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Streszczenie: Artykuł ukazuje jakościową odmienność podejścia 
skoncentrowanego na osobie, które  odmiennie od dominującego obecnie, 
skoncentrowanego na zmiennych  ma na celu stworzenie szansy dla 
ujawnienia się złożoności i wielowymiarowości rzeczywistości specyficznie 
ludzkiej i umożliwia całościowe ujęcie człowieka jako osoby – podmiotu 
swojego istnienia i działania/rozwoju.  

Summary: The paper shows qualitative diversity of the person-centered 
approach, in contrast to the currently dominant variable-centered approach 
which is concentrated on identifying basic properties of 
personality/behaviour  tending to describe the structure of personality in 
terms of traits theory. The person-centered approach aims to create a chance 
for revealing complexity and multidimensionality of specific human reality 
and enables holistic conceptualization of man as a person – subject of his 
existence and activity/development.  
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Wstęp 

„Jako istoty ludzkie, zdolne do odczuwania «zdumienia właściwego 
stworzeniom», zmieniamy się, w miarę jak poznajemy i zaczynamy lepiej 
rozumieć prawdę i rzeczywistość, i gdy dajemy posłuch zaproszeniu do coraz 
głębszych badań w sferze ludzkiego istnienia i doświadczenia”. Słowa 
skierowane przez Jana Pawła II (2003) do Członków Papieskiej Akademii 
Nauk wskazują, jak wielkie jest znaczenie nauki, w szczególności tej, która 
odkrywa prawdę o człowieku. 

Człowieczeństwo wyraża się między innymi w doświadczaniu 
niepowtarzalności. W literaturze przedmiotu z łatwością więc możemy 
odnaleźć twierdzenia wskazujące, że badacze próbujący dotrzeć do głębi 
ludzkiej psychiki często stykają się z trudnościami. „Tysiące nierozwiązanych 
problemów, tysiące ‹‹dlaczego››, opierających się nawet najbardziej 
poprawnej analizie, czynią nieskutecznym każdy wysiłek” (Fedeli 2003 s. 13). 
Czy jednak odrębność, indywidualność – to, co właściwe każdemu z nas, 
każdemu konkretnemu człowiekowi  czyni niemożliwym poznanie tej 
szczególnej rzeczywistości?  

Człowieczeństwo nie wypełnia się jedynie w istnieniu, lecz również w 
stawaniu się  w urzeczywistnianiu pełni specyficznie ludzkich możliwości. 
Zmiana tak pojęta nie byłaby jednak możliwa bez zrozumienia prawdy o 
rzeczywistości podlegającej temu procesowi. Pomimo niezaprzeczalnych 
trudności z wyczerpującym poznaniem człowieka, nie możemy zatem 
rezygnować z dążenia do zgłębiania prawdy o nim. Zrozumienie 
rzeczywistości jest niezbędnym warunkiem podejmowania przez człowieka 
działań zmierzających do jej opanowania, a co się z tym wiąże, do jej 
kształtowania.  

Poznanie człowieka umożliwiają z pewnością podejmowane na 
gruncie psychologii skuteczne wysiłki do ujmowania uniwersalnych cech - 
właściwości oraz ogólnych prawidłowości, kierujących ludzkim zachowaniem. 
Rozwijania współcześnie na gruncie psychologii perspektywa cech oferuje 
wyprowadzony z bardzo rzetelnych danych empirycznych, precyzyjny a 
zarazem prosty i uniwersalny model struktury osobowości. Dzięki pracom 
wielu znakomitych teoretyków, jak i badaczy możliwa jest realizacja 
zasadniczych celów psychologii – nie tylko opisu i wyjaśniania, lecz również 
przewidywania typowych zachowań człowieka w typowych sytuacjach. W 
kontekście potrzeby podejmowania przez psychologów praktyków 
zamierzonych wysiłków wspierających proces rozwoju człowieka  jego 
indywidualności (nie zaś jedynie rozwoju wrodzonych, a przez to względnie 
stałych i wspólnych wszystkim ludziom cech) warto jednak poszukiwać 
perspektywy dopełniającej współcześnie dominującą. 
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 Indywidualność, to co właściwe konkretnemu człowiekowi i 
odróżniające go od innych, zostało wprawdzie odrzucone przez zwolenników 
pozytywistycznych tendencji w psychologii. Zagadnienie indywidualności jest 
jednak nie tylko jednym z najstarszych problemów, lecz również jednym z 
istotniejszych, który może stanowić wyzwanie dla współczesnej psychologii, 
zwłaszcza psychologii osobowości. Podkreślało to i podkreśla wielu 
znakomitych psychologów (Nuttin 1968, Oleś 1990, Gałdowa 1999, Straś-
Romanowska 2000, Strelau 1966, 2002). 

To właśnie jedyność, niepowtarzalność oraz dążenie do jej rzwoju  a 
zatem to, co właściwe każdemu, konkretnemu człowiekowi a co wymyka się 
ogólnym prawidłowościom  uzasadnia znaczenie, a tym samym użyteczność 
opisu typologicznego w psychologii.  

Twierdzenie powyższe może być zaskakujące. Uznając 
niepowtarzalność każdego człowieka, nie możemy jednak zanegować faktu, że 
w różnorodności ludzkich form istnienia i działania możemy odnaleźć to, co 
wspólne. Możemy więc wyodrębnić pewne grupy ludzi, które  w zależności 
od zastosowanych przez teoretyków czy też badaczy kryteriów  są do siebie 
podobne.  

Zasadniczym zadaniem opisu typologicznego w psychologii jest zatem 
„wprowadzanie jedności w różnorodności“ ludzkich sposobów bycia i 
działania. Typ  traktowany przez psychologa tylko i wyłącznie jako „układ 
odniesienia”  umożliwia orientację w tej różnorodności, z zachowaniem 
respektu dla jej niepowtarzalnego charakteru (Stern 1911, Nuttin 1968, 
Strelau 1966). Zasadniczym zadaniem tak rozumianego opisu typologicznego 
(który należy odróznić od prostej – opartej na kilku zasadniczych zmiennych - 
klasyfikacji) jest nie tylko poznanie i zrozumienie człowieka, lecz również 
wskazanie kierunków w jakich powinien przebiegać proces jego stawania się – 
proces kształtowania przez człowieka swej indywidualności (por. Celińska-
Miszczuk 2008).  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja personalistycznej 
perspektywy w psychologii realizowanej w „skoncentrowanym na osobie“ 
opisie typologicznym – dookreślenie jej jakościowej odmienności od 
dominującej współcześnie perspektywy badawczej oraz jej przydatności w 
kontekście znaczenia wspierania człowieka w rozwijaniu swej 
indywidualności.  
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1. Perspektywa „skoncentrowana na osobie” i opis typologiczny w 
psychologii 

Perspektywa personalistyczna i typologiczne koncepcje nie cieszą się 
współcześnie szczególnym zainteresowaniem psychologów. Jak zaznaczono 
powyżej, do najczęściej spotykanych ujęć człowieka (jego osobowości) należy 
opis w kategoriach cech. Badacze są zasadniczo skoncentrowani na 
wyodrębnianiu uniwersalnych, względnie trwałych (z racji uwarunkowania 
biologicznym mechanizmem) właściwości, manifestujących się w 
zachowaniach  spójnych wprawdzie z wewnętrznym uwarunkowaniem, 
jednak zasadniczo względnie niezależnych od sytuacyjnego kontekstu.  

Dostrzegając znaczenie i perspektywy badawcze oferowane przez taki 
sposób ujmowania osobowości, uwzglęnić należy również jego zasadnicze 
ograniczenia. Po pierwsze, ujmowanie człowieka (przedmiotu badania) z 
perspektywy cech oraz koncentracja na opisie i ewentualnie na wyjaśnieniu 
biologicznych determinant jego funkcjonowania, nie tylko nie uwzględnia 
charakterystycznej dla człowieka (który jest również podmiotem tego 
badania) dynamiki w jego sposobie istnienia i działania, lecz również nie 
uwzględnia tego, co właściwe każdemu człowiekowi: motywacji jego 
działania.  

Po drugie, takie - ilościowe podejście do osobowości nie tylko gubi 
sytuacyjną unikalność zachowania (a tym samym znacząco ogranicza precyzję 
jego przewidywania), lecz przed wszystkim – dookreślając właściwie jedynie 
ogólne prawidłowości czy też mechanizmy funkcjonowania  zatraca 
możliwość dotarcia do procesów związanych z dynamiczną organizacją i 
integracją osobowości. Tym samym istnieje ryzyko utraty możliwości 
zrozumienia indywidualności jednostki (por. Oleś 2003 s. 161-165, Pervin i 
John 2002 s. 304-310, Strelau 2002 s. 28-32). 

Pomimo uwag skierowanych pod adresem zwolenników perspektywy 
cech, jest ona nadal dominującym aktualnie sposobem podejścia do ludzkiej 
osobowości. Podejście to określane jest w literaturze przedmiotu jako 
s k o n c e n t r o w a n e  n a  z m i e n n y c h  ( variable-centered research), a 
zatem na dookreślaniu uniwersalnych właściwości (cech), ich natury, liczby a 
nawet wzajemnych powiązań (Robins i in. 1996). W stosunku do niego u 
progu XXI wielu Piotr Oleś (2000) postawił dość zasadnicze pytanie: czy na 
podstawie takiego sposobu ujmowania osobowości można odnaleźć 
właściwości specyficzne dla człowieka, odróżniające go od innych istot 
żywych?  

Gromadzona wiedza o posiadanych przez człowieka właściwościach 
oraz o ogólnych prawidłowościach kierujących jego zachowaniem jest z 
pewnością imponująca. W ostatnich dziesięcioleciach pojawiają się jednak 
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publikacje wskazujące na paradoksalny fakt: choć wiedza o człowieku wydaje 
się być coraz bogatsza i precyzyjniejsza, towarzyszy temu nie tylko malejący 
poziom zadowolenia z życia, nie tylko rosnąca fala pesymizmu, zaniku sensu 
życia, depresji w młodych pokoleniach, lecz również zatracenie wrażliwości 
na to, co stanowi o „prawdziwej” indywidualności człowieka (Covey 2003, 
Peterson i Seligman 2004). 

Na gruncie psychologii pojawiają się zatem coraz częściej postulaty 
rozwijania problematyki charakterologicznej, która (choć wyeliminowana 
dotąd z obszaru psychologii) uwzględniała fakt integralnego sposobu istnienia 
i działania konkretnego człowieka jako osoby – podmiotu, który jest 
wprawdzie wyposażony w określone właściwości, jednak jest również zdolny 
do czynnego ustosunkowania nie tylko wobec nich, lecz również wobec 
świata, z perspektywy właściwej jedynie człowiekowi: przyjętych i uznanych 
za własne wartości (por. Covey 2003, Peterson i Seligman 2004, Robins i in. 
1996, Straś-Romanowska 2002, Uchnast 1990, 1997, 2000a, 2000b, 2006).  

Charakter (odmiennie od osobowości ujmowanej jako zorganizowany 
zespół cech) nie ujawnia się więc w formie ekspresji wrodzonych właściwości, 
ale w formie warunkowanego aktem woli osoby działania. Dzięki temu 
decyduje nie tylko o możliwości nieustannego rozwoju przez człowieka swej 
indywidualności, lecz również o pełnej odpowiedzialności człowieka za proces 
własnego rozwoju (Pastuszka 1962, Peterson i Seligman 2004, Straś-
Romanowska 2002, Uchnast, 1990, 1997, 2000a, 2000b, 2006).  

W literaturze przedmiotu pojawiają się zatem publikacje wskazujące 
na konieczność rozwijania odmiennego od dominującego współcześnie 
(skoncentrowanego na ilościowym opisie elementarnych właściwości) 
podejścia jakościowego. Ma ono stworzyć szansę ujawnienia się nie tylko 
złożoności i wielowymiarowości rzeczywistości specyficznie ludzkiej, lecz 
również właściwej człowiekowi integralności w sposobie bycia i działania. 
Podejście to  określone jako s k o n c e n t r o w a n e  n a  o s o b i e  (person-
centered research)  zmierzając do zrozumienia ludzkiej indywidualności, ma 
d o p e ł n i ć  dominujące współcześnie podejście skoncentrowane na 
zmiennych. Tym samym ma ono przyczynić się do możliwości zrealizowania 
przez psychologię jednego z jej znaczących celów: stwarzania warunków dla 
rozwoju i polepszania jakości psychicznego funkcjonowania człowieka 
(DuBois 1997 Giorgi 2002, Magnusson 2003, Uchnast 2003). 

Wobec powyższego, coraz częściej pojawiają się również postulaty 
rozwijania również „skoncentrowanego na osobie opisu typologicznego”. Jego 
celem nie jest opis typu w kategoriach zespołu (zbioru) zmiennych, 
ujmujących jedynie zewnętrzne formy (uwarunkowanego przez wewnętrzne, 
nieobserwowalne procesy czy też mechanizmy) zachowania o charakterze 
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ekspresyjnym czy też przystosowawczym (opis umożliwiający jedynie 
interindywidualne różnicowanie poszczególnych jednostek, rozwijany dziś 
przez zwolenników ujmowania osobowości z perspektywy cech). Celem 
skoncentrowanego na osobie opisu typologicznego ma być dążenie do 
poszukiwania unikalnych i dynamicznych konfiguracji zmiennych w obrębie 
konkretnych osób (intraindywidualnych organizacji), stojących u podstaw 
dookreślania wybranych przez te osoby stylów działania, które nie mogą być 
rozpoznane w oderwaniu od uwarunkowań konkretnej sytuacji. Tak pojęty 
typ, stanowiąc jedynie punkt odniesienia dla psychologa - teoretyka, badacza 
czy w szczególności praktyka, umożliwia orientację w ludzkiej różnorodności, 
respektując jej niepowtarzalny charakter. Perspektywa ta będzie mianowicie 
poszukiwała zasady indywidualnej organizacji osobowości w osobie, nie zaś w 
zmiennych czy też w ich konfiguracji.  

Konieczność rozwijania badań skoncentrowanych na osobie w 
obszarze typologicznym zaakcentowali w 1996 roku w sposób szczególny R. 
Robins oraz O. John (Univerversity of California w Berkeley), A. Caspi i T. 
Moffitt (University of Wisconsin w Madison) oraz M. Stouthamer-Loeber 
(University of Pittsburg), zainspirowani zaproponowanym przez J. Blocka 
opisem typologicznym prężności ego ujętej z charakterologicznej perspektywy 
(Robins i in. 1996 - por. Uchnast 1997).  

Prekursora skoncentrowanej na osobie – charakterologicznej  
orientacji w opisie typologicznym można odnaleźć tymczasem już u progu 
ubiegłego wieku. Dążenie do uchwycenia i zrozumienia ludzkiej 
indywidualności, do ujęcia rzeczywistości konkretnego (żyjącego) człowieka, 
który ma nie tylko możliwość, lecz również stoi przed zadaniem nieustannego 
(nie ograniczonego jedynie do okresu dzieciństwa czy też wczesnej 
dorosłości) kształtowania swej indywidualności stanowiło niemal 100 lat 
temu podstawę wypracowania zasadniczych założeń typologii 
charakterologicznej przez W. Sterna.  

 

2. W. Sterna próba uchwycenia ludzkiej indywidualności 

William Stern2 (1871-1938) był nie tylko filozofem, lecz przede 
wszystkim znakomitym pedagogiem i psychologiem, teoretykiem i badaczem, 

                                                 
2 William Stern urodził się w Berlinie 29 kwietnia 1871. Szkołę średnią ukończył w 

Kolonii, zaś studia uniwersyteckie w Berlinie, gdzie zajmował się filozofią i psychologią. 

W Berlinie otrzymał doktorat w 1892 roku, a następnie habilitację we Wrocławiu w roku 

1897. Tytuł profesora uzyskał dziesięć lat później. W 1916 roku został profesorem 

zwyczajnym psychologii i filozofii w Hamburgu. Polityczny przewrót w Niemczech w 

1933 roku spowodował usunięcie Sterna – jako wyznawcy judaizmu – z zajmowanej 
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twórcą formuły Ilorazu Inteligencji, która (pomimo upływu lat) przetrwała 
próbę czasu. Dorobek psychologiczny Sterna zasługuje na szczególne uznanie. 
Był człowiekiem przepełniony zaangażowaniem i pasją, człowiekiem którego 
naukowe zainteresowania znacząco wykraczały poza obszar diagnostyki 
inteligencji. Dzięki swej ostatniej, pisanej na emigracji a wydanej przed 
śmiercią książce, poświęconej psychologii ogólnej ugruntowanej na 
personalistycznym fundamencie, może zostać uznany za promotora 
personalistycznej orientacji w psychologii (Stern 19503).  

Aczkolwiek był on autorytetem w dziedzinie psychologii na długo 
przed tym zanim sławę zdobył Z. Freud, współcześnie psychologiczne poglądy 
Sterna nie cieszą się popularnością. Prawdopodobnie jedną z przyczyn tego 
jest fakt, że po przejęciu władzy przez Hitlera wiele dzieł Sterna zostało 
spalonych. Są one rzeczywiście trudno dostępne. W Polsce – aczkolwiek nie 
dokonano przekładu fundamentalnych prac4 – Stern uzyskał szeroki rozgłos 
przez II Wojną Światową5. Inspirujący charakter jego koncepcji dostrzegają 
współcześnie głównie psychologowie niemieccy. Werner Deutsch oraz jego 
współpracownicy (H. Behrens, A. Wagner, R. Burchardt, S. Hoppe-Graff), 
podejmują projekty badawcze z zakresu psychologii rozwojowej w duchu 
Sternowskiej koncepcji osoby. W środowisku psychologów amerykańskich 
stanowisko Sterna rozwija James T. Lamiell.  

Wprawdzie poglądy Sterna kształtowały się niemal sto lat temu, 
jednak mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla współczesnych 
psychologów, poszukujących podejścia odmiennego od dominującej 
współcześnie perspektywy badawczej. Godnym odnotowania jest fakt, iż 
Gordon Allport (1953, za: Uchnast 2002)  prekursor wielu założeń 
psychologii humanistycznej  poszukując teoretycznych podstaw dla 
psychologii osoby (person-centered), zwrócił uwagę na oryginalność i 
inspirujący charakter prac Sterna. Jego poglądy stanowiły również punkt 
wyjścia dla stworzenia przez J. Nuttina (1968) relacyjnej teorii osobowości. 
Również A. Giorgi (2002) docenia dorobek tego twórcy, zaliczając go do 
jednego z prekursorów psychologii jako „nauki uprawianej z ludzkiej 
perspektywy”.  

                                                                                                                            
katedry w Hamburgu. Zmarł 27 marca 1938 roku w Durham, przebywając na emigracji w 

Stanach Zjednoczonych. 
3 Drugie, niezmienione wydanie - pierwsze wydanie w 1935 roku.  
4 Wyjątek stanowi Inteligencja dzieci i młodzieży. Dzieło wydane  ze specjalnym 

uzupełnieniem napisanym przez Sterna  w 1926 roku (Klimowicz 1926). 
5 Do jego dorobku odwoływali się (głównie z perspektywy pedagogicznej) między innymi: 

Z. Ziembiński (1923), W. Rubczyński (1929), H. Rowid (1934), J. Pieter (1938/39), M. 

Odrzywolski (1939). 
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W. Stern był wprawdzie uczniem i współpracownikiem H. 
Ebbinghausa, jednak kierunek jego wszelkich prac badawczych uzasadniało 
dążenie do adekwatnego ujęcia ludzkiej indywidualności. Poszukując 
odpowiedzi na pytanie, co stanowi o jej istocie, przeprowadzał on liczne 
badania empiryczne. Nieustannie towarzyszące empirii refleksje 
doprowadziły go do stwierdzenia znaczących ograniczeń ilościowych metod 
stosowanych w psychologii różnic indywidualnych – ograniczeń 
abstrakcyjnego ujmowania człowieka jako przedmiotu badań.  

Przeciwstawiając się atomistycznemu i mechanistycznemu sposobowi 
pojmowania człowieka przez ówczesną psychologię, Stern podjął się próby 
wypracowania stanowiska holistycznego. Odróżniając je zarówno od 
skrajnego indywidualizmu, jak i skrajnego kolektywizmu, podkreślał, że 
zrozumienie człowieka (jego indywidualności) nie jest możliwe przez rozkład 
na elementarne części, ich analizę oraz ustalenie kierujących nimi 
prawidłowości, lecz jedynie w drodze ujęcia go jako osoby: konkretnej 
(żyjącej) i specyficznie rozumianej (unitas multiplex) całości, której 
indywidualny charakter kształtuje się w procesie konwergentnych relacji ze 
światem otaczającym (Stern 19232a, 19233b, 1924, 19502  por. Celińska 
2003).  

Poszukując odpowiedzi na pytanie, co zdecydowało o takim 
stanowisku uczonego, prowadzącego badania w dziedzinie psychofizyki w 
początkowym okresie naukowej działalności, należy podkreślić, że 
zainteresowania Sterna ukierunkowane były na proces rozwoju dzieci. 
Właśnie ta pasja zdecydowała o jego późniejszej naukowej aktywności. 
Decydujące znaczenie dla kształtowania poglądów Sterna miała mianowicie 
możliwość obserwacji i bezpośredniego uczestniczenia w procesie rozwoju 
trójki własnych dzieci: Hildy (1900-1962), Günthera (1902-1992) i Evy (1904-
1992). Nawiązując do prowadzonych przez siebie z niezwykłą rzetelnością 
dzienniczków obserwacji, Stern podkreślał, że proces rozwoju człowieka 
(jego indywidualności) nie jest możliwy bez nawiązani a 
konwergentnych   a  zatem wzajemnych, uwarunkowanych 
spójnością ważnych życiowo celów   relacji  ze światem 
otaczającym (Stern 1930).  

Dobitną egzemplifikacją tej (wywiedzionej z obserwacji) tezy były dla 
Sterna rezultaty analizy procesu rozwoju H. Keller (1880-1968), która – będąc 
niewidomą, niesłyszącą i niemą  nie miała tak dogodnych warunków 
rozwojowych, jak inne dzieci (cieszące 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, 
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nastąpiła natychmiastowa i radykalna przemiana jej zachowania. Jej czynności 
zaczęły w zaskakującym wręcz tempie przekształcać się z reaktywnych form 
na coraz bardziej celowe, ukierunkowane na efektywniejsze wykorzystywanie 
jedynego dostępnego „kanału informacji” (Stern 1905).  

Określając terminem charakterologicznej indywidualizacji proces 
podmiotowego (warunkowanego aktem woli człowieka) działania, 
zorientowanego na kształtowanie niepowtarzalnej integralności w drodze 
urzeczywistniania przyjętych i uznanych za własne celów życiowo ważnych, 
Stern podkreśla, że charakter jest tą indywidualną organizacją znaczących 
życiowo celów, która kształtuje się i wyraża w działaniu: w czynnym i 
podmiotowym ustosunkowaniu do świata, a zatem do oferowanych przez jego 
uwarunkowania celów, które stanowią nie tylko wyzwania, lecz również 
możliwości rozwoju – doskonalenia przez osobę jej indywidualnej 
integralności (Stern 1950 s. 608-615).  

Zaproponowana przez Sterna perspektywa jest zdecydowanie 
odmienna od dominującego współcześnie podejścia. Zgodnie ze stanowiskiem 
Sterna, czynnikiem decydującym o kształtowaniu indywidualności  
nie są posiadane przez osobę (wrodzone) właściwości, ani też wewnętrzne 
współzależności zachodzące pomiędzy nimi, lecz jedynie podmiotowe, 
warunkowane aktem woli  osoby działanie  - czynne i podmiotowe 
ustosunkowanie osoby do możliwości i ograniczeń oferowanych przez świat.  

Nie negując możliwości odrzucenia przez człowieka (podmiot 
działania) uwarunkowań świata, Stern stwierdza, że świat może stanowić dla 
osoby zbiór obcych przedmiotów i zdarzeń o nieznaczącym, obcym, 
nieprzewidywalnym a nawet zagrażającym charakterze. Określając te 
uwarunkowania (stosownie do jakości wybranego przez osobę stylu 
ustosunkowania) terminem „świata zewnętrznego” [„Außen”-Welt; Nicht-Ich], 
Stern stwierdza, że relacje nawiązywane przez osobę z tak pojętym światem 
charakteryzują się bądź dążeniem do zabezpieczania siebie przed jego 
uwarunkowaniami (ukierunkowaniem na samo-zachowanie), bądź też 
dążeniem do egoistycznej realizacji siebie, której towarzyszy przedmiotowe 
wykorzystywanie możliwości oferowanych przez ten świat (orientacja na 
samo-rozwój) (Stern 1923a, 1923b).  

Stwierdzając, że dążenia powyższe zmierzają do urzeczywistnienia 
autotelicznych celów, Stern przypisuje im wprawdzie pozytywną rolę. 
Stwierdza mianowicie, że umożliwiają one z a c h o w a n i e  i  u t r w a l a n i e  
indywidualnej integralności. Stwierdza jednak przy tym ich zasadnicze 
ograniczenia w zakresie możliwości r o z w o j u  – doskonalenia indywidualnej 
integralności. W tym kontekście przypisuje decydujące znaczenie dążeniom 
osoby do realizacji heterotelicznych celów, które mogą zostać 
urzeczywistnione jedynie w sytuacji uznania przez człowieka świata za jemu 



Celińska-Miszczuk, A. (2013). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi 
na wyzwanie indywidualności. W: K. Guzowski, A. Kostencka, G, Barth (red.), Osoba a 

wychowanie. Wokół pedagogiki i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II (s. 161-177). Lublin: 
Wydawnictwo KUL. 

10 

 

 

 

odpowiadający, konwergetny – za „świat otaczający” [„Um”-Welt] (Stern 
1923a, 1923b).  

Określając ostatnie z tych relacji terminem konwergencji, Stern 
stwierdza, że w nich osoba ujawnia się jako „podmiot przyjmujący i 
odpowiadający na wyzwania” czy też „podmiot poszukujący możliwości” 
rozwoju własnych potencjalności i sprawności działania. Nie zatraca jednak 
własnej odrębności, lecz ją „wzbogaca”, gdyż – poszerzając zakres 
otaczającego świata i urzeczywistniając jego cele – dookreśla samą siebie, 
pozostawiając jednocześnie otaczającej rzeczywistości „ślad własnej 
odrębności” (Stern 1923b s. 125-148, 1950 s. 127-128).  

Konwergencja zatem, jako działanie osoby (podmiotu działania), nie 
wyraża się w jej ukierunkowaniu na samo-zachowanie czy też samo-rozwój, 
lecz na pełne, uwarunkowane spójnością celów życiowo ważnych  
współdziałanie [zweckmäßige Zusammenwirken] z otaczającym światem. 
Współdziałanie stwarzające możliwość rozwoju potencjalności nie tylko 
własnych, ale również otaczającego świata [gemeinsam entwickeln] (Stern 
1923b s. 40-65). 

Stern nie przeczy, że warunkiem uznania świata za konwergentny jest 
introcepcja oferowanych przez jego uwarunkowania celów czy wartości, co 
często wiąże się z doświadczaniem przez osobę stanu „napięć czy 
sprzeczności”. Jednak, jak stwierdza na podstawie obserwacji rozwoju dzieci, 
jedynie możliwość doświadczenia przez osobę własnej odrębności w 
odniesieniu do odrębności otaczającego świata, wyzwalając  dążenie do 
„wzbogacenia” posiadanej już integralności, stwarza jedyną szansę rozwoju 
pełni (ludzkich) potencjalności.  

W tym też kontekście Stern (1923b s. 149-155) mówi dopiero 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 zewnętrznego. Sens osobowej wolności 
wyrażony może być tylko w jej znaczeniu pozytywnym – w sensie „wolności 
do” [Frei wofür?], a zatem do urzeczywistniania w działaniu – w 
konwergentnym współdziałaniu ze światem  wartości oferowanych przez 
jego uwarunkowania.  

Warunkiem realizacji osobowej wolności jest zatem pełne osobiste 
zaangażowanie i wysiłek podmiotu, niezbędny do przekraczania „granic” swej 
odrębności, otwartości na jakościową odrębność otaczającego świata. Podjęcie 
się tego zadania, urzeczywistnianie osobowej wolności, jest zatem sztuką 
zmagania się z trudnościami, jednak odsłania przed osobą nieskończone 
perspektywy. Charakter osobowej wolności wyraża się mianowicie w 
nieskończoności i nieograniczoności szans jej urzeczywistniania. W istnieniu i 
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działaniu osoby (żyjącej całości) nie ma mianowicie nigdy końca możliwości 
doświadczania przez nią swej jakościowej odrębności w odniesieniu do 
jakościowej odrębności świata. Dopóki osoba istnieje nie ma końca jej 
możliwości poszerzania i ubogacania swej (posiadanej) integralności w jej 
konwergentnym współdziałaniu z otaczającym światem. Nie ma końca 
możliwości kształtowania jedynej w swoim rodzaju, niepowtarzalnej jedności 
w różnorodności  jej indywidualności. 

 

3. Typ charakteru jako indywidualny styl działania 

Podejmując się próby wypracowania holistycznego stanowiska w 
psychologii, Stern dążył do respektowania indywidualności, jakościowej 
odrębności, swoistej wartości człowieka jako osoby. Jednocześnie dążył do 
wyakcentowania kluczowego, jego zdaniem, faktu: że człowiek nie jest 
autokratycznym twórcą siebie, gdyż do pełnego urzeczywistnienia swego 
indywidualnego charakteru wymaga konwergentnej relacji ze światem 
otaczającym. Jest więc, jak podkreślał Stern, wewnętrznie spójny, ale 
jednocześnie otwarty na otoczenie, które - dopełniając rzeczywistość osobową 
wartościami pozaosobowymi - stwarza szansę pełnego urzeczywistnienia jego 
indywidualności. Jest to szansa, nie zaś determinacja. To człowiek dokonuje 
wyboru spośród oferowanych przez świat wyzwań i możliwości. W tym 
kontekście można zrozumieć sens osobowej wolności, jako wolności do 
urzeczywistniania siebie w konwergentnym ustosunkowaniu do otoczenia, 
której pełna realizacja następuje dzięki procesowi introcepcji, 
umożliwiającemu poszerzenie i wzbogacenie własnego ja celami 
(wartościami) pozaosobowymi (por. Rysunek 1). 
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Rysunek 1. Modelowa prezentacja koncepcji osoby w ujęciu W. Sterna 
(opracowanie własne – kluczowym źródłem inspiracji dla tego opracowania 
była praca i modele Z. Uchnasta (1994): Reinterpretacja założeń psychologii 
postaci: Od modelu całości jako symbolicznej figury do modelu całości 
naturalnej jako ekosystemu) 

 

Sformułowane przez Sterna już u progu XX wieku założenia 
określające sposób istnienia i działania człowieka jako osoby stanowiły 
podstawy dookreślenia przez niego zasadniczych wyznaczników typologii 
charakterologicznej. Zaproponowana perspektywa jest odmienna od 
dominującej obecnie (skoncentrowanej na zmiennych) i jednocześnie w pełni 
odpowiada perspektywie skoncentrowanej na osobie – współcześnie 
postulowanej. Opis typologiczny Sterna uwzględnia mianowicie istotne 



Celińska-Miszczuk, A. (2013). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi 
na wyzwanie indywidualności. W: K. Guzowski, A. Kostencka, G, Barth (red.), Osoba a 

wychowanie. Wokół pedagogiki i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II (s. 161-177). Lublin: 
Wydawnictwo KUL. 

13 

 

 

 

właściwości człowieka jako osoby  podmiotu swojego istnienia i działania, 
podmiotu kształtującego (różnicującego i organizującego) - w konwergentnym 
współdziałaniu ze światem - niepowtarzalny - indywidualny charakter swej 
integralności. 

O typie charakteru nie decydują posiadane przez osobę właściwości, 
lecz jej ustosunkowanie do uwarunkowań konkretnej (występującej „tu i 
teraz”) sytuacji życiowej. Wyraża się ono w działaniu i stanowi rezultat oceny 
(z perspektywy własnych doświadczeń) i wyboru określonych i ważnych 
życiowo celów (wartości):  

1. autotelicznych umożliwiających zachowanie (istnienie) i utrwalenie 
indywidualnej integralności oraz  

2. heterotelicznych – istniejących na tle wzajemnych powiązań ze światem 
innych osób, umożliwiających rozwój osoby na coraz wyższym 
(odpowiadającym ludzkim możliwościom). Urzeczywistnianie w 
działaniu tych celów stwarza człowiekowi szansę realizacji jedynie jemu 
właściwych możliwości rozwojowych. 

Świat ujęty z tej perspektywy nie jest jedynie obszarem ekspresji 
posiadanych przez osobę (wrodzonych) 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:  

a. świat zewnętrzny – nieznaczący czy też zagrażający, ale istniejący 
obiektywnie, a zatem obiektywizujący jej działania (jej sposób 
ustosunkowania do świata) lub też  

b. świat otaczający  uznany przez osobę za odpowiadający możliwości 
rozwoju indywidualnej integralności w konwergentnym współdziałaniu, 
którego warunkiem jest introcepcja oferowanych przez jego 
uwarunkowania (w formie nie tylko możliwości, lecz również wyzwań) 
heterotelicznych celów (wartości). 

Typ charakteru można więc na tej podstawie zdefiniować jako 
zindywidualizowany – wybrany przez podmiot (stanowiący rezultat oceny i 
wyboru celów/wartości oferowanych przez świat) – styl działania osoby (styl 
jej ustosunkowania do świata) zorientowany na:  

 zabezpieczanie status quo - na realizację podstawowych potrzeb 
(samozachowania i samorozwoju);  

 lub na aktualizację siebie z innymi (rozwój), wyrażającą się w zdolności do 
adekwatnego uczestniczenia i współdziałania z innymi osobami w 
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urzeczywistnianiu potencjalności nie tylko własnych, lecz również 
otoczenia.  

 

Taki sposób ujmowania kategorii typu wyznacza, zdaniem Sterna 
(1950 s. 603-608), specyficzne wymagania dla badaczy. Żąda on mianowicie 
realizacji w opisie typologicznym człowieka podejścia nie tylko jakościowego, 
ale przede wszystkim holistycznego. Jego zadaniem nie jest opisowe ujęcie i 
różnicowanie badanych osób z perspektywy nasilenia wyników w zakresie 
skal mierzących określone właściwości a zatem akcentowanie 
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 
ujawniających się konfiguracji (jakościowych organizacji) właściwości 
charakterologicznych w obrębie konkretnych osób (żyjących całości), które 
stoją u podstaw dookreślenia przez badacza wybranego przez te osoby stylu 
działania – ich stylu ustosunkowania do świata. 

 

Wnioski 

Przedmiotem artykułu była prezentacja personalistycznej 
perspektywy postulowanej współcześnie, lecz rzadko realizowanej przez 
psychologów badaczy. Perspektywa ta nie jest mianowicie prosta w realizacji. 
Fakt ten dostrzegł Stern (1950 s. 603-604), stwierdzając, że mała popularność 
charakterologicznych (skoncentrowanych na osobie) opisów, zwłaszcza 
typologicznych wiąże się z brakiem adekwatnych i obiektywnych narzędzi ich 
pomiaru. Stern już w 1900 roku, w przedmowie do publikacji o znaczącym 
tytule: O psychologii różnic indywidualnych, podkreślił, że indywidualność 
stanie się jednym z głównych problemów XX wieku (Stern 1900 – za Lamiell 
1994), stwierdzał jednocześnie nieuniknioną konieczność realizacji 
charakterologicznej perspektywy badawczej.  

Skoncentrowana na osobie perspektywa badawcza, umożliwiając 
zrozumienie tego, co właściwe konkretnemu człowiekowi i jedynie 
człowiekowi – jego indywidualności – stwarza szansę podejmowania przez 
człowieka działań zmierzających do zmiany, do kształtowania właściwej 
jedynie sobie integralności.  

Istnieje tymczasem narzędzie, które  choć powstało niezależnie od 
założeń teoretycznych Sterna  może stanowić adekwatne narzędzie 
empirycznej weryfikacji tej teorii. Wypracowany przez Zenona Uchnasta 
Kwestionariusz Stylów Działania (KSD)  jako rezultat wieloletnich rozważań 
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teoretycznych i empirycznych badań  ujmując charakter w wymiarze 
współdziałaniezabezpieczanie się, wychodzi poza opisowe ujęcie 
specyficznego zespołu cech osobowości, koncentrując się na kształtowanej 
przez osobę od wczesnego dzieciństwa jakości świata przeżywanego, na 
podstawowym poglądzie na świat otaczający oraz (odpowiednio do tego) na 
spójnym z nim stylu funkcjonowania (Uchnast 2008). Intrygującym jest fakt, 
że badania przeprowadzone z wykorzystaniem tego narzędzia ujawniły 
(niezależnie od założeń teoretycznych Sterna) spójne z jego opisem orientacje 
charakterologiczne (Stern 1950 s. 599-617 - Uchnast 2008, por. Celińska 
2006, 2007, Celińska-Miszczuk 2010, Bulzak i Celińka-Miszczuk 2009).  

Zdaniem autorki, programy badawcze z wykorzystaniem tak 
wypracowanych narzędzi  dopełniając dominujące współcześnie, ilościowe 
podejście do człowieka, jego osobowości  stwarzają szansę z b l i ż e n i a  nas 
do zrozumienia „zdumiewającej prawdy o człowieku”  tajemnicy ludzkiej 
indywidualności. Otwierają tym samym szersze perspektywy dla realizacji 
przez psychologię jej znaczącego (jeśli uwzględni się aktualne problemy 
psychologii praktycznej) celu: polepszania jakości życia człowieka, jego 
indywidualnego i społecznego funkcjonowania.  

Ma to niebagatelne znaczenie w odniesieniu nie tylko do działań 
praktyków pracujących z osobami dorosłymi, lecz przede wszystkim z tymi, 
których Jan Paweł II darzył szczególnym zaufaniem, z którymi wiązał 
szczególne nadzieje – z młodymi, wkraczającymi w dorosłość ludźmi. 
Podkreślając wielokrotnie znaczenie zasad i wartości akcentował konieczność 
stawiania sobie wymagań, nawet w obliczu braku takowych ze strony 
otaczającej ich rzeczywistości. Dostrzegając odmienność uwarunkowań w 
jakich przyszło żyć współczesnemu pokoleniu – znaczących ograniczeń a 
nawet zagrożeń płynących z uległości wobec „cywilizacji konsumpcji”  
dostrzegał jednocześnie elementy wspólne z poprzednimi pokoleniami.  

Odpowiadając na pytanie, „Młodzi  dzisiaj –  jacy są,  czego  
szukają?”, Jan Paweł II (1994 s. 100-105) stwierdził „są tacy jak zawsze”, 
gdyż – jak dalej stwierdzał - „jest w człowieku coś co nie podlega zmianom”. 
Tym „czymś”, odkrytym podczas pracy w duszpasterstwie było doświadczenie 
istotnego znaczenia młodości , której nie należy rozpatrywać jedynie w 
kategoriach pewnego, wyznaczonego liczbą lat, okresu w życiu każdego 
człowieka, lecz z perspektywy „c z a s u  d a n e g o  k a ż d e m u  
c z ł o w i e k o w i  i  r ó w n o c z e ś n i e  z a d a n e m u  m u  p r z e z  
O p a t r z n o ś ć ” – czasu, w którym ten człowiek będzie szukał nie tylko sensu 
życia , lecz przede wszystkim konkretnego projektu, wedle którego swoje 
życie ma budować (podkr. Jan Paweł II).  
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W tym kontekście Jan Paweł II podkreśla, że obowiązkiem każdego z 
nas, dorosłych – a zatem wychowawców  jest świadomość i umiejętność 
rozpoznania właśnie tego, charakterystycznego dla młodości i dla 
konkretnego człowieka, rysu. Ważne zatem czy odpowiemy na to wyzwanie i 
czy odpowiedź będzie adekwatna. Ważne czy i jaki ogólny (konkretyzowany 
przez każdego młodego człowieka na jego własny sposób) projekt do realizacji 
wskażemy jako osoby znaczące, towarzyszące na drodze tego wzrastania. 
Inspirująca w tym względzie może być personalistyczna perspektywa 
realizowana na gruncie psychologii w formie skoncentrowanych na osobie – 
nie zaś na zmiennych – opisów typologicznych. Zasadniczym zadaniem tych 
ostanich jest nie tylko poznanie i zrozumienie człowieka, lecz również 
wskazanie kierunków w jakich powinien przebiegać proces jego stawania się – 
proces kształtowania przez człowieka swej indywidualności.  
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