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B lum  G. S.: Psychoanalytic Theories of Personality. New Y ork 1964,
II  wyd.., s. 218.

Dr G. S. B lum  je st autorem  kilku  książek z dziedziny psychologii. 
W  chwili pisania tej książki byl profesorem  U niw ersy te tu  M ichigan w USA. 
Zam iarem  autora pracy  o psychoanalitycznych teoriach osobowości jest 
zestaw ienie i krytyczne omówienie hipotez, pojęć i stw ierdzeń dotyczących 
teorii te j szkoły psychologicznej. K iedy m ówim y o teorii osobowości mam y 
najczęściej na m yśli zespół hipotez dotyczących stru k tu ry , genezy, ewolucji, 
determ inan tów  zorganizowanego całokształtu  życia psychicznego jednostki, 
dzięki k tórem u reakcje  człowieka odznaczają się w zględną stałością i noszą 
indyw idualne piętno. K siążka B lum a poświęcona jest tym  czterem  głów
nym  zagadnieniom . Psychologia współczesna nie mówi o psychoanalitycznej 
teorii osobowości, a o psychoanalitycznych teoriach osobowości, ponieważ 
to co pisał na ten  tem at tw órca te j teorii F reud  jest dzisiaj rozbudowane, 
zm ienione, przekształcone, pod w pływ em  nowych odkryć, p rac ekspery
m entalnych i hipotez dotyczących życia psychicznego. Na psychoanalityczne 
teorie  osobowości sk ładają się poglądy k ilku  daw niejszych i współczesnych 
badaczy. Do daw niejszych możemy zaliczyć F reuda, Junga, A dlera, Ranka, 
do współczesnych Ericksona, K leina, Thomsona, From m a i Sullivana. 
K ażdy z tych autorów  ma nieco odimienne od innych koncepcje s tru k tu ry  
osobowości, ewolucji, genezy i determ inantów . Łączy ich przyjm ow ana 
hipoteza podświadomości, w yróżnianie w stru k tu rze  osobowości podobnych 
(choć czasem inaczej nazywanych) elem entów  jak  na przykład  Ego, S uper
ego, m echanizm y obronne, typy charak te ru ; łączy ich dynam iczna in te r
p re tac ja  zachowania człowieka, oznaczająca, że na ak tualne  reakcje  psy
chiczne w pływ a histo ria  rozwoju psychicznego człowieka. Zbliża przyw ią
zyw anie znaczenia do kilku pierw szych la t rozw oju psychicznego i do 
determ inującego rozwój psychiczny w pyw u nacisków  rodziny i środo
wiska.

Blum  zastosował w swojej książce genetyczno-ew olucyjną m etodę w y
kładu. Zestaw ia on poglądy różnych au torów  na tem at genezy, ewolucji, 
s tru k tu ry , determ inantów  osobowości od chwili urodzenia (a naw et w okre
sie ciąży) poprzez dzieciństwo, okres młodzieńczości, aż do s tru k tu ry  oso
bowości człowieka dorosłego. K siążka sk łada się z ośmiu rozdziałów. 
Rozdział I jest poświęcony wpływom  na życie psychiczne okresu ciąży 
i m om entu narodzin; Rozdział II om awia po tencja lne zaczątki rozw oju 
osobowości now orodka; Rozdział III  — rozwój psychiczny w  pierw szym  
roku życia; Rozdziały IV, V, VI, VII przedstaw iają genezę elem entów  
s tru k tu ry  osobowości i ich ewolucję od 1-go roku życia aż do młodości. 
Rozdział VIII, ostatni, om awia typy s tru k tu r  ch arak te ru  osób dorosłych. 
B lum  om awia w  każdym  z rozdziałów, zawsze w tej sam ej kolejności: 
rozwój psychosom atyczny, rozwój postaw  wobec innych (głównie m atki



i ojca), rozwój m echanizm ów  obronnych i rozwój jaźni (ego, id, superego). 
Poświęcę nieco więcej m iejsca na om ówienie treści poszczególnych roz
działów, ponieważ w  języku polskim  opracow ania dotyczące psychoanali
tycznych teorii osobowości są nieliczne. Z w ażniejszych pozycji p rze tłu 
maczono dotychczas „W stęp do psychoanalizy” F reuda, fragm enty  „Psy
chologii indyw idualnej” A dlera, m onografię o rozw oju psychoanalizy K lary 
Thomson, opublikowano k ry tykę psychoanalitycznych teorii J. Pastuszki 
i popularne opracow anie hipotez psychoanalizy Jedlickiego, Szkice F reda 
i F rom m a o religii i kulturze.

Rozdział pierw szy książki B lum a jest poświęcony najw cześniej dzia
łającym  determ inantom  życia psychicznego. Zdaniem  Freuda, Ranka, Fo- 
dora sam fak t narodzin działa traum atyzująco  i w pływ a na późniejszą 
s tru k tu rę  osobowości, na pow staw anie postaw  lękowych. W edług G reenacre, 
pew ne bodźce zew nętrzne działające na płód w  okresie ciąży mogą w pły
w ać niekorzystn ie na przyszły rozwój psychiczny. G łośne hałasy mogą 
wywołać reakcję płodu, k tó rą  au to rka nazywa praniepokojem  (preanxiety). 
P łód odczuwa stany  em ocjonalne matki, i może porozum iew ać się z m atką 
drogą em patii. Na potw ierdzenie tych hipotez przytacza Blum  przykłady 
m arzeń sennych (kiedy np.: coś w ciąga w  w ir wody, do bagna, kiedy we 
śnie człowiek jest ściskany, duszony) oraz w yniki badań eksperym ental
nych. P rzy  porów nyw aniu  grup dzieci, k tó re  m iały ła tw y i tru d n y  poród, 
stw ierdzono u tych ostatnich częściej w ystępujące reak cje  pobudliwości, 
n iepokoju ruchowego, niezdolności do koncentracji uwagi.

Psychoanalitycy w yliczają k ilka potencjalnych zaczątków rozwoju oso
bowości. W edług F reuda są nim i dwie grupy instynktów  — instynktów  
życia, seksualnych, zw anych libido i in stynk tów  śm ierci (Thanatos). 
W yrazem  instynktów  śm ierci jest agresywność i tendencja do sam o
zniszczenia u jaw niająca się w  sam ookaleczeniach, sam obójstw ach, „niszcze
n iu  sobie życia”, przypom inaniu sobie „raniących duszę” przeżyć. T hanatos 
jest ogólną tendencją pow rotu  organicznego życia do stanu nieorganicz
nego. Jung  uznaje za po tencjalny zaczątek tzw. kolektyw ną podśw iado
mość. Je s t to wrodzona, po tencja lna możliwość pojaw iania się u każdego 
człowieka lub w  grupach społecznych pew nych idei zw anych archetypam i. 
P rzykładem  może być archetyp ojca, m acierzy, idea wiecznego pow rotu. 
Innym  w rodzonym  elem entem  s tru k tu ry  osobowości jest p ierw otny n a r 
cyzm. Je st to stan  jak i odczuwa now orodek (a może i płód w  łonie m atki), 
w k tórym  dom inuje poczucie szczęścia skojarzone z poczuciem w łasnej 
wszechm ocy i panteistyczne stopienie się z zew nętrznym i przedm iotam i.

W spółcześni tw órcy i zwolennicy teorii psychoanalitycznych jak  Sulli
van, Thom son odrzucają hipotezy w rodzonych s tru k tu r  psychicznych 
i p rzy jm ują, że dziecko przynosi na św iat po tencja lne możliwości uczenia 
się, szczególną łatw ość reagow ania na pew ne s tru k tu ry  bodźców, k tó re



w yw ołują określone  s tru k tu ry  reakcji. P ow tarzanie tych sy tuacji prow adzi 
do rozw oju osobowości.

W pierw szym  roku  życia dziecka pow sta ją  zręby określonych elem entów  
s tru k tu ry  osobowości. Zdaniem  F reuda m ożna mówić o zaczątkach funkcji 
Ego. P ierw sze reakcje  dziecka na bodźce otoczenia, k tó re  pow odują redukcję 
napięć i zaspokajają „głód w rażeń”, tw orzą ośrodek .odczuw ania. Chwile, 
w których  nie działają na dziecko przy jem ne bodźce, prow adzą do m glistej 
„w iedzy”, że istn ie je  jakaś zew nętrzna rzeczywistość. Przez pow tarzanie 
tych depryw acji pow staje zaczątek poczucia rzeczywistości, k tóre sko ja
rzone z cen trum  odczuw ania tw orzą początki funkcji Ego. W edług Sullivana. 
w  pierw szym  roku życia dziecka nie n a tra fiam y  na funkcje Ego i sam o
świadomości. Sposób percepcji św iata dziecka w  tym  okresie jest pro to- 
taksyczny, to jest niejasny, m glisty, źle zróżnicowany. M atka jest percy- 
pow ana jako „coś” ciepłego, żywiącego, zaspakajającego pragnienia, coś. 
„m acierzyńskiego”. Rozwój psychoseksualny w  pierw szym  roku  życia po
lega, zdaniem  Freuda, na tym , że jego energia jest rozładow yw ana przez 
reakcje  sfery ust. Są to reakcje  ssania, dotykania ustam i przedm iotów  
(oralne stadium  rozw oju libido). W spółcześni psychoanalitycy odrzucają 
hipotezę popędu seksualnego jako źródła napędu rozwoju osobowości 
i p rzy jm ują, że dziecko uczy się pew nych postaw  wobec m atk i w  związku 
z oddziaływ aniem  nań sy tuacji zw iązanych z karm ieniem , obecnością m atki 
i je j opieką. M atka s ta je  się pierw szym  przedm iotem  „miłości” , kiedy- 
zaspakaja w szystkie jego potrzeby, jednocześnie s ta je  się przedm iotem  
„nienaw iści”, kiedy następu ją  przerw y w dopływie bodźców. Tu m ają 
źródło późniejsze am biw alencje miłości i nienaw iści. Sullivan nazywa więź 
uczuciową m atki z dzieckiem em patią. Dzięki te j więzi dziecko otrzym uje 
jakąś w iedzę o stanach m atki, m a tka  o stanach dziecka. W pierw szym  
roku życia dziecka po jaw iają  się pierw sze funkcje m echanizm ów obron
nych: in tro jekcji, projekcji, fiksacji, regresji, obrony przez „niedostrze
ganie” („selektyw ny b rak  uw agi” — Sullivana).

W okresie od jednego do trzeciego roku życia rozw ija ją  się dalej w yod
rębnione w  1-szym roku życia s tru k tu ry  psychiczne i po jaw iają się nowe. 
Rozw ijają się funkcje Ego. Dzięki rozwojowi mowy i m yślenia, dziecko 
uczy się rozróżniać siebie- i nie-siebie. Przez nazyw anie przedm iotów , 
dziecko sta je  się „ośrodkiem  m anipulacyjnym ”. Z chwilą kiedy przyjm ie 
za swoje nakazy i zakazy rodziców (działa tu  m echanizm  utożsam iania się, 
in tro jekcji) pow staną zaczątki funkcji Superego. Je st to ta  część osobo
wości, k tó ra  s te ru je  zachowaniem  jednostki u sta la jąc  „wzory” norm atyw 
nego zachowania. W tym  czasie po jaw iają się reakcje  lękowe, k tó re  później 
s taną się „bazą” dla przeżyć lękow ych dorosłego człowieka. Pierw szym  
źródłem  niepokoju jest niezdolność dziecka do zaspokojenia swoich po
trzeb przez siebie samego. D rugim  źródłem  jest lęk, że zaspokajanie potrzeb 
przez innych może zostać przerw ane. S tąd  płyną lęki przed u tra tą  miłości



m atki, przed niezadowoleniem  i dezaprobatą. W edług Sullivana po jaw iają 
się w .tym okresie deform acje parataksyczne percepcji dziecka. Oznacza 
to, że percepcje sy tuacji m iędzyludzkich są nierealistyczne. M yślenie 
dziecka jest autystyczne, słowa, m yśli m ają  swoiste p ryw atne znaczenie dla 
dziecka zw ykle różne od obiektywnego.

Dziecko przeżyw a w  tym  okresie życia agresyw ne i sadystyczne fantazje. 
W związku z tym i fan tazjam i pow staje nowe źródło niepokoju, aby ci, 
przeciw  którym  te nieśw iadom e pragnien ia są skierow ane, nie chcieli od
płacić m u tym  samym, to jest zniszczyć jego ciało lub pozbawić je jak iejś 
części ciała. L ata  od pierwszego do trzeciego roku  życia są okresem , w k tó 
rym  pow stają zawiązki s tru k tu ry  charak te ru  zwanego analnym . Pow stają  
zaczątki późniejszych postaw  sadystycznych lub  m asochistycznych, a także 
postaw  aktyw nych — m ęskich lub b iernych — kobiecych. Po jaw iają się 
now e m echanizm y obronne: reakcje  upozorowane, izolacja, obrona przez 
n iedostrzeganie, zaprzeczanie istnieniu. Ten ostatn i m echanizm  obronny 
m a źródło w fan tazjach  dziecka. W fan tazjach  tych dziecko „widzi siebie” 
jako  coś wyższego, doskonałego, wszechmocnego. Rzeczywistość zadaje 
k łam  tem u obrazowi i dlatego dziecko, aby ten obraz siebie obronić, nie 
•dostrzega, „zaprzecza” istn ieniu  niektórych fak tów  rzeczywistości.

N astępny okres rozw oju psychicznego dziecka przypada na la ta  od 
trzeciego do piątego roku życia. K szta łtu ją  się w tedy zręby s tru k tu ry  cha
ra k te ru  zwanego u retra lnym  i fallicznym . Między trzecim  i czw artym  
rokiem  życia in te rfe rencja  nacisków  rodziny i nacisków  płynących z roz
w oju fizjologicznego „sprzy ja” po jaw ian iu  się postaw  ekshibicjonistyez- 
nych, postaw  narcystycznych oraz kom pleksu kastracji. W tym  okresie 
pow staje także tzw. „Kom pleks Edypa”, to jest nieśw iadom a nienaw iść do 
ojca i miłość do m atki u chłopców oraz nieśw iadom a nienaw iść do m atki 
i zazdrość o ojca u dziewcząt. W późniejszym  życiu kom pleks ten może 
przejaw iać się jako  bun t i wrogość wobec wszelkich autorytetów . W tym  
okresie następu je  znaczny rozwój funkcji Superego. Rozwija się kontro la 
•czynności m otorycznych i percepcyjnych — pojaw ia się k ry tyczna po
staw a wobec siebie, bardziej odpow iadający rzeczywistości obraz siebie. 
N ieokreślony niepokój p rzy jm uje często postać poczucia w iny za określone 
św iadom e i nieśw iadom e pragnienia. B rak w łasnej aprobaty  dla tego co 
dziecko robi pow oduje silne urazy „poczucia w łasnej w artości”. W związku 
z  rozw ojem  funkcji Ego i Superego rozw ija ją  się m echanizm y obronne zw a
ne w spieraniem  (repression), przeniesieniem , sublim acją, izolacją. M echa
nizm obronny izolacji działa tu ta j jako pozbawienie wrażeń, m yśli ich 
„ ran iące j” treści (izolacja jednych treści od drugich). Izolacja w później
szym życiu w yraża się w przesadnie logicznym podejściu do rzeczywistości 
(percepcja rzeczywistości bez raniącego em ocjonalnego kontekstu). Subli- 
m acja jest spow odow ana przez Ego przeniesieniem , zm ianą celu lub środ
ków  ekspresji pragnień, dążeń i potrzeb. P rzeniesienie jest mechanizm em



obronnym , k tóry  spraw ia, że uczucia zw iązane z jednym  przedm iotem  są 
przenoszone na inny przedm iot. P ierw otn ie przeniesieniem  nazywano p rze
pływ  hipotetycznej energii libido z jednego kanału  do drugiego.

O kres życia dziecka między piątym  i dziesiątym  rokiem  życia nie od
znacza się, zdaniem  psychoanalityków , niczym szczególnym. Podstaw ow e 
elem enty s tru k tu ry  osobowości zostały w yodrębnione. Ten okres jest okre
sem latencji. P ragnien ia i nastaw ienia poprzednich okresów  rozwojowych 
ulegają częściowej sublim acji. Po jaw iają się postaw y czułości, poświęcenia 
się i uznania (respektu). N astępuje w zrost siły i funkcji Ego.

Inaczej jest w  następnym  okresie rozw oju psychicznego —■ w stadium  
dojrzew ania i młodzieńczości. Pojaw iają  się „uśpione” reakcje  agresywności, 
okrucieństw o, skłonności ekshibicjonistyczne. D ziałają intensyw nie m echa
nizm y obronne reakcji upozorowanych, odżyw ają nieśw iadom e tendencje 
kom pleksu Edypa. Pod koniec tego okresu po jaw iają się zawiązki chara
k te ru  genitalnego. P o jaw ia ją się now e m echanizm y obronne (obrona w y
sokich ideałów  Superego przed naciskam i popędu seksualnego) — in te- 
łektualizacji, twórczość, ascetyzm.

O statni rozdział książki B lum a jest poświęcony opisom s tru k tu r  cha
rakterologicznych osób dorosłych. Używ ane przez psychoanalityków  w y
rażen ie charak te r jest wieloznaczne. A braham  rozum ie przez nie sumę 
reakcji osoby wobec jej społecznego otoczenia. Fenichel w idzi w  ch a rak 
terze te  sam e funkcje, co funkcje Ego, a więc kontroli, in tegracji, ham o
w ania. W edług Beaglehole charak te r jest organizacją potrzeb i emocji 
jednostki, przystosow ującej się do nacisków  społecznych grupy. B lum  
podaje jeszcze jedną definicję Fenichela, k tó ra  określa ch a rak te r jako 
nabyty  przez Ego osób przystosow ania do nacisków  zew nętrznego św iata, 
im pulsów  Id, w ym agań Superego oraz specyficzne typy  kom binacji tych 
sposobów przystosow ania z innymi.

W edług teorii psychoanalitycznych geneza charak te ru  człowieka doro
słego ma trzy  źródła: siłę instynktów , oddziaływ anie nacisków  otoczenia, 
w rodzony czynnik stabilizujący zw any Ego. W każdym  okresie rozwojowym  
dziecka po jaw iają się typow e zespoły nacisków  fizjologicznych, nacisków 
otoczenia, do k tórych dziecko musi się „przystosow ać”, to jest zaspokoić 
po trzeby  i zyskać aprobatę otoczenia. Na przykład  w  1-szym roku życia 
naciski fizjologiczne dom agają się pokarm u, ssania, opieki, ciepła, ochrony 
przed  bezradnością (okres oralny). W następnym  etap ie rozwojowym  n a j
silniejsze im pulsy są zw iązane z w ydalaniem  i naciskam i otoczenia na 
kontro lę odruchów  w ydalania i zachow anie czystości (okres analny). W dal
szym okresie życia dom inują bodźce zw iązane z oddaw aniem  moczu, obna
żaniem  się, nieśw iadom ą m astu rbac ją  (okres falliczny). W okresie pokw i- 
tan ia głównym  problem em  przystosow ania s ta ją  się im pulsy popędu se
ksualnego. W iększość pragnień, bodźców, tendencji reagow ania po jaw ia
jących się pod w pływ em  rozw oju biologicznego i fizjologicznego nie może
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być zaspokojona w tak i sposób, w  jak i „chciałoby” to robić dziecko. Rzeczy
wistość, k tó rej przedstaw icielam i są rodzice, ma sw oje p raw a i w ywiera 
sw oje naciski, np.: p rzerw y w karm ieniu  w  okresie oralnym , okresy n ie
obecności m atki, w drażanie do kontro li, potępienie m asturbacji. Dziecko 
m usi uczyć się różnych sposobów reagow ania, tak  aby zaspokoić swoje- 
p ragn ien ia i n ie narazić się na u tra tę  miłości, dezaprobatę, ból i karę 
ze strony  otoczenia. Jako  w ynik tego uczenia pow stają  pew ne „kom pro
m isowe” form y reagow ania, k tó re  pow tarzane tw orzą określone form acje 
charak teru . Teorie psychoanalityczne mówią o dwóch „sposobach” po
w staw ania zespołów cech ch arak te ru  — o form acjach reak tyw nych i o fo r
m acjach sublim acyjnych. F orm acje reak tyw ne m ają  m iejsce w tedy, jeżeli 
naciski działające na dziecko są silne, kary  częste, a fru s tra c je  in ten 
sywne. Dziecko nabyw a w tedy „przesadnych” sposobów reagow ania zgodnie 
z wym ogam i otoczenia, rozszerzając je  także i n a  inne niż „w łaściw e” 
sytuacje. Na przykład, jeżeli za zanieczyszczanie się dziecka spo tykają je 
liczne kary , to w ytw orzy się fo rm acja reak tyw na — dążenie do przesadnej 
czystości nie tylko ciała ale i mowy (puryści językowi), m yślenia, sum ie
nia itp. — zwana charak terem  analnym .

F orm acja sublim acyjna m a m iejsce w tedy, jeżeli dziecko uczy się p ra 
gnienia swoje kierow ać w  inne łożysko, zm ieniać cel i sposób zaspokajania 
potrzeby. W w ypadku uczenia naw yków  czystości sublim acja tendencji 
„zanieczyszczania się” znajdzie swój w yraz jako zam iłow anie do rzeźby, 
m alow ania, gotow ania. W edług współczesnych przedstaw icieli poglądów 
psychoanalitycznych (Sullivan, Thomson), cechy charak teru  pow stają na 
drodze uczenia się, w  określonych sytuacjach przez wgląd, naśladow anie, 
w arunkow anie, instrukcję. Poszczególne s tru k tu ry  charak te ru  czy typy 
ch a rak te ru  w yodrębnione przez szkołę psychoanalityczną odznaczają się 
następującym i, niżej w ym ienionym i cechami.

Charakter ora lny: postaw a zależności od innych, potrzeba opieki, opar
cia. Ogólna postaw a życiowa bierno-zależno-receptyw na. D om aganie się 
przyw ilejów , szukanie protekcji. C harak ter o ralny w yraża się we wzmo
żonej ciekawości, w  czynnościach, w  których  „są zaangażow ane” usta  
(picie, palenie, mowność). Cechą tego typu  jest optymizm, szczodrość.

Charakter analny. Typ ten  został najw cześniej opisany jeszcze przez 
F reuda i jest najlepiej poznaną stru k tu rą . Je st to  form acja reak tyw na, 
pow stała  między 1-szym i 3-cim rokiem  życia. C harak ter ten  w yraża się 
w  skąpstw ie, pedantycznej czystości, drobiazkow ej punktualności. Inną 
cechą jest upór, drażliwość, oszczędzanie pieniędzy, sił, czasu.

Charakter fa ll iczny : w yraża się w  reakcjach  próżności, postaw ie n a r
cystycznej, ekshibicjonizm ie. Cechą tego typu  ch a rak te ru  jest am bicja, 
dum a (m anifestow ana często w  postaci chłodnej rezerw y), dążenie do w spół
zawodnictwa, agresywność, postaw y wrogości.

Charakter gen i ta lny: jest uw ażany przez psychoanalityków  za form ację



pow stałą drogą sublim acji. W charak terze genitalnym  tkw ią cechy innych 
typów  charak teru , ale w  postaci złagodzonej, sublim ow anej. Je s t to  n a j
wyżej rozw inięty typ  charak teru , do którego pow inien zm ierzać rozwój 
osobowości. Cechą tego typu jest p rzy jazna postaw a i miłość do otoczenia, 
ostrożność, pewność siebie, zdolność przew idyw ania i zdolność sublim acji 
w iększości pragnień, dążeń i impulsów.

Po przeczytaniu książki B lum a m ożna lepiej poznać F reuda i psycho
analityczne teorie osobowości oraz ich w kład  do współczesnej psychologii 
osobowości i psychologii klinicznej. Zasługą psychoanalityków  jest opra
cow anie pierw szej konsekw entnej teorii osobowości, k tó ra  u ła tw ia  in te r 
p re tac ję  życia psychicznego oraz te rap ię  nerw ic i psychoz. Psychoanalitycy 
opracowali teorię działania potrzeb psychicznych, fru strac ji, działania m e
chanizm ów obronnych. O dkryli typow e zespoły cech — syndrom y, k tóre 
nazw ali charak teram i. O dkryli szereg elem entów  s tru k tu ry  osobowości 
(np.: Ego, Superego, m echanizm y obronne), k tó re  na stałe weszły w  skład 
pojęć i hipotez psychologii klinicznej. Psychoanalitycy w nieśli w ielki w kład 
do psychologii rozwojowej, odkryw ając znaczenie pierw szych la t życia 
dziecka, jako okresu, w  k tórym  fo rm ują  się zręby s tru k tu ry  osobowości. 
Zw rócili także uwagę na determ inującą rolę. doświadczeń dziecka zw ią
zanych z karm ieniem , w ydalaniem , nabyw aniem  naw yków  czystości, do
świadczeń związanych z oddziaływ aniem  osobowości rodziców i różnych 
sy tuacji społecznych. O rientacja F reuda i jego ortodoksyjnych wyznawców 
jest biologiczno-m echanistyczna. Za głów ne źródło napędu rozw oju osobo
wości uznają rozwój i przekształcanie się instynktów  seksualnych — libido. 
G łówny zarzut jak i fo rm ułu je się wobec ortodoksów  jest ten, że w m odelu 
zachowania Europejczyka z końca X IX  wieku chcieli widzieć uniw ersalny 
model in te rferencji nacisków  libido i rzeczywistości.

W spółcześni psychoanalitycy, w odróżnieniu od ortodoksów, odrzucają 
pojęcie libido jako jedynego źródła napędu rozwojowgeo. P rzesuw ają akcent 
zainteresow ań z aspektu  biologicznego na oddziaływ anie nacisków  środo
w iska i form acji kulturow ych. O drzucają biologiczno-m echanistyczny m o
del funkcjonow ania osobowości. Do w yjaśn ian ia genezy osobowości w pro
w adzają pojęcia współczesnej psychologii uczenia się. Istn ie ją  udane próby 
w yjaśn ian ia genezy psychoanalitycznych s tru k tu r  osobowości przy pomocy 
behavioralnych teorii uczenia się. P rzykładem  takiego połączenia jest 
znana praca D ollarda i M illera „Osobowość i psychoterap ia”.

Książka Blum a odznacza się jasnym  w ykładem , zwięzłością sform uło
wań. W ielką zasługą au to ra  jest to, że dokładnie analizuje wieloznaczne 
pojęcia psychoanalityczne libido, instynktu , m echanizm ów  obronnych, cha
rak te ru . K siążka jest s ta rann ie  opracowana. Zaw iera bogatą bibliografię — 
295 pozycji, indeks rzeczowy i indeks osób. Je st to jedna z najlepszych 
książek o psychoanalitycznych teoriach osobowości.

St. Siek


