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RECENZJE

A. GALDOW A (red.) (1999): Klasy-

czne i wspólczesne koncepcje osobo-

wosci. (W)d. 3) Kraków: Wydawnic-

t\\oO Univ.ers}1etu Jagiellonskiego. ss. 279

Stwierdzenie. ze idealnego pod-

recznika nie ma. wydaje sie oczywi-

ste. Jesli autor od samego poczatku

pracy nad nim zgodzi sie z tym po-

gladem, to staje przed koniecznoscia

dokonania wyboru - co jego podre-

cznik powinien zawierac. Kryteria

doboru sa bardzo rózne. Autorzy te-

go opracowania dokonanego pod re-

dakcja A. Galdowej wyszli z zaloze-

nia, ze dobór tekstów bedzie od-

zwierciedlal ewolucje mysli psy-

chologicznej dotyczacej osobowo-

sci. Dlatego tez sa tu klasyczne kon-

cepcje osobowosci (np. autorstwa

Freuda, Adlera. Junga). koncepcje z

okresu wielkich, wrecz rewolucyjnych

zmIan w psychologii (np. Allport.

Maslow). jak równiez ujecia calkowi-

cie wspólczesne (np. Bandura. Mi-

schel czy psychologia transpersonal-

na).

Jaki cel stawiaja sobie autorzy?

Ich opracowanie ma pokazac zródla

wspólczesnych problemów psycho-

logii oraz pozwolic na zrozumienie

teoretycznych metodologicznych

kontrowersji wewnatrz psychologii.

Dlatego juz we wstepie pojawiaja sie

wyjasnienia dwóch podstawowych
terminów: osoba osobowosc -

z uwzglednieniem historyczno-filo-

zoficznego podloza ich ksztalto-

wania. Duzo miejsca autorka poswie-

cila rozwazaniom czy sa to teorie czy

koncepcje osobowosci, co nie pozo-

staje bez znaczenia dla problematyki

osobowosci, choc przyznac nalezy. ze

wielu teoretyków nie zauwaza po-

trzeby dokonania takiego rozróznie-

nia. Warto w tym miejscu przytoczyc

za autorka wprowadzenia fragment

wypowiedzi A. Lewickiego sprzed

ponad 30 lat, kiedy zauwazyl. ze

"psychologia wspólczesna ma niezwy-

kle zlozona terminologie. w której

tymi samymi nazwami okresla sie

nieraz rzeczy rózne, a odmiennymi -

fakty tego samego rodzaju".

Nie sposób wyobrazic sobie

ksiazke dotyczaca teorii osobowo-

sci bez rozdzialów poswieconych

koncepcjom Freuda. Junga czy Ad-

lera. W rozdziale dotyczacym teorii

osobowosci Z. Freuda wyraznie za-

znaczono, ze jego celem bylo - po

pierwsze: ujecie w nieco innych niz

zazwyczaj kategoriach podstawowych

tez Freuda oraz - po drugie: próba

zakwestionowania obiegowych pogla-

dów twórcy psychoanalizy. Przyznac

nalezy, ze cele zostaly osiagniete,

choc zadanie nie bylo latwe, biorac

pod uwage ogrom publikacji na ten

temat.

W rozdziale odnoszacym sie do

psychologii analitycznej C.G. Junga

szczególna uwage zwraca nie przed-
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stawienie koncepcji psychiki czy tez

zagadnienie archetypów i symboli.

ale charakterystyka procesu indywi-

duacji.

Najmniej oryginalne uJecIe ce-

chuje rozdzial dotyczacy psychologii

indywidualnej A. Adlera - tu okre-

slanej takze jako psychologia subie-

ktywna. Chociaz za interesujaca na-

lezy uznac próbe odpowiedzi na py-

tanie o miejsce i znaczenie tej teorii

we wspólczesnej psychologii osobo-

wosci.

Nieuniknione jest porównywa-

nie niniejszego skryptu z pozycja

"Teorie osobowosci" Halla i Lin-

dzey'a, która stanowi obecnie na na-

szym rynku jedyny pelnowymiarowy

podrecznik dotyczacy tej dziedziny

psychologii. Podrecznik rodem z

Uniwersytetu Jagiellonskiego stanowi

zródlo cennych uzupelnien tresci

przedstawionych przez amerykan-

skich autorów. Odnosi sie to np. do

opisu i wyjasnien dotyczacych sta-

diów rozwojowych proponowanych

przez E. Eriksona, wzbogaconej o

prezentacje stanowiska J.E. Marcii.

Dobrze. ze znalazlo sie osobne miej-

sce dla wyjasnienia zagadnienia mo-

ratorium psycho-spolecznego Erikso-

na. Wydaje sie jednak, ze mozna

przedstawic je w bardziej zwiezlej

formie. Tymczasem zajmuje ono bli-

sko 20 stron. a przeciez nie jest to

ksiazka poswiecona tylko tej postaci.

Podczas. gdy Hall i Lindzey zu-

pelnie pomineli Franki a, Rottera czy

Mischela tu znajdujemy prezentacje

ich pogladów dokonana na podsta-

wie bogatych materialów zródlowych.

W rozdziale poswieconym franklo-

wskiej "metaklinicznej" koncepcji

osoby ukazany zostal kontekst jego

antropologii filozoficznej. Znajduje

sie tu takze odpowiedz na zasadnicze

dla V .E. Frankla pytanie: w czym

upatrywac nalezy istoty duchowosci

ludzkiej? Wyjasnione zostaja takze

budzace kontrowersje wsród psycho-

logów tzw. prawa antropologii prze-

strzennej. pozostajace w zwiazku z

zagadnieniem redukcjonizmu, czemu

Franki jest zdecydowanie przeciwny.

Jest to miedzy innymi konsekwencja

przyjetego stanowiska. ze czlowiek

bedac bytem zlozonym i zróznicowa-

nym jest równoczesnie jednoscia.

Oprócz analizy struktury bytu ludz-

kiego i rozwazan o istocie rozwoju

czlowieka, przedstawiono szerokie

UjecIe kluczowego dla koncepcji

Frankla pojecia. jakim jest wola sen-

su. Nie porusza natomiast tak waz-

nych dla jego pogladów zagadnien

jak analiza egzystencjalna czy logote-

rapia. I nie jest to bynajmniej prze-

oczenie, bowiem te zagadnienia sa

omówione w innym tomie z tej serii

pl. Wprowadzenie do psychologii egzy-

stencjalnej. Pozostaje natomiast

otwartym pytanie. czy zatem calosc

pogladów Frankla nie powinna

znalezc sie w tomie poswieconym

wlasnie psychologii egzystencjalnej?

Tym bardziej, ze w omawianej pozy-

cji dotyczacej teorii osobowosci za-

braklo miejsca dla tak istotnych dla

rozwoju mysli psychologicznej pogla-

dów. jak chociazby koncepcje Hor-

ney. Lewina. Murraya czy Skinera.
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Przedstawienie teorii J. Rottera

ma szczególne znaczenie z uwagi na

fakt, ze student psychologii trafia na

duze trudnosci z jej odnalezieniem w

jakimkolwiek podreczniku. Podrecz-

nik zapoznaje czytelnika nie tylko z

podstawowymi zalozeniami teorii

Rottera. ale równiez z podstawowy-

mi konstruktami pojeciowymi. jak

np. glówne zmienne pozwalajace

przewidywac rezultaty spolecznego

uczenia sie. Pokazuje równiez jak

duza jest uzytecznosc konstruktu

teoretycznego poczucia kontroli. któ-

ry opracowal Rotter.

Z kolei koncepcja W. Mischela,

stanowiaca rozwiniecie ujecia beha-

wioralnego jest nadal stosunkowo

malo znana koncepcja zachowanio-

wa. Okreslana jest jako teoria inter-

akcyjna. gdyz podkresla zarówno

znaczeme jednostki - podmiotu. jak

równiez jej otoczenia - jako czynni-

ków podstawowych dla procesu przy-

stosowania. Nastepnie w sposób jas-

ny i precyzyjny przedstawiona zostaje

koncepcja A. Bandury. która w

ostatnich latach wywarla znaczacy

wplyw - chociazby na wielu badaczy

z kregu psychologii spolecznej. Roz-

dzial jemu poswiecony zawiera roz-

wazania dotyczace struktury osobo-

wosci. charakterystyke systemu prze-

konan o wlasnej efektywnosci. jak

równiez odnoszace sie do zdolnosci

symbolicznych. procesu uczenia sie

przez obserwacje i przez dzialanie

oraz problematyke motywacji.

Natomiast niezbyt fortunne pod

wzgledem terminologicznym jest

okreslanie pogladów Bandury czy

Rottera jako koncepcji spoleczno-

uczeniowych. Zdecydowanie lepiej

pozostac przy utrwalonym w pi-

smiennictwie polskim terminie teorie

spolecznego uczenia sie. Z kolei na

plus nalezy zaliczyc autorom dbalosc

o podawanie kluczowych terminów w

jezyku oryginalu (najczesciej angiel-

skim i niemieckim).

Docenic nalezy dobrze wYJ as-

niona nature i znaczenie proprium -

pojecia stanowiacego sedno pogla-

dów G. Allporta. Odnosi sie to rów-

niez do wyjasnien na temat natury

jednostki wedlug A.H. Maslowa. Za

niezmiernie wartosciowe nalezy uz-

nac takze pelniejsze przyblizenie

kwestii samoaktualizacji. O ile w in-

nych podrecznikach (por. Hall i

Lidnzey. Siek) mozna zetknac sie z

lista wlasnosci osób samoaktualizuja-

cych sie autorstwa Maslowa. o tyle

tutaj - co wazne - jest ona skomen-

towana. Natomiast zagadnienie po-

trzeb, z którym postac Maslowa bez-

wzglednie kojarzy sie wiekszosci psy-

chologom potraktowane zostalo zbyt

powierzchownie. Szkoda jednakze, iz

nie przedstawiono jego pogladów od

innej. mniej znanej strony a zwiaza-

nej z opisywanymi przez niego zasa-

dami humanistycznej polityki. gdzie

Maslow koncentruje sie na psycho-

spolecznych aspektach polityki. pro-

blematyce swiadomosci oraz posta-

wach wobec rzadzenia. Pozostaje to

w zwiazku z jego slynnym powiedze-

niem: "Albo swiat ocala psychologo-

wie. albo nie bedzie ocalony w ogó-

le". które w kontekscie aktualnie za-

chodzacych w swiecie zdarzen, pozo-
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stajacych w jaskrawej sprzecznosci z

dezyderatami wytyczonymi przez nurt

humanistyczny. nabiera dodatkowego

znaczenia kazac zastanowic sie nad

efektywnoscia tejze psychologii.

W rozdziale dotyczacym czynni-

kowego ujecia osobowosci zamiesz-

czono prezentacje pogladów i po-

równanie w ramach trzech ujec:

wieloczynnikowej koncepcji R.B. Cat-

tella, nadczynników H.J. Eysencka

oraz modelu wielkiej piatki. Intere-

sujace jest przedstawienie opisów

i interpretacja zródlowych cech oso-

- bowosci odkrytych przez Cattella,

które znane sa z podreczników in-

nych autorów (np. Siek). ale nie

obejmowaly pelnej listy cech osobo-

wosciowych konkretnej kategorii.

Z kolei rozdzial poswiecony

psychologii trans personalnej przybli-

za ten szybko rozwijajacy sie i bu-

dzacy wiele kontrowersji nurt w psy-

chologii. zogniskowany w swych po-

gladach na tym co duchowe w czlo-

wieku. a okreslany równiez jako

"czwarta sila". Autor omawia glówne

zarzuty, jakie przedstawiciele tego
kierunku skierowali wobec zachod-

niego sposobu rozumienia czlowieka

i jego psychiki. Przedstawia równiez

zasady psychologii transpersonalnej

oraz. poszukuje odpowiedzi na pyta-

nie o miejsce kategorii osobowosc w

.tym nurcie. Dochodzi do wniosku, ze

ma ona podrzedne znaczenie - jest

.bowiem traktowana jako tylko jeden

z wielu aspektów funkcjonowania

czlowieka. Zauwazyc nalezy jednak.

ze tak wielki wplyw jaki wywarl na

ksztaltow�nie sie powia�an miedzy
psychologia Wschodu Zachodu

c.G. Jung. zostal tu odnotowany jed-

nym zdaniem. gdzie autor widzialby

go w roli lepszego autorytetu. niz

wysoko ceniony przez psychologów

tej orientacji Wilbur.

Za niekonseKwencje ze strony

autorów uwazac nalezy poswiecanie

zbyt duzej uwagi watkom autobio-

graficznym (jak w przypadku Junga,

Adlera czy Rottera), podczas, gdy o

pozostalych twórcach koncepcji za-

sadniczo brak jakichkolwiek danych

dotyczacych ich zycia.

Z pewnoscia Klasyczne i wspól-

czesne koncepcje osobowosci nie uj-

muja pelni pogladów kazdego z teo-

retyków osobowosci, gdyz w przeciw-

nym wypadku musialoby to byc dzie-

lo wielotomowe. Z koniecznosci jest

to pewien wybór, który jak kazdy wy-

bór pozostawia uczucie niedosytu.

Ale jesli autorzy planuja kontynuacje

(gdzie znalazlyby miejsce inne zna-

czace koncepcje), to nalezy byc tym

bardziej zadowolonym, ze przybywa

rzetelnie. kompetentnie i w interesu-

jacy sposób przedstawionych opraco-

wan.

Niniejszy zbiór tekstów byl juz

dwukrotnie wydawany wczesniej. ale

obecne wydanie - poprawione i uzu-

pelnione stanowi bezsprzecznie pozy-

cje literaturowa o duzej wartosci po-

znawczej. Nalezy sadzic. ze stanowic

bedzie, obok podrecznika Halla i

Lindzey'a podstawowe zródlo wiedzy

dla studentów psychologii odnosnie

cieszacej sie niezmiennym zaintere-

sowaniem dyscypliny psychologicznej

jaka jest osobowosc czlowieka.

Wojciech Ozarowski


