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OF (NOT)CONSTRUCTING 

THE POZNAŃ SCHOOL OF PSYCHOLOGY OF VOLITION  
BY MIECZYSŁAW DYBOWSKI (1885-1975) 

Abstract. The article introduces a scientific biography and still not well penetrated 
psychological thought of Mieczysław Dybowski. This presentation is focused on the so-
cio-cultural context of  unsuccessful attempt of constructing Poznań school of psycholo-
gy of volition by Dybowski. It is shown here how his thought style and system of scien-
tific convictions – continuing Wundt’s ideas on the subject and method of research – 
were not compatible with axiological attitudes and approach to psychology, dominating 
in his days. Main roots, differentia specifica, connections with other concepts and up-
to-date importance of Dybowski’s thought built additional spectrum of interest of the 
article. 

                                                 

* Niniejszy artykuł jest efektem kwerendy oraz analizy opracowań i oryginalnych 
prac Dybowskiego, ale przede wszystkim opiera się na danych z wywiadów przeprowa-
dzonych z osobami pamiętającymi Dybowskiego (z Wągrowca, Lublina, Poznania). Zna-
czącym źródłem danych biograficznych jest takŜe Słownik psychologów polskich pod 
redakcją Elwiry Kosnarewicz, Teresy Rzepy i Ryszarda Stachowskiego. Pierwotną wer-
sję artykułu przedstawiłem podczas sesji z okazji 75-lecia Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

** Adres do korespondencji: Andrzej Pankalla, Instytut Psychologii, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 00-568 Poznań; e-mail inkantacje@gmail.com 

1 Obie wypowiedzi Dybowskiego zanotowała i przekazała dr Janina Okupniak, stu-
dentka Profesora (wywiad, A. P.). 
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Nazwisko „Dybowski” kojarzy się raczej z Benedyktem – podróŜnikiem i przy-
rodnikiem – niŜ z Mieczysławem. Choć Mieczysław, silnie związany z poznań-
skim środowiskiem naukowym, jest autorem ponad siedemdziesięciu prac  
z zakresu psychologii woli, psychologii wychowawczej, pedagogiki i teologii,  
w tym czterdziestu tekstów stricte psychologicznych, to niełatwo znaleźć in-
formacje na jego temat. Prace Dybowskiego wpisuje się w nurt idealizmu su-
biektywnego, a w ramach działów psychologii – w psychologię ogólną i wy- 
chowawczą (Labuda, 1973). Dybowski pasjonował się przede wszystkim  
wolą – rozumianą jako gra motywów czy siła duszy (ducha) wyznaczająca  
cele człowieka i skłaniająca do ich realizacji. Zwykle określa się go jako 
„twórcę oryginalnej typologii woli i motywacji” (www.independent.pl/instytut_ 
psychologii_uniwersytetu).  

I 

Mieczysław Dybowski urodził się 2 lutego 1885 roku w Kamieńcu Podolskim. 
Maturę zdał w gimnazjum kamienieckim w 1904 roku. Filozofię (1905) i teolo-
gię (1906-1910) studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a studia psycholo-
giczne rozpoczął w ParyŜu, w 1914 roku. Wybuch wojny zmusił go do powrotu 
do kraju. Wcześniej, 10 lipca 1910 roku, przyjął w śytomierzu święcenia ka-
płańskie, a następnie pracował w Mohylowie Podolskim jako prefekt szkół 
średnich. W 1919 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie równieŜ pełnił funk-
cję prefekta kilku szkół średnich. Studia kontynuował na Uniwersytecie 
Warszawskim i Poznańskim oraz w Państwowym Instytucie Pedagogicznym. 
W 1923 obronił pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem Józefy Joteyko.  
W 1924 wygłosił w Lublinie, na KUL-u, cykl wykładów sygnalizujących jego 
Ŝyciową pasję badawczą, zatytułowanych O wychowaniu woli. Rok później, na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, obronił doktorat  
z filozofii (ze specjalizacją psychologiczną) na podstawie rozprawy O typach 
woli. Jej promotorem był Stefan Błachowski. Wkrótce Dybowski został mia-
nowany członkiem komisji ministerialnej do oceny ksiąŜek dla młodzieŜy oraz 
wizytatorem w zakresie nauczania religii.  

W 1930 roku odbył podróŜe naukowe do Stanów Zjednoczonych i Szwajca-
rii, podczas których poszukiwał inspiracji badawczych. PodróŜował takŜe do 
Austrii, Belgii, Francji i Włoch. W 1932 prowadził kurs dla nauczycieli szkół 
średnich na temat kształcenia woli, a takŜe uczył propedeutyki filozofii w kil-
ku warszawskich gimnazjach. Jednocześnie prowadził badania psychologiczne 
nad wolą u młodzieŜy. W 1934 roku objął stanowisko zastępcy profesora na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie  
i w tym samym roku obronił pracę habilitacyjną (Testy do badania typów 
woli). W latach 1935-1939 pracował jako adiunkt w katedrze Psychologii Do-
świadczalnej Uniwersytetu Poznańskiego, której kierownikiem był Stefan 
Błachowski. Równolegle (od 1934 roku) prowadził wykłady z psychologii na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie (1939) został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1938 roku podjął wspólne badania 
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z F. Banissonim oraz współpracę z A. Gemellim. Jako psycholog zabierał głos 
w waŜnych dyskusjach, na przykład dotyczących zasad wychowania czy nie-
bezpieczeństw związanych z poglądami rasistowskimi.  

Podczas okupacji aktywnie włączył się w nurt tajnego nauczania, oficjalnie 
pozostając prefektem w szkołach średnich. W latach 1939-1940 prowadził 
prywatne komplety z psychologii (uczył na 27 kompletach, obejmujących 214 
osób), które od 1940 roku były sukcesywnie włączane do programu studiów 
Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W latach 1939-1944 wykładał psy-
chologię takŜe na kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1943 roku został kierownikiem Studium Psychologicznego 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Do jego zasług naleŜy uruchomienie studium 
doktoranckiego i zorganizowanie (liczącej około tysiąc tomów) biblioteki psy-
chologicznej. Po wysiedleniu z Warszawy prowadził komplety psychologiczne 
w Radomsku (od października 1944 do kwietnia 1945 roku). Po zakończeniu 
działań wojennych zamieszkał w Poznaniu i powrócił do pracy na stanowisku 
adiunkta, a od 1 marca 1946 – docenta etatowego. W tym samym roku uka-
zała się praca Dybowskiego pt. Działanie woli na tle badań eksperymental-
nych, której tytuł syntetycznie wyraŜa istotę profilu myśli i badań jej autora. 
30 października 1950 roku został przeniesiony na emeryturę. Jego prace obję-
to zakazem druku. Mógł publikować dopiero po 1956 roku, ale tylko w wydaw-
nictwach kościelnych.  

W latach 1950-1954 – jako profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu 
Psychologii Doświadczalnej – wykładał psychologię ogólną i eksperymentalną 
na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oŜywiając „zain-
teresowanie psychologią empiryczną” (www.kul.pl/art_1542.html) i przyczy-
niając się do wyodrębnienia psychologii jako oddzielnego kierunku studiów. 
Na skutek nieporozumień personalnych zrezygnował z pracy na KUL-u  
i w 1954 roku powrócił do Poznania.  

Dybowski był aktywnym członkiem towarzystw naukowych (Polskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie  
Towarzystwo Filozoficzne, Towarzystwo Naukowe KUL). Kilka jego prac (np.  
O formowaniu woli oraz wykłady z metodologii, spisane przez J. Kostrzew-
skiego) nie zostało opublikowanych ze względu na politykę wydawniczą  
PRL-u. Dybowski był autorem ksiąŜek do nauki religii, podręczników dla 
duszpasterzy i artykułów o tematyce religijnej. W latach 1931-1939 współ-
redagował Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy. Za swą działalność zo-
stał wyróŜniony tytułem honorowego prałata. 

II 

Związki Mieczysława Dybowskiego z Uniwersytetem Poznańskim i Wielkopol-
ską sięgają początków jego kariery naukowej. Mimo iŜ pochodził z Kresów 
Wschodnich, a pierwsze nauki pobierał w Krakowie, Lublinie i Warszawie, 
rozprawę dyplomową, doktorską i habilitacyjną przedstawiał w Poznaniu. 
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Tutaj teŜ najdłuŜej mieszkał2 i wykładał oraz prowadził badania nad wolą, jej 
typami, genezą i kształtowaniem oraz metodami pomiaru. W ostatnich latach 
Ŝycia pracował w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Dzięki protekcji 
prymasa Wyszyńskiego otrzymał miejsce w Domu KsięŜy Emerytów w Wą-
growcu. W tym miejscu, jeszcze w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, był 
wspominany przez siostry zakonne jako wspaniały duszpasterz i człowiek – 
ciepły, pogodny, mało wymagający, choć konkretny w swych oczekiwaniach 
(wywiad A. P.). Prawie niewidomy, mieszkał tu w latach 1974-1975, cierpliwie 
i godnie znosząc ograniczenia wynikające z kalectwa. Po złamaniu nogi i po-
wikłaniach (zapalenie płuc), zmarł 7 sierpnia 1975 roku. Zgodnie z jego wolą, 
został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.  

Jedną z największych ambicji Dybowskiego było stworzenie poznańskiej 
szkoły psychologii woli. Ta problematyka była wówczas bardzo modna, 
zwłaszcza w kręgach księŜy i wojskowych. Dybowski uzyskał znaczące wyniki 
w empirycznych badaniach woli. Traktował ją jako odrębną strukturę psy-
chiczną (stanowisko idiogeniczne), ale i jako plastyczną – zdolną do zmian 
oraz podatną na kształtowanie i ulepszanie – dyspozycję psychiczną, zdeter-
minowaną jedynie typem antropologicznym (rasą) i psychologicznym (tempe-
ramentem). Jak wspomniałem, rozumiał wolę jako grę motywów, siłę duszy 
lub ducha, autonomiczną dyspozycję „do czynienia zmian na zewnątrz jed-
nostki i wewnątrz niej”, złoŜoną z jakościowo róŜnych przeŜyć psychicznych 
oraz decydującą o celach jednostki i ich realizacji. Badał składniki (aspekty) 
woli i przede wszystkim dąŜył do opracowania liczbowych miar jej siły. Jego 
podejście moŜna określić mianem introspekcyjno-subiektywistycznego.  

 Dybowski badał przejawy woli w Ŝyciu codziennym, a nie tylko –  
w sztucznej sytuacji eksperymentalnej. Mimo silnej krytyki jego myśli ze stro-
ny Stefana Błachowskiego oraz poznańskich socjologów, niezłomnie kontynu-
ował badania nad wolą i to jej poświęcił swoje ksiąŜki i artykuły psycholo-
giczne. Pod tym względem był monoideistą. Zdecydowanie uznawał wielką 
wartość tej kategorii zarówno dla psychologii i nauki w ogóle, jak i dla jed-
nostki, i narodów. Nic więc dziwnego, Ŝe zajmował się wolą nieprzerwanie 
przez prawie 50 lat. Na pewno waŜne było tu jego przekonanie, adresowane 
szczególnie do Polaków, iŜ „brak silnej woli bardziej mści się niŜ brak inte-
lektu” (wywiad z J. Okupniak, A. P.). Twierdził, Ŝe Polacy charakteryzują się 
„mniejszą nieodzownością uzyskiwania celu dąŜeń”, co oznacza słabość woli, 
którą moŜna i trzeba kształtować. Przejawem dbałości Dybowskiego o higienę 
psychiczną polskiego społeczeństwa stał się postulat kształtowania woli, czyli 
wzmacniania „siły duszy” czy gry motywów. Zwalczał fałszywe mniemanie, iŜ 
wola jest darem natury, i uznawał, Ŝe to jednostka jest odpowiedzialna za jej 
kształt i siłę. Mocnym argumentem za propagowaniem w Polsce wiedzy o woli 
i jej wdraŜaniem jest – jego zdaniem – nasze połoŜenie geopolityczne, tj. 
obecność silnych i zagraŜających sąsiadów (Dybowski, 1961). Warto podkre- 

                                                 

2 Profesor mieszkał w parafii p.w. Jana Kantego przy ulicy Kanclerskiej 17. 
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ślić, iŜ problem znaczenia woli w Ŝyciu społecznym i politycznym był bardzo 
modny w ówczesnej Europie.  

Ponadto Dybowski zajmował się klasyfikacją przeŜyć woli oraz analizą 
procesów i typologią aktów woli. Uznał, iŜ proces woli składa się z trzech 
ogniw: wahanie, akt (decyzja) i wykonanie. Typy woli nazwał analogicznie do 
klasycznych rodzajów temperamentu (flegmatyk, sangwinik, choleryk i me-
lancholik), a poziom wykonania uznał za kryterium oceny siły woli. Wedle tej 
teorii, najbardziej wartościowy jest choleryk, zaś melancholik – najbardziej 
podatny na kształtowanie (Dybowski, 1946). Cztery typy woli to: typ A – fleg-
matyk (brak wraŜliwości, niewielka liczba wahań przy wyborze, przewaga 
uczuć przyjemnych nad przykrymi, niewielkie odczuwanie wysiłku); typ B – 
sangwinik (niewielka wahliwość i odczucie wysiłku, przewaga uczuć przyjem-
nych, nieumiejętność planowania); typ C – choleryk (średnia wraŜliwość, 
przewaga uczuć przyjemnych, średni lub duŜy wysiłek przy wykonaniu); typ D 
– melancholik (duŜa wahliwość i przewaga uczuć przykrych) (Dybowski, 
1960). Dybowski opisał osiem cech procesu woli: liczba wahań, czas, wysiłek, 
uczucie, przeŜycie aktu, forma procesu, przedstawienie, forma wyraŜania. 
Przeprowadził ponad czterdziestoletnie (1924-1965) badania longitudinalne 
nad zmianami woli pod wpływem naturalnego dojrzewania, oddziaływań wy-
chowawczych i wydarzeń historycznych (np. druga wojna światowa). PodąŜa-
jąc za Abrahamem Maslowem (którego koncepcją inspirował się w później-
szym okresie twórczości naukowej, dokonując rozróŜnienia między samoaktu-
alizacją i aktualizacją siebie), wyróŜnił cztery typy motywacji, przy czym 
ostatni z nich uznał za najbardziej twórczy (Dybowski, 1965): motywacja typu 
K – zniechęceni, pesymiści, sfrustrowani, uczuciowi, zmienni, podąŜający za 
przyjemnościami, egoistyczni; motywacja typu L – rozwaŜający, czekający  
i dyskutujący; motywacja typu M – intuicyjni, o impulsywnych uczynkach 
miłości, szybko orientujący się; motywacja typu N – ofiarni, prawie doskonali, 
nieraz święci, o tendencji do uczynków miłości (zatracania siebie na rzecz in-
nych), rzadko spotykani.  

Jak sygnalizowałem, Dybowski zwalczał mniemanie, iŜ wola jest struk-
turą wrodzoną. Stąd teŜ moŜna ją kształtować i dąŜyć do najdoskonalszej jej 
postaci. Wola jest tworem plastycznym, a jednostka i społeczeństwa odpowia-
dają za jej formowanie i siłę. Siłę woli moŜna badać choćby w sytuacjach ota-
mowania strachu (redukcji lęku), w których osoba o silnej woli potrafi regulo-
wać procesy emocjonalne, a nawet lekcewaŜyć źródła i siłę emocji, np. podej-
mując działania ryzykowne.  

W badaniach nad wolą Dybowski preferował podejście introspekcyjne, a do 
głównych narzędzi badawczych zaliczał testy i kwestionariusze oraz ekspery-
ment psychologiczny. Był zresztą gorącym zwolennikiem stosowania tych me-
tod w psychologii. Jego głównym celem, jak sądzę, było nadanie empirycznego 
sensu terminom teoretycznym związanym z problematyką woli. Być moŜe 
pasjonowało go poszukiwanie i wykorzystywanie narzędzi badawczych bar-
dziej – niŜ uŜywane w teologii – „namacalnych” i dających „wymierne” efekty. 
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* 

Na koniec chciałbym się zająć oceną aktualności teorii woli sformułowanej 
przez Mieczysława Dybowskiego. Jeśli za kryterium przyjąć liczbę artykułów 
kontynuujących lub krytycznych wobec jego myśli (na przykład indeks 
cytowań), to naleŜy przyznać, iŜ atomistyczny i subiektywistyczny nurt badań 
nad wolą jest dawno zamkniętą kartą w historii psychologii. Po wojnie nurt 
subiektywistyczny został wyparty przez trendy marksistowskie, uznające wolę 
za wyraz potrzeb ukierunkowanych na cel na tle ogólnego systemu wartości 
oraz obowiązujących norm moralnych. Nie chodzi tu o Dybowskiego anachro-
niczny język czy metodę, lecz przede wszystkim – o odmienny styl myślowy.  

Dybowski, ze swą koncepcją woli jako dostępnej introspekcyjnie dyspozycji 
do czynienia zmian na zewnątrz i wewnątrz jednostki, stał się dinozaurem  
w „nowym, wspaniałym świecie” peerelowskiego totalitaryzmu. Jako Ŝe był 
nieszkodliwy oraz objęty „immunitetem” stanu kapłańskiego, jego teoria zo-
stała „jedynie” skazana na obojętność – co, jak wiadomo, niweczy nawet 
największy zapał badacza i czyni jego prace „półkownikami”. Postawa księdza 
Dybowskiego w tym okresie i preferowanie odmiennej psychologii niŜ 
marksistowska odpowiada konsekwentnej realizacji reguły oporu wobec wpły-
wów kulturowych – jednego z kryteriów osoby samorealizującej się. Konty-
nuację problematyki i metody badawczej z okresu przedwojennego, moŜna 
(pozostając w kręgu koncepcji Maslowa) interpretować jako zdolność oparcia 
się dominacji ówczesnego systemu, co – być moŜe – pozwalało Dybowskie- 
mu na zachowanie krytycznej postawy wobec niesprawiedliwości społecznej  
w okresie PRL-u.  

Spośród pasji badawczych Dybowskiego za ciągle aktualne moŜna uznać 
badania nad relacją typu motywacji i zdolności twórczych jednostki. Typ N 
(ofiarny), zdolny do uczynków miłości, jest najlepiej predysponowany do dzia-
łań twórczych, rozumianych jako umiejętność zatracenia siebie na rzecz kogoś 
(lub czegoś) innego. Innym współcześnie rozwijanym obszarem jego zaintere-
sowań jest – pochodząca od Wundta – psychologia międzykulturowa, w ra-
mach której mieści się praca na temat związku typu antropologicznego z pre-
ferowanym sposobem redukcji lęku w sytuacji stresowej. W tym nurcie naleŜy 
takŜe ulokować jego zainteresowanie rodzajami „kultur woli”, ze wskazaniem 
na specyfikę woli Polaków.  

Nasuwa się tu jeszcze spostrzeŜenie o związku teorii woli, jej kształtu  
i rozwoju zarówno z biografią Dybowskiego, jak i kontekstem polityczno-kultu-
rowym, w jakim przyszło im zaistnieć. Przez kilkadziesiąt lat rozwijał teorię, 
która wynikała z jego powołania kapłańskiego i przekonań (równieŜ) religij-
nych. Konsekwentnie trwał na stanowisku idealizmu subiektywnego i reali-
zował podejście introspekcyjno-subiektywistyczne nawet wbrew marksistow-
skim trendom typowym dla powojennej psychologii. Jako introspekcjonista, 
zapewne dokonywał wglądu i w swoją wolę, a jako zwolennik idei o jej pla-
styczności, skutecznie ją kształtował. MoŜe właśnie ta „ukształtowana, silna 
wola” pracy i Ŝycia, chroniąca go od„chorób woli” – jej zaniku lub osłabienia 
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przy braku lub nadmiarze impulsów, osłabienia uwagi dowolnej, ulegania 
królestwu zachcianek (Ribot, 1887) – czyniła go zdolnym do stawiania konse-
kwentnego i nie zawsze biernego oporu wobec narzuconego ustroju i stylu 
myślowego, cechującego peerelowską psychologię. Wystarczy zresztą spojrzeć 
na fotografię Mieczysława Dybowskiego – z jego twarzy bije siła, zdecydowa-
nie, upór i konsekwencja (www.kul.pl/art_19373.html). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambicja stworzenia poznańskiej szkoły psychologii woli nie wytrzymała 

siły krytyki Błachowskiego i socjologów (Labuda, 1973), a dodatkowo – była 
kompletnie nieprzystająca do modelu homo sovieticusa i stylu myślowego do-
minującego w nauce w okresie PRL-u. 
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