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ANDRZEJ BUCZEL

PASJONAT NATCHNIONY W TYPOLOGII LE SENNE’A

W psychologii francuskiej znaczne miejsce zajm uje typologia charak
te ru  opracow ana przez Szkołą R. Le Senne’a.

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TYPOLOGII LE SENNE’A
Przez charak ter rozum ie ona „zespół wrodzonych dyspozycji tw orzą

cych psychiczną stru k tu rą  człowieka” (por. R. Le Senne, 1957, s. 10).
Dyspozycjami konsty tuującym i charak te r są: emocjonalność, ak tyw 

ność, oddźwięk psychiczny.
Emocjonalność (E) oznacza dyspozycję do ulegania silnym w zburze

niom psychicznym naw et w skutek stosunkowo niewielkiej podniety.
Aktywność (A) to zdolność do spontanicznego działania mimo prze

szkód.
Oddźwięk psychiczny jest dyspozycją świadomości określającą czas 

przechow yw ania reakcji na doznane podniety. Jeżeli czas pam iętliwości 
jest k rótk i i w rażenie szybko m ija  wówczas m am y do czynienia z osob
nikiem  prym alnym  (P). Jeżeli percepcja w rażenia następuje powoli 
i jest długo przechow yw ana w pam ięci mówimy o osobniku sekun- 
dalnym  (S).



W oparciu o powyższe dyspozycje konsty tuujące R. Le Senne wyróż- 
a 8 typów charak teru
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Są to  typy wzorce, typu  podstawowe, k tó re  rozpadają się na szereg 
podtypów w zależności od dyspozycji uzupełniających charakteru . L ista 
tych dyspozycji jest o tw arta. Jednak  jako najważniejsze wylicza się 
dwie: zakres pola świadomości i biegunowość.

Zakres pola świadomości jest dyspozycją do o tw ierania lub zacieś
n iania świadomości. Jeżeli jednostka w ykazuje zdolność do jednoczes
nego obejm ow ania bardzo wielu w rażeń mówimy, że m a szerokie pole 
świadomości (L). Jeżeli natom iast koncentru je się na jednym  lub n ie
wielu w rażeniach oznacza to, że posiada wąskie pole świadomości (mL).

Biegunowość jest dyspozycją jednostki do wojowniczości (Mars-M) 
lub ugodowość (Venus-V). M ars nie luhi się poddać, atakuje, zawsze 
musi przeprow adzić swą wolę. Venus to oczarowanie, ustępliwość, ła 
godność (por. G. Berger, 1958).

Przedm iotem  niniejszego artykułu  jest opis badań nad podtypem 
pasjonata o cechach L-M.

2. OPIS PROCEDURY BADAWCZEJ
Z teoretycznego punktu  widzenia podział podtyptów  pasjonata 

w oparciu o dwie dyspozycje uzupełniające powinien dać 4 możliwe 
kom binacje: M -L; M -nL; V-L; V-nL 2

R. M ucchielli (1958) w ykorzystuje tylko 3 z nich i na ich podstawie 
wylicza pasjonata twardego, k tóry  cechuje się M i nL oraz życzliwego 
charakteryzującego się V i L lub V i nL. P asjonat m iękki od te j strony 
nie został zdefiniowany. Podział ten  nie uwzględnia kom binacji M i  L — 
nie jest więc usystem atyzowany.

R. M ucchielli (1961) podaje również opis 6-ciu przypadków  indy
w idualnych (3-ch mężczyzn i 3-ch kobiet) pogrupowanych param i (męż- 
czyzna-kobieta) wg 7 dyspozycji uzupełniających nL, la —le; Μ-V, Sa-J, 
T -nT , Av-nA, Is 8. Są to jak widać tylko pasjonaci wąscy (mL).

1 Znak nE oznacza brak  emocjonalności (nie-emocjonalność). Podob
nie znak nA świadczy o nie-aktywonści.

2 Przeciw ieństw em  jego jest precyzyjny podział sentym entalnego na 
trzy  podtypy, w  których R. M ucchielli zaw arł w szystkie możliwe kom 
binacje dyspozycji nL/L i Μ/V. W ygląda on następująco:
— sen tym entalny m arzyciel cechujący się L-V  lub L-M,
— sentym entalny nieufny posiadający cechy nL-M,
— sentym entalny pieszczotliwy obdarzony dyspozycjami nL-V lub V-L.

3 Znaki literow e oznaczają następujące dyspozycje uzupełniające: 
la  — Ic: inteligencję teoretyczną — praktyczną,
Sa — J: separację — uspołecznienie,
15 — Studia Philos. Christ, n r  2
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W popularno-naukow ej pozycji R. Vincent—R. Mucchielli (1957) w y
m ienia typ  o dyspozycjach M i L: pasjonat natchniony (inspiré) ale 
poświęca m u tylko dw a zdania.

Można zatem  powiedzieć, że opis podtypów pasjonata przedstaw iony 
przez R. M ucchielli’ego nie jest wyczerpujący.

Bogatą listę podtypów pasjonata przedstaw ia R. Le Senne (1957). 
Nie podaje on jednak dyspozycji uzupełniających, jakim i charak te ry 
zuje się dany podtyp.

Także J. Tarnow ski (1987) podający przykłady psychografii indyw i
dualnych dwóch pasjonatów  nie zamieszcza opisu podtypu, który po
siadałby cechy M oraz L.

Pow staje pytanie, czy często w ystępuje pasjonat o kom binacji dyspo
zycji M i L?

Aby sprawdzić tę hipotezę przystąpiłem  do badań eksperym entalnych. 
Przeprow adziłem  je w I-szym  kw arta le  1987 roku w 28 losowo w ybra
nych m iejscach pracy (zakładach, instytutach, biurach) W arszawy. Jako 
narzędzia badawczego użyłem kw estionariusza Gex I I 4. Populację s ta 
nowiły osoby z wyższym w ykształceniem  w wieku 25—30 lat. K ryterium  
to obrałem  z następujących względów:
— wśród osób z wyższym w ykształceniem  łatw iej jest przeprowadzać ba

dania. N abyta w skutek studiów  pew na systematyczność i logiczność 
m yślenia daje w iększą gw arancję adekw atnych odpowiedzi i obniża 
tym  sam ym  stopień błędu w pomiarze,

— w iek 25—30 la t jest okresem  w którym  ostatecznie kończy się 
i u trw ala  proces „dorastan ia”. Zdaniem  T. Tomaszewskiego (1970) 
nie jest on równoznaczny z procesem „dojrzew ania”. „Dorosłość” 
jest kategorią społeczną, „dojrzałość” zaś — biologiczną i trw a  znacz
nie krócej niż „dorastanie”. Zasadniczymi kry teriam i w skazującym i 
n a  „dorosłość” są: zdolność samodzielnego zapew nienia sobie bytu 
oraz zdolność samodzielnego w ykonyw ania zadań społecznych. W y
daje się, że wiek 25—30 la t jest od strony charakterologicznej czasem 
najbardzie j twórczego „w ykorzystania” charak teru  przez daną jed 
nostkę.
Z przebadanych 428 osób wyselekcjonowałem  90 osobową grupę p a 

sjonatów  (21% populacji) w oparciu o część A i В kw estionariusza 
Gex II. Okazało się, że jest to grupa zróżnicowana pod względem 
intensyw ności czynników E, A i S. F ak t ten  doprowadził m nie do 
wniosku, że są 2 rodzaje pasjonatów : silni i słabsi. Do pasjonatów  sil
nych zaliczyłem tych, którzy osiągnęli intensywonść dyspozycji E, A i S 
rzędu 7—10 p u n k tó w 5. Jako słabych uznałem  tych, k tórzy  w teście 
otrzym ali noty 5—6 punktów  dla w szystkich trzech dyspozycji.

T — nT : tkliwość — nie-tkliw ość,
Av — nAV: zachłanność — nie-zachłanność,
Is : upodobania zmysłowe.

4 M. Gex opracował dwa kw estionariusze do badania charak teru : 
50-pytaniowy opublikowany w  1953 roku  (Gex I) i 78 pytaniow y podzie
lony na trzy  części А, В, С opublikow any w  roku 1960 (Gex II). Doko
nałem  polskiego przekładu tych kw estionariuszy dla celów naukowych 
i opracowałem  rzetelność i trafność dla polskiej adaptacji.

5 W praktyce typy  o intensyw ności dyspozycji E, A i S rów nej 10 
punktów  należą do w yjątków. Z badań  moich wynika, że pasjonaci silni 
osiągają intensywność rzędu 7—8 (czasem 9) punktów.



W toku dalszych badań postanowiłem  bliżej przeanalizować jedynie 
grupą pasjonatów  silnych. Są to jednostki, u których cechy charakteru  
w ystępują w yraźnie i mogą stanowić typ-wzorzec. Pasjonatów  słabych 
zaliczyłem do opisywanego przez R. M ucchielli’ego (1958) podtypu pa
sjonata miękkiego. Uczyniłem tak  na podstawie konfiguracji słupów 
E, A, S, k tó ra  zbliżała om awianą grupę do sentym entalnego i am orfika 
tj. typów, k tórych  cechy w ystępują u pasjonata miękkiego.

W literatu rze przedm iotu nie w ystępuje podział na pasjonatów  sil
nych i słabych. Jednak duże różnice w  intensyw ności dyspozycji E, A, S 
i w ynikające stąd  konsekwencje w zachowaniu się poszczególnych jed
nostek domagały się pewnego uściślenia i w prow adzenia nowego n a
zewnictwa.

Po oddzieleniu 36-cio osobowej grupy pasjonatów  słabych szczegółowo 
spraw dziłem  w jakich kom binacjach w ystąpiły dyspozycje nL-L i M-V 
uchwycone przy pomocy części С kw estionariusza Gex II u pozosta
łych 54 pasjonatów  silnych. Poniższa tabela przedstaw ia rezu ltaty  badań.

T a b e l a  1 : Połączenie dyspozycji nL-L z dyspozycjami M-V 
w grupie pasjonatów  silnych

G rupy
dyspozycji

nL-L 
nL-V 1 

L-V ( 
L-M

Badania wykazały, że istnieje typ pasjonata o kom binacji dyspozycji 
L-M. Stanowi on jednak m niejszą grupę populacji i być może tym  
częściowo dałoby się wytłumaczyć brak  jego opracowania w typologii 
Szkoły Le Senne’a 6.

Rodzi się w ięc pytanie: jaką treść psychiczną zaw iera w sobie wy
różniony podtyp i jaką nadać m u nazwę?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie posłużyłem się metodą wywiadu. 
Przeprowadziłem  go zarówno z respondentam i w yodrębnionej grupy 
pasjonatów  o cechach M-L jak i z najbliższą rodziną oraz znajomym i 
badanych według wskazówek podanych przez R. V erdier’a (1957). Ogó
łem zebrałem  102 wypowiedzi.

Podstaw ę w yw iadu stanow iły py tan ia robocze, które ułożyłem według 
następujących kryteriów :
— pytan ia w ynikające z ogólnej charak terystyk i pasjonata,
— pytan ia dotyczące cechy Mars,
— py tn ia  obejm ujące dyspozycję L (szerokie pole świadomości),
— pytan ia w ynikające z w zajem nych zależności wyżej wspom nianych 

cech.
Pulę wyjściową do opracowania py tań  stanow ił przede wszystkim 

opis pasjonata i cechy M oraz L zaw arty w literaturze przedmiotu.

6 Por. uwagę R. Vincent i R. M ucchielli (1957) 86: „Nie opisaliśmy 
wszyskich odm ian charakteru . N iektóre z nich są zbyt rzadkie, aby 
napraw dę zasługiwały na uw agę”.

Nazwa Ilość
podtypu osób

tw ardy 21 38,9
życzliwy 17 31,4

? 16 29,6



Brałem  też pod uwagę py tan ia dotyczące typu pasjonata zaw arte 
w kw estionariuszach Gex I i Gex II A-В oraz py tan ia dotyczące 
cech M i L zamieszczone w kw estionariuszu Gex IIC i G. B erger’a.

Kw estionariusz G. B erger’a posiada dwa polskie tłum aczenia: J. T a r
nowskiego (1967, 1987) i K. O strow skiej (1970). W tej drugiej w ersji ma 
dw ukrotnie sprawdzoną rzetelność i trafność: przez K. Budzyńskiego 
(1975) i B. Dębską (1978). Je st również omówiony i zamieszczony 
w pracy S. Sieka (1983). B rałem  pod uwagę głównie tłum aczenie 
K. O strowskiej.

Ze względu na to, że opracowane przeze mnie pytania robocze po
służyły mi jako m ateriał wyjściowy do przeprow adzenia wywiadu, że 
sam  w yw iad prowadzony był w toku  swobodnej rozmowy (w k tórej 
czasem należało ponawiać zachętę do szczerości respondenta) oraz, że 
kolejność zadaw ania py tań  nie była schematyczna, lecz m odyfikow ana 
podczas rozmowy (zależnie od odpowiedzi badanego) nie przeprow adzi
łem dokładnych badań rzetelności i trafności py tań  roboczych. Oparłem  
się na ocenie 10 sędziów — ek sp ertó w 7. Zatw ierdzili oni stosunkiem  
9

-jjj" głosow (9 oceniło pozytywnie, 1 w ysunął zastrzeżenia odnośnie nie
których pytań) przedstaw ione im p y ta n ia 8.

Na podstaw ie zebranych wiadomości można nakreślić następujący 
obraz czwartego podtypu pasjonata.

3. CHARAKTERYSTYKA PASJONATA NATCHNIONEGO
Odznacza się cechą M ars (M) i szerokim polem świadomości (L). 

Pozostałe jego cechy ilustru je  poniższa tabela. W ystępowały one u res
pondentów  z różną intensywnością. Tabela podaje odsetek osób odzna
czających się daną cechą.

T a b e l a  2: Procentow e zestawienie cech w ystępujących 
u przebadanych pasjonatów  natchnionych

“/o

100,0
88,9
93.8
93.8 
62,5
56.3
81.3
68.8 
75,0

Ma on w m niejszym lub w iększym  stopniu, świadomość pewnego 
rodzaju m isji profetycznej.

7 Byli to ci sami sędziowie, którzy brali udział przy ocenianiu rze
telności i trafności polskiej adaptacji kw estionariuszy Gex I i Gex II.

8 P y tan ia  robocze zamieszczam na końcu artykułu.
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5. burzliwość życia 10
6. sugestywność 9
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9. to lerancja i dialog 12

3.1. Poczucie m isji profetycznej



Isto tą te j m isji jest odkryw anie nowych treści, wcielenie w życie 
nowych w artości, głoszenie nowego program u, posłania czy orędzia. 
Jest to w ystępowanie w roli zw iastuna, odkrywcy, „proroka”, który 
trak tu je  życie jako pasmo wymogów i głosi ideę życia „wyższego”, 
jako regułę nie podlegającą przedaw nieniu. Idea życia „wyższego” nie 
jest jednak równoznaczna z dążeniem do harm onijnego rozwoju oso
bowości. W pojęciu „wyższy” mogą być także zaw arte treści, których 
realizacja może spowodować nie tylko zafiksowanie czy wypaczenie 
osobowości lecz także zagładę w ielu ludzi (np. głoszenie haseł o wyż
szości niektórych klas społecznych, ras, narodów, hołdowanie idei 
nadczłowieka itp.). „Wyższy” nie musi zatem  oznaczać obiektyw nie 
lepszy, szlachetniejszy, przysparzający dobra rodzinie, grupie społecznej 
czy narodowi. Chodzi tu  o ideę „wyższą” czyli wznioślejszą we w łasnej 
koncepcji pasjonata natchnionego.

Profetyzm  może być również często uw ikłany w błędy, sprzeczności 
bądź też niepewności związane z określoną sytuacją. Może naw et nie 
zawsze jasno odróżniać się od wypaczeń środowiska, w  którym  om a
w iany podtyp żyje. Zawsze jednak będzie popychał go do in tensyw 
niejszego niż to jest u innych podtypów utożsam ienia się z grupą spo
łeczną, k tórej służy (organizacja, naród, kościół).

3.2. Idealizm  życiowy
M isja pasjonata natchnionego to coś więcej niż program  oparty na 

jasnej argum entacji czy w ew nętrznie zw artej nauce. To swego rodzaju 
„w yzwanie” zm uszające do intensyw nego działania dla idei i angażu
jące całą osobowość. Jako żarliwy realizator bierze on na siebie obo
wiązki, które sam sobie nakłada a także przyjm uje te, które w w y
niku uznania społecznego nakłada m u otoczenie. W ten  sposób spię
trza ją  się jego zadania i funkcje, pom nażają w  szybkim tempie zajęcia. 
N araża to jego siły na osłabienie i prowadzi do bardzo dużych ofiar 
i wyrzeczeń ·.

Gotowość do ich ponoszenia zwiększa jeszcze zapatrzenie w siebie, 
w swoje możliwości w italne i wytrzymałość. Jeśli więc pasjonat 
natchniony angażuje całą swą osobowość w realizację idei to także 
dlatego, że jest to jego w łasna idea, jego w łasne wyniesienie, jego 
„w ielka” idea-m isja, k tóra jest jego pasją i k tórą koniecznie chce 
narzucić innym. Proces ten może zrodzić naw et pewien autokult 
(zwłaszcza jeśli uw zględni się fakt, że pasjonat zdolny jest do stw o
rzenia au to re lig ii)I0.

Nie zawsze też wykańcza swoje pomysły, nie zawsze dokładnie 
określa realizację poszczególnych etapów, co spraw ia że niektórzy —

9 Jeżeli z natury  swej pasjonat jest człowiekiem zdolnym do ofiar 
i wyrzeczeń, to trzeba stwierdzić, że u pasjonata natchnionego ze 
względu na głoszoną m isję i w yznawany „idealizm” gotowość do po
święceń jest w iększa niż u innych podtypów.

10 Podobnie jak  każdy pasjonat również i natchniony, jest osobą 
zapatrzoną w siebie. Nie jest to zapatrzenie w siebie w sensie ucieczki 
od św iata, by skoncentrow ać się na analizie w łasnych przeżyć psychicz
nych czy m arzeniach, jak to ma miejsce u sentym entalnego marzyciela. 
U pasjonata zapatrzenie w siebie jest związane z przekonaniem  
o swoich możliwościach, siłą w italną, -jaką posiada. To w łaśnie spraw ia, 
że pasjonat natchniony nie widzi powodu, aby nieco zwolnić tempo 
realizacji swej idei lub zatrzym ać się czasowo.



zwłaszcza osoby skłonne do pedanterii (skutek nL) — oceniają jego 
działanie jako chaotyczne albo „n ieatrakcyjne”.

3.3. K rytycyzm  — kontestacja
„Idealizm ” życiowy pasjonata natchnionego spraw ia, że jest on n ie

zadowolony z istniejącej rzeczywistości. Poszukuje nowych wizji, sam 
je tworzy, czasem aktualizuje sta re i dąży do ich realizacji. Nie tylko 
dostrzega brak  w zastosowanych struk tu rach  lecz także usiłuje wlać 
w nie „nowego” d u c h a n .

Pewność idei preferow anej i bronionej z zapałem i siłą pasjonata 
prowadzi go do wyostrzonego w idzenia obecnej sytuacji oraz rodzącej 
się stąd  kry tyk i lub kontestacji. Ocenia, polemizuje, w eryfikuje, w ydaje 
sądy. K ierując się swoistą intu icją , żywym słowem, a czasem jeśli m a 
wyższy stopie inteligencji, na piśm ie in te rp re tu je  teraźniejszość w świe
tle dynam izm u ukierunkow anego na przyszłość.

3.4. Tendencje reform istyczne
Zabiegając o konsekw entne głoszenie i realizow anie zm ian m ających 

na celu usuw anie rozdźwięku, jaki w ystępuje między ideałem  a p ra k 
tyką opracowuje program  reform istyczny i staje się re fo rm a to rem 12. 
Jest to jego specyfika, powołanie, p rzeznaczenie13. Jest to jednocześnie 
źródło jego tra g iz m u H. W ysuwany program  reform istyczny nie może 
nie wzbudzić niechęci innych czy też m niej lub bardziej zdecydowanej 
opozycji. K onflikty są zwłaszcza ostre wówczas, gdy grono opozycji 
tworzyć będą inni pasjonaci (może być wówczas posądzony o oszu
stwo) ,s.

3.5. Burzliwość życia
Ponieważ pasjonat natchniony odznacza się cechą Mars, tego rodzaju 

nastaw ienie życiowe może prowadzić do burzliwych kolei życia oso
bistego oraz życia tych, k tórych w ciąga on w orbitę swoich wpływów le.

11 Dążenie do zmian, wychodzenie poza sztywne s tru k tu ry  in sty tu 
cjonalizm u może czasem doprowadzić zewnętrznego obserw atora do 
trudności rozróżnienia pasjonata natchnionego od sentym entalnego m a
rzyciela. Podobieństwo jest jednak tylko pozorne. Chociaż sentym entalny 
m arzyciel często „m arzy” o przebudowie świata, pewnych zmianach, po
zostaje to zasadniczo w sferze czystych m arzeń (skutek nieaktywności). 
P asjonat natchniony konsekw entnie realizuje to, co zam ierzył (efekt 
aktywności).

12 To różni go od choleryka, który jako rew olucjonista pragnie zm ian 
dla sam ych zmian.

13 R. Le Senne (1957) pisze o konserw atywności pasjonatów. Dążenie 
do zm iany istniejącego stanu właściwe pasjonatowi natchnionem u 
domaga się jednak aby lesenowskie tw ierdzenie o konserw atywności 
pasjonatów  nieco stonować i odnieść raczej do pozostałych podtypów 
pasjonata.

14 Każdy pasjonat jest w jakiś sposób jednostką tragiczną. T ragedia 
omawianego podtypu wiąże się z jego m isją profetyczną.

15 Szczególne zachowawczy jest pasjonat tw ardy. Jednak  życzliwy 
też dąży do utrzym ania status quo , choć robi to w inny sposób.

13 Będzie to jednak burzliwość inna jakościowo niż pasjonata tw ar
dego. O ile u tego ostatniego jest ona zw iązana z jego zachowaniem.



Różny jest stopień (intensywność) te j burzliwości w zależności od stop
nia aktywności i uzdolnień (zwłaszcza inteligencji). Przy aktywności 
rzędu 6 punktów  i słabych zdolnościach skala burzliwości może być 
mała. Różny także może być jej zasięg. Będzie to np. burzliwość tylko 
na danym  odcinku (przykładowo: wyłącznie w kręgu rodzinnym  ze 
względu na preferow anie przez pasjonata natchnionego pewnego m o
delu — wzorca — rodziny). Znam ienną cechą jest to, że poza tymi 
chwilam i w których pasjonat natchniony gotów jest bić się (w m niej
szym lub większym zakresie zależnie od intensywności poszczególnych 
dyspozycji charakteru) o swoją ideę czuje się szczęśliwszy w m om entach 
w ybieranego przezeń odosobnienia.

3.6. Sugestywność
Sugestywność pozwala mu otworzyć się na wpływy, prądy czy kie

runki pochodzące z zewnątrz. Jest to jednak otwarcie częściowe, zw ią
zane z pew ną selektywnością, krytycyzm em  i osobistym przekonaniem
0 słuszności danej idei lub poszukiwanej w arto śc i,7.

3.7. Sugestia
Sugestia dysponuje go do rozum ienia problem ów innych ludzi, um ie

jętności posługiwania się nimi i możliwości oddziaływania na środo
wisko. Połączona z właściwą każdem u pasjonatow i autorytatyw nością 
pozwala w yw ierać wpływ na szerokie grono osób. Spraw ia też, że jego 
przywództwo w stosunku do tych, którzy opowiedzieli się za nim, jest 
skuteczniejsze niż u pasjonata tw ardego ,s.

3.8. A utosugestia
Dzięki autosugestii potrafi on sugerować sobie pozytywne patrzenie 

na rzeczywistość, wpływa na siebie samego (swoje stany psychiczne)
1 grać zadaną sobie rolę. Może jednak być i tak, że nabierze wobec 
w łasnej osoby przekonań, nie m ających obiektywnego uzasadnienia 19.

gw ałtownym  narzucaniem  swej woli, ostrym i reakcjam i to u pasjonata 
natchnionego łączy się z program em , jaki chce realizować.

17 To różni go między innym i od sentym entalnego, k tóry  będąc mniej 
pewnym  siebie, dużo łatw iej ulega wpływom. O ile w w ypadku senty
m entalnego sugestywność może być w  pewnych przypadkach form ą za
burzonych kontaktów  z rzeczywistością o tyle u pasjonata natchnionego 
jest ona stylem  funkcjonow ania społecznego.

18 P asjonat tw ardy  posiadając w ąskie pole świdomości (nL) w zesta
w ieniu z M arsem  sta je się człowiekiem trudnym  dla otoczenia, nie
rzadko tyranem . U pasjonata natchnionego M ars ham owany przez p la
styczność szerokiego pola (L) skłania jednostkę do adaptacji.

19 W yniki moich badań w skazują, że sugestywność, sugestia i auto
sugestia w iążą się z szerokim polem świadomości (L). Autorzy francuscy 
nie m ówią w prost o istnieniu tej korelacji. Piszą o życzliwości i sym 
patii wobec ludzi, w yw ieraniu  uroku n a  otoczenie, łagodzeniu przeci
w ieństw  w ew nętrznych, otw arciu się na wpływy zew nętrzne itp. K ieru
jąc się powyższym opisem oraz rezu ltatam i w łasnych badań zdecydo
wałem  się uporządkować przytoczone cechy i cechy wyliczone przez 
respondentów  pod nazwą sugestywność, sugestia i autosugestia, zgod
nie z treścią tych pojęć podawanych przez słowniki psychologiczne 
(por. np. H. B. English i A. Ch. English 1958; J. D rever 1964; L. Ph.



3.9. Tolerancja i dialog
P asjonat natchniony dzięki szerokiem u polu świadomości (L) posiada 

duże zdolności psychologicznie („zna się na ludziach”). P o trafi być tole
rancyjny. Nie jest skłonny do fanatyzm u czy tzw. „w ietrzenia w rogów ” 
i różnych form  dyskrym inacji.

W rozmowie kontro lu je zarówno to, co mówi jak i odbiór przekazy
w anej treści. U nika zazwyczaj rzutow ania swoich przeżyć (projekcji). 
Zwykle darzy zaufaniem  szerokie grono osób i umie zaakceptować 
w ysuw ane przez nie koncepcje, rozw iązania czy drogi życiowe.

4. PERSPEKTYW Y DALSZYCH BADAN
Przedstaw iony powyżej opis pasjonata nntchnionego jest pierwszą 

próbą dokładniejszej charak terystyk i tego typu. Nie jest więc w yczer
pujący i domaga się dalszych badań. Dotychczas nie obliczyłem korelacji 
m iędzy poszczególnymi cechami pasjonata natchnionego, ponieważ py
tan ia  robocze stanow iące podstawę w yw iadu były otw arte. Następny 
etap badań poległby na ułożeniu listy py tań  zam kniętych, skategoryzo
w anych i obliczeniu w spółczynnika korelacji m iędzy wyszczególnionymi 
dziewięcioma cecham i omawianego podtypu.

W toku opracowyw ania w yłoniły się również ciekawe zagadnienia 
dotyczące pewnych cech wspólnych pasjonata natchnionego z innymi 
typam i psychicznymi. Oto n iektóre z nich.

P asjonat natchniony i sentym entalny m arzyciel m ają tę sam ą s tru k 
turę: ES +  L 20. Pow staje pytanie: czy „idealizm” życiowy pierwszego 
m a coś wspólnego z m arzycielstw em  drugiego typu? O baj są uk ie run 
kow ani na „inny św iat” z tą  różnicą, że sentym entalny marzyciel 
jest nA (dlatego jego ukierunkow anie pozostaje m arzeniem , czymś 
co się nie spełni, co jest iluzoryczne) a pasjonat natchniony jest A 
(dlatego swoje „m arzenie” urzeczywistnia). Gdyby się udało zbadać 
treść m arzeń sentym entalnego m arzyciela i ustalić czy nie są one takie 
sam e jak  pasjonata natchnionego, m ożna by stwierdzić, że obaj są 
„idealistam i” z tą  różnicą, że „idealizm ” pasjonata natchnionego jest 
realizacyjny a sentym entalnego m arzyciela — aspiracyjny 21.

Ze wspólnej z sentym entalnym  m arzycielem  s truk tu ry  ES 4- L w y
n ika jeszcze problem  zachow ania się pasjonata natchnionego wobec 
bardzo dużych przeszkód. Jeśli byłby on typem  o zm niejszonej ak tyw 
ności (np. rzędu 6 p u nk tów )22 czy nie może się wówczas zdarzyć, że 
zawiedziony niezrozumieniem, rozczarow any niepowodzeniami ew en
tualnie zmęczony burzliwym i kolejam i życia zacznie się w  końcu izolo

H arrim an 1947; W. Szewczuk 1979; J. P ie te r 17963; W. Okoń 1984). W y
daje mi się, że dzięki te j system atyzacji można lepiej zrozumieć jedną 
z istotnych korelacji szerokiego pola, a tym  samym głębiej w niknąć 
w mechanizm  działania pasjonata natchnionego.

20 P asjonat posiada w spólną z sentym entalnym  grupę ES. G rupa ta  
połączona z L (szerokim polem świadomości) skierow uje jednostkę 
w stronę „innego św iata”.

21 Zjawisko podobne zachodzi w w ypadku am bicji: am bicja pasjonata 
jest realizacyjna zaś sentym entalnego — aspiracyjna.

22 Z natury  swej pasjonat w  obliczu trudności wzmaga swe działanie 
(skutek A).



wać a naw et zmierzać w  kierunku  m izan tro p ii23 w łaściwej sentym en
ta lnem u marzycielowi? W ydaje mi się że zwłaszcza dla populacji pol
skiej, w k tó rej — jak  to  w ynika z moich badań — przeważają senty
m entaln i i słabi pasjonaci rozwiązanie te j kw estii byłoby pożyteczne. 
Mogłoby naw et posłużyć w yjaśnieniu pew nych w ydarzeń historycz
nych u .

P raca nad opracowaniem  podtypu pasjonata natchnionego u jaw niła 
również słabości typologii lesenow skiej w dziedzinie typów pośrednich, 
Należałoby sprawdzić czy dla każdego typu — wzorca są w ystarczająco 
dobrze scharakteryzow ane w szystkie em pirycznie w ystępujące jego pod- 
ty p y 25· Rodzi się również pytanie, czy inne typy psychiczne można 
podzielić na silne i słabe (tak, jak to uczyniłem w  w ypadku pasjonata).
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ANEKS
P ytan ia  robocze służące rozpoznaniu cech w ystępujących u pasjonata 

natchnionego.
Nasza rozmowa służy badaniom  psychologicznym. P y tan ia  k tóre będę 

Ci zadaw ał m ają charak te r czysto naukow y. Oznacza to, że Twoje wy
powiedzi nie będą przeze mnie oceniane i nie podlegają żadnym  sank
cjom  społecznym. Jeśli na jakieś pytanie nie będziesz po trafił odpowie
dzieć w skutek b raku  odpowiednich doświadczeń, nie staw ia Cię to 
w  niekorzystnym  świetle. W psychologii nie m a typów — charak terów  
czy też osobowości — dobrych lub złych.

1. J a k  widzisz swe naczelne zadanie życiowe, jaka jest tw o ja  pasja  
życiowa?

2. Co uważasz za słuszne lub niepokojące w  kontekście swego celu 
życiowego? Czy chciałbyś tu  wnieść coś nowego czy wolisz zachować 
sta tus quo?

3. Jeżeli nie zadow ala Cię status quo czy czujesz się powołanym 
do spełnienia jakiejś m isji m ającej na celu w ażną przem ianę?

4. K tórym  z następujących słów określiłbyś swoją postawę życiową: 
typ  zachowawczy (konserw atysta), anarchista, p rekurso r nowego (pro
rok), reform ator, rew olucjonista, kontestator.

5. Czy w realizacji swoich ideałów  reform istycznych natrafiasz na 
sprzeciw? Jeśli tak , czy powoduje to konflik ty  i „burze” w  bliższym 
lub dalszym otoczeniu?

6. Czy potrafisz wczuć się w  przeżycia psychiczne (w psychikę) d ru 
giego człowieka i odziaływać na nią; czy w ydaje ci się, że masz wpływ 
na innych  i w  jakim  stopniu?

7. Czy w czuwając się w  psychikę innych osób łatwo ci jest przy
jąć ich opinię i sugestię (jeśli je uważasz słuszne)?

8. Czy umiesz kierow ać swoimi m yślam i i stanam i psychicznymi, np. 
św iadom ym  aktem  woli sugerować sam em u sobie bardziej pozytywne 
patrzenie na rzeczywistość?

9. Czy potrafisz dopasować się do ak tualne j sytuacji i bez trudu  
zagrać zadaną sobie rolę?

10. Ja k  trak tu jesz  innych ludzi i ich poglądy? Czy jesteś wrogi, 
nieufny, ew entualnie obojętny, a może raczej życzliwy, skłonny do tole
ranc ji i dialogu?

11. Co chcesz jeszcze powiedzieć na swój tem at?


