nie decydują za-
tem wrodzone (posiadane) właściwości czy też zewnętrzne oddziaływania, 
lecz on sam jako podmiot działania − jego czynne ustosunkowanie do możli-
wości i wyzwań oferowanych przez świat. 

Taki sposób ujmowania kategorii typu wyznacza, zdaniem Sterna (1950), 
specyficzne wymagania dla badaczy. Żąda on mianowicie realizacji w opisie 
typologicznym człowieka podejścia holistycznego i jakościowego. Jego zada-
niem nie jest opisowe ujęcie i różnicowanie badanych osób z perspektywy 
nasilenia wyników w zakresie skal mierzących określone właściwości (akcen-
towanie przeciwstawności cech dookreślonych przez zestaw pozytywnych lub 
też negatywnych form zachowania), lecz stworzenie możliwości ujawnienia 
się nie tylko złożoności, lecz również wielowymiarowości przedmiotu opisu i 
interpretacji psychologicznej. Będzie ono więc zorientowane na ujęcie ujaw-
niających się konfiguracji (jakościowych organizacji) właściwości charaktero-
logicznych w obrębie konkretnych osób (żyjących całości), które stoją u pod-
staw wybranego przez te osoby stylu działania – ich stylu ustosunkowania do 
świata. Zasadnicze różnice w ujęciu kategorii typu z perspektywy podejścia 
skoncentrowanego na zmiennych i podejścia skoncentrowanego na osobie 
prezentuje tabela 1.  
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Tab. 1. Opis typologiczny z perspektywy dwóch podejść w badaniach osobowości 

(opracowanie własne) 

P O D E J Ś C I E  B A D AWC Z E  

SKONCENTROWANE NA ZMIENNYCH 
(Variable-centered research) 

SKONCENTROWANE NA OSOBIE 
(Person-centered research) 

P R Z E DM I O T  O P I S U  

CECHY RÓŻNICUJĄCE LUDZI 
Najczęściej zestaw pozytywnych vs negatyw-
nych form zachowania, odznaczających się (z 

racji istnienia wewnętrznego mechanizmu) 
względną trwałością i stałością (niezależnością 

od sytuacyjnego kontekstu) 

SPECYFICZNA DLA CZŁOWIEKA 
zdolność do 

organizowania własnego działania 
w odpowiedzi na możliwości – wymagania 

konkretnej sytuacji życiowej 

O T O C Z E N I E  

ODRĘBNA, NIEZALEŻNA RZECZYWI-
STOŚĆ 

CZYNNIK ZEWNĘTRZNY 
 

� obszar manifestacji właściwości 
� czynnik zewnętrzny (sprzyjający vs za-

grażający) ekspresji właściwości 

KONKRETNA SYTUACJA ŻYCIOWA 
PODMIOTU 

bezpośrednio uczestniczy w tworzeniu danej 
organizacji charakterologicznej 

� obiektywizując każdą formę działania 
podmiotu 

� stwarzając możliwość pełnego urzeczy-
wistnienia możliwości rozwojowych 

T Y P  J A K O  

UWARUNKOWANY WEWNĘTRZNIE 
przez nieobserwowalny mechanizm 
WZORZEC FUNKCJONOWANIA 

WYBRANY PRZEZ OSOBĘ 
STYL DZIAŁANIA 

(STYL USTOSUNKOWANIA DO ŚWIATA) 

„Wypadkowa” wzajemnych współzależności 
zachodzących pomiędzy właściwościami (ce-

chami) 
� określonymi ilościowo (w kategoriach 

przewagi vs niedoboru) 
� określonymi jednoznacznie 
� decydującymi o sposobie ich manifesta-

cji najczęściej w zachowaniu 

Unikalna konfiguracja 
(jakościowa organizacja) właściwości 

w obrębie konkretnych osób 
spostrzegających własne możliwości i ograni-

czenia w konkretnej sytuacji życiowej 
 

WYMAGA N I A  WO B E C  B A D A C Z A  

Konieczne jednoznaczne dookreślenie elemen-
tów, 

ich właściwości i ich wzajemnych powiązań 

Tworzenie szansy dla ujawnienia się unikal-
nych konfiguracji właściwości charakterolo-
gicznych konkretnych osób żyjących w kon-

kretnej sytuacji życiowej 

OPIS ILOŚCIOWY 
w terminach teorii cech 

OPIS JAKOŚCIOWY – CHARAKTERO-
LOGICZNY 

uwzględniający osobowe wymiary bycia i 
działania człowieka 
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Podsumowując, warto podkreślić, że personalistyczna perspektywa Sterna 
– jako teoretyczna podstawa dla „modnych” współcześnie opisów typologicz-
nych człowieka − może dopełnić dominujący obecnie i niewątpliwie warto-
ściowy nurt badań, zorientowany na dookreślanie elementarnych właściwości 
(ich liczby, natury czy też ich wzajemnych powiązań). Rozwój różnych per-
spektyw w ramach naszej dyscypliny naukowej może przyczynić się do zgłę-
biania prawdy o człowieku, a tym samym może otworzyć szersze możliwości 
dla realizacji przez psychologię jej znaczącego (zważywszy na aktualne pro-
blemy, z jakimi spotykają się psychologowie praktycy) celu: polepszania ja-
kości życia człowieka, jego indywidualnego i społecznego funkcjonowania.  
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WILLIAM STERN’S  
PERSONALISTIC PERSPECTIVE OF TYPOLOGY 

 
 

(Summary) 

 
The paper presents views of W. Stern, known as the promoter of the per-

son-centered approach in psychological typology. The research was conducted 
on not easily accessible works. The Stern typology offers a qualitative and 
characterological description of personality (person-centered research) – 
which concerns style of acting in the surrounding world chosen by a person 
from the point of view of accepted values. The paper discusses qualitative 
diversity of the two main approaches in the personality typologies: currently 
dominating, the variable-centered (traits theory) and  currently postulated the 
person-centered theory. The latter approach takes into account specific human 
way of existing and acting. 
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