
J. Jakubowski

"Struktura osobowości", Joseph
Nuttin, tł. Tamara Kołakowska,
Warszawa 1968 : [recenzja]
Studia Philosophiae Christianae 5/2, 261-263

1969



tyczna. Zdolności m atem atyczne, jak się w ydaje są zarazem  i ogólne  
i specyficzne. To d ialektyczne pow iązanie rzuca w ie le  św iatła  na h isto
rycznie znane przypadki osób w ielostronn ie utalentow anych. Np. 
Z. K ow alew ska, w ysokiej k lasy m atem atyczka, była  zarazem  utalen
tow aną pisarką (s. 388—397). Gdy idzie o naturę zdolności m atem aty
cznych, pozostaje do rozw iązania w ażne zagadnienie jak w yjaśnić  
w spom niane zdolności od strony fizjologii. Można bow iem  pytać, jaka  
jest natura i jaki jest m echanizm  fizjo logiczny pew nych  specyficznych  
uzdolnień człow ieka (s. 398— 400).

Tak, w  krótkim  przeglądzie, w ygląda treść referow anej pracy. 
O dpow iadając na pytanie, jakie m yśli nasuw a om ów iona przed chw ilą  
książka, przede w szystk im  należy podkreślić jej aktualność i to 
aktualność w  dw ojakim  znaczeniu. N ajpierw  porusza ona tem at żyw o  
dyskutow any w e w spółczesnej psychologicznej literaturze św iatow ej, 
następnie zaś w prowadza czyteln ika w  aktualny stan zagadnienia. 
D odatnie w rażen ie robi um iejętność autora starannego odróżniania  
tego, co w  jego w yw odach jest pew ne, od tego, co ty lko hipotetyczne. 
Staw iane hipotezy form ułuje w yraźnie zaznaczając przy tym  otw arcie, 
że są to tylko hipotezy. W skazuje także na problem y pow stające przy  
okazji pracy, a które czekają dopiero na rozw iązanie. C zytelnik uzy
skuje w  ten sposób w gląd w  aktualną problem atykę naukow ą odno
szącą się do zagadnienia zdolności m atem atycznych. W spom niane 
w yżej, jak rów nież inne zalety  referow anej pracy, pozw alają żyw ić  
nadzieję, że książka ta stan ie się m ateriałem  ćw iczebnym  na sem ina
riach z psychologii tw órczości naukowej.

B ibliografia jest obfita. L iczy 747 pozycji. Została uporządkowana  
w edług następującego klucza: najpierw  są um ieszczone prace M arksa, 
E ngelsa i L enina oraz autorów  rosyjskich i radzieckich, następnie  
prace autorów  obcych tłum aczone na język rosyjsk i i w reszcie prace 
obcojęzyczne. Tych ostatnich jest 247.

M ieczys ław  Lubański

Joseph N u 1 1 i n, S tru k tu ra  osobowości,  W arszawa, PW N, 1968, 
z francuskiego oryginału (La structure de la  personnalité, 1965) 

przełożyła Tamara K ołakowska. W stępem , w prow adzającym  w  m yśl 
J. N uttina, opatrzył prof. Tadeusz Tom aszew ski.

Książka składa się w łaściw ie z czterech części, choć układ roz
działów  w yraźnie tego nie podkreśla. W p ierw szej części w stępnej, 
obejm ującej R. I i II, autor zapoznaje czyteln ika z pew nym i pod
staw ow ym i rozróżnieniam i i pojęciam i. N ajpierw  przedstaw ia pod
staw ow e drogi, którym i w spółczesna nauka doszła do badania osobo
w ości. Tym i drogam i w g autora są: nauka o zachow aniu się, psycho-



logia lekarska, psychologia różnicow a, antropologia kulturow a. Z kolei 
podaje w yjaśn ien ie  podstaw ow ych pojęć takich  jak osobow ość, charak
ter, tem peram ent czy cechy osobow ości, koniecznych dla zrozum ienia  
nauki o osobow ości, zw łaszcza dla czyteln ika  n ie-psychologa.

W części drugiej (R. III) om ów ione zostało podejście do badania  
osobow ości oparte na m etodzie analizy czynnikow ej. Jako przykłady  
z tej dziedziny w ybrał autor teorie czynnikow e R. B. Cattella i H. E y- 
sencka, pośw ięcając przedtem  kilka słów  teorii dwóch czynników  
Spearm ena i teorii hierarchicznej w  ujęciu Vernona.

Część trzecia obejm uje rozdziały IV, V, VI i VII. Rozpoczyna ją 
szerokie przedstaw ien ie typologicznych teorii osobow ości w raz z om ó
w ien iam i ich pochodzenia i teoretycznych podstaw  (R. IV). R ozdziały  
V, VI i VII pośw ięca autor kolejno: typologii charakteru H eym ansa, 
typom  funkcjonalnym  i typom  postaw  Junga oraz som atopychicznym  
typologiom  K retschm era i Sheldona.

W ostatn iej części (R. VIII) prezentuje autor szkic w łasnej rela
cyjnej teorii osobow ości, którą nazyw a strukturą Ja — Św iat.

Tego rodzaju układ książki m ógłby sugerow ać, że  jest to podręczni
kow y zarys trzech typów  teorii osobow ości. A utor jednak zaraz na 
w stęp ie  zaznacza: „N iniejszy tom  nie jest ... ani podręcznikiem  ani też 
w ykładem , który by daw ał przegląd w iększości system ów  i badań  
dotyczących struktury osobow ości”. N apisał tę książkę, jak podaje, 
dla w łasnej nauki i korzyści, a przedstaw ione w  niej system y starał 
się prześledzić w  poszukiw aniu w łasnej koncepcji i teorii osobowości.

Intrapsychiczna struktura osobow ości w  ujęciu teorii czynnikow ych  
jak też som atopsychiczna struktura osobow ości przedstaw ionych typo
logii w yd aje się autorow i nie w ystarczająca. Za m ało uw agi pośw ięcają  
one roli interakcji osoby z otaczającym  ją św iatem . N uttin  usiłuje  
uzupełnić taki obraz osobow ości ujęciem  jej na płaszczyźnie relacji 
człow iek  ■— św iat. „Osobowość — pisze ■— jest sposobem  funkcjono
w ania, który obejm uje w  zasadzie dwa bieguny: ja i św iat. Jest 
zbiorem  czynności i potencjalnych m ożliw ości psychicznych jednostki; 
św iat jest jej n ieodłącznym  przedm iotem  w ew nętrznym ”. N ie traktuje  
osobow ości i św iata  jako zjaw isk  odrębnych. Ś w iat w chodzi w  skład  
osobow ości jako jej in tegralny elem ent. Św iat, a szczególnie inni 
ludzie oraz ich w yobrażenia o m nie, są i to o ty le  tylko, o ile  jest to 
w szystko św iatem  m oich zachowań. U podstaw  relacji Ja — Św iat 
leżą procesy poznaw cze, które u człow ieka osiągnęły  poziom  św iado
m ości i sam ośw iadom ości. K om unikacja ze św iatem  w zbogaca naszą 
osobow ość ciągle now ym i treściam i dośw iadczenia. Te treści tworzą  
św iat osob isty”.

Brak tak pojętego św iata stw arza „pustkę n ie do w ytrzym ania”. 
D latego utrata w łasnego osobistego św iata  lub zm iany w  św iecie przed



m iotow ym  i społecznym , mogą spow odow ać zaburzenia psychiczne.
N uttin  stara się ująć sw oją teorię dynam icznie przedstaw iając  

relacyjną teorię potrzeb, dynam izm  sam ourzeczyw istn iania oraz m echa
nizm  rodzenia się konfliktów . P rzeciw staw ia się b iologicznem u ujm o
w aniu  potrzeb. Potrzeba jest dla niego „w znacznie w iększej mierze 
koniecznością pew nych form  kontaktu ze środow iskiem  poprzez za
chow anie niż stanem  w ew nątrzustrojow ym ”.

Psychika jednak n ie  tylko reaguje na otaczający św iat, n ie  tylko  
przystosow uje się do niego, ale narzuca mu sw oją w łasną dynam iczną  
strukturę, co jest szczególnie skuteczne, gdy ta aktyw ność przybiera  
form y potrzeb. W ten  sposób człow iek dąży do sam ourzeczyw istnienia. 
W ew nątrz zaś tego dążenia do sam ourzeczyw istn ienia rodzą się kon
flik ty  na skutek w ielk iej złożoności struktury osobow ości i konieczność 
w yboru pom iędzy różnym i w artościam i. Pośród zachodzących zmian  
i  up ływ ającego czasu osobow ość zachow uje jedność i tożsamość.

W końcow ym  paragrafie· autor om aw ia proces w łączania się „ja” 
w  świat. Przyjm uje, że człow iek  n ie przynosi ze sobą na św iat żadnych  
w rodzonych form  zachow ania, co jest b iologicznym  w arunkiem  jego 
w olności oraz indyw idualnej osobowości. Człowiek sam  tw orzy form y  
w łasnego zachow ania w  interakcji ze św iatem , zw łaszcza św iatem  osób 
znaczących.

Teoria J. N uttina oparta na obesrw acji rzeczyw istości w prawdzie 
dotyczy realnych stosunków  osobow ości ze św iatem  i w  tym  aspekcie 
u siłu je osobow ość rozum ieć, m im o to ukazuje skłonność autora do 
ujm ow ania tej problem atyki w  sposób filozoficzny. Poza tym  jest to 
ty lk o  zakres teorii, jak słusznie sam autor zaznacza. Można ją zaliczyć 
do kręgu fenom enologicznych teorii interakcji, które na pierw szy plan  
w ysu w ają  stosunki m iędzyludzkie, ale ujm ow ane sub iektyw nie. Dla 
człow ieka w ażny jest św iat subiektyw ny. Św iat ob iektyw ny n ie ma dla 
niego znaczenia. N ie jest w ażne jaką dana rzecz jest, ale jak ją po
strzegam . Do tej kategorii należą rów nież ■— ze znaczniejszych — 
teorie K. L ew ina, H. M urraya, G. M urphy’ego, К. Rogersa. Teoria 
N uttina n ie jest jedyną teorią interakcji ani też najbardziej znaną. 
Pom im o różnych w yjaśn ień  autora nadal trudno zrozum ieć, dlaczego 
dokonując w  drugiej części książki w yboru teorii psychologicznych  
ograniczył się tylko do teorii czynnikow ych i typologicznych, pom inął 
zaś teorie pokrew ne zw łaszcza, że sam odw ołuje się do teorii pola 
L ew ina, a także posługuje się  pojęciam i se lf-con cep t i sam ourzeczy- 
w istn ien ie  w  rozum ieniu bardzo zbliżonym  do ujęcia K. Rogersa.

N iezależnie od tych zastrzeżeń, nasuw ających się w  trakcie czyta
nia, książka ma dużą w artość jako problem ow e ujęcie zagadnień oso
bow ości. Z radością pow italibyśm y tłum aczenie innych dzieł tego  
autora. j  j a ku f,ouJs/ci


