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Znaczenie wartości  

w karierze zawodowej. 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zarysowanie psychologicznej koncepcji wartości zawodowych, oraz 

ukazanie ich funkcji w karierze zawodowej. Kariera jest to zorganizowana i rozwijająca się 

aktywność na rynku pracy. Istotną rolę w rozwoju aktywności mają wartości, które są 

czynnikiem ukierunkowującym zachowanie. Wartości są to relacje, które odpowiadają osobie. 

Jest to swoisty typ relacji, które ujmujemy jako „relacje odpowiadania”, czegoś – komuś – z 

uwagi na coś. 

Relacyjnie pojmowane wartości wyjaśniają, na czym polega mechanizm rozwoju człowieka na 

rynku pracy. Rozwój zawodowy polega na komplementarnym dopełnianiu się dwóch róznych 

jakościowo relacji: relacji zależności, które warunkują życie i rozwój osoby, oraz relacji 

instrumentalnych, które są odpowiedzialne za sprawność realizacji zadań zawodowych. W 

kontekście kariery zawodowej rozwój aktywności ujmujemy w terminach klimatu i kultury. 

Chodzi o poszukiwaniu odpowiedniego dla danej osoby klimatu, w którym będzie ona miała 

optymalne warunki dla rozwoju własnej aktywności, to jest kultury organizacyjnej. 

Wytworem analiz autora jest dynamiczno-egzystencjalny model wartości zawodowych. W 

ramach tego modelu zarysowuje on własną typologię wartości. Autor przeprowadza dyskusję 

wyników swoich analiz, prównując zaproponowany model z klasycznym modelem Schwartza i 

Cieciucha (Cieciuch, 2013).  

Słowa kluczowe: wartość, kariera zawodowa, klimat, kultura 
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Wstęp 

Problematyka wartości jest niewątpliwie bardzo bogata. Wartość dana jest bezpośrednio, i w 

sposób pewny, w przeżyciu. Zjawisko to, powszechnie dostępne empirycznie i znane każdemu, 

nastręcza wiele trudności, gdy chodzi o jego obiektywizację. Jest to bowiem coś z gruntu 

subiektywnego, osobistego, o czym trudno myśleć tak, jak o „obiektach” dostępnych za pomocą 

„szkiełka i oka”. Przeżycie otwiera na zupełnie nowe aspekty rzeczywistości i wskazuje na nowe 

zdolności człowieka. Przeżycie związane jest ze świadomością i stanem dążeń, nie zaś z 

poznaniem i wiedzą, łączymy je bardziej z sercem, niż z umysłem.  

W ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się ostatnimi czasy na temat tzw. qualiów (Chalmers, 

2010) padają zupełnie fundamentalne pytania: po co w ogóle są przeżycia i do czego służy 

świadomość? Doskonale można by sobie bez nich poradzić! 

Należałoby odpowiedzieć krótko: zjawiska zbędne w świecie techniki i kierowania rzeczami, 

stają się natomiast zupełnie zasadnicze w świecie humanistyki. Trzeba tu przywołać myśl 

Arystotelesa, z pierwszych zdań „De anima”, że „chociaż [wszelką] wiedzę uważamy za rzecz 

piękną i wartościową, przenosimy jednak jedną nad drugą już to dla jej większej subtelności, już 

to dla jej przedmiotu wznioślejszego i bardziej godnego podziwu” (Arystoteles, 1992 a). 

Badanie świata przeżyć doprowadziło do wyodrębnienia się psychologii empirycznej (Brentano 

F. , 1999), która bazuje na doświadczeniu introspekcyjnym i na refleksji. Wytworem poznania 

przeżyć jest wiedza zupełnie wyjątkowa. Można ją określić jako „obiektywną subiektywność”, 

której wytwory składają się na coraz doskonalszą samowiedzę człowieka. 

Specjalnego znaczenia tematyka ta nabiera w kontekście pracy i kariery zawodowej na rynku 

pracy. W aktywności zawodowej wyróżniamy trzy zasadnicze problemy: (1) zabezpieczenie 

materialne, (2) rozwoj zawodowy i (3) wartościowe relacje w miejscu pracy (Kulczycki, 1985). 

Co prawda sprawność realizacji zadań zawodowych związana jest z wiedzą o przedmiocie 

działania, ale jest ona uwarunkowana stanem podmiotu, który działa. Rozwój zawodowy, 

rozumiany jako zmiana stanu podmiotu ukierunkowana na sprawność zadaniową, wymaga 

właśnie pogłębionej samowiedzy (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Istotne jest zwłaszcza pytanie o 

wartościowe relacje zawodowe dla danej osoby. Nie uzyskamy na nie odpowiedzi bez 

wniknięcia w świat wartości. Zasadniczą kwestią jest ustalenie, jakie relacje oznaczamy 

przymiotnikiem „wartościowe”. Odpowiedź na to pytanie jest celem tego artykułu. 

Rozwinięcie 

Założenia 

Przedmiot psychologii w ujęciu relacyjnym 

Tematyka wartości niesie ze sobą podstawowe pytania: czym są wartości, jaka jest ich geneza i 

funkcje oraz rodzaje. Jednakże, zarówno pytania, jak i odpowiedzi, pojawiają się w kontekście 

określonej nauki. Problematyka wartości inaczej pojawia się w etyce i antropologii (Scheler, 
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1987), inaczej zaś w psychologii, rozumianej współcześnie jako nauka empiryczna (Brentano, 

1999; Kreutz, 1949)1.  

Psychologiczna analiza wartości wymaga przyjęcia określonych założeń. Przyjmuję, że 

przedmiotem psychologii jest opis i wyjaśnianie zachowania (Nuttin, 1968; Eysenck & Eysenck, 

2000; Kreutz, 1949). Celem tego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób wartości pojawiają się w 

życiu człowieka (geneza) i jaki mają wpływ na zachowanie (funkcja). W tym kontekście będzie 

możliwe również określenie, czym one są w istocie. 

Ponadto, stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi wymaga przyjęcia określonego języka 

(Kulczycki, 1985). Adekwatnych narzędzi pojęciowych dostarcza koncepcja czynności i 

wytworów Kazimierza Twardowskiego (Twardowski, 1965 g). W jezyku tej koncepcji 

zachowanie jest wytworem czynności podmiotu. Czynności podmiotu są wielorako 

uwarunkowane. Uwarunkowanie te są związane z warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

W ujęciu relacyjnym, jakie daje Joseph Nuttin (1968) czynności są wyjaśniane przez relacje, jakie 

zawiązują się pomiędzy podmiotem, a światem. Relacja staje się podstawową kategorią 

wyjaśniającą ludzką aktywność. Podobnie widzi to M. Kulczycki; w jego koncepcji różnorodne 

formy ludzkiej aktywności zależą „od wzajemnych relacji poszczególnych osób z ich otoczeniem. 

Relacje te składają się ze stawianych przez każdą ze stron wymagań, stanu ich realizacji oraz 

sytuacji, w których tego rodzaju zależności mają miejsce. Z relacji wynikają określone wartości, 

które wykazują zdolność organizowania konkretnych czynności człowieka. Wartością jest 

pewien optymalny stan relacji w danym położeniu życiowym. Wartości jak i inne składniki 

działalności mogą występować jako obiektywne układy, od których rzeczywiście zależy dobro 

człowieka, i jako podmiotowe odwzorowanie przedstawiające mniej lub więcej dokładnie 

istniejącą rzeczywistość” (Kulczycki, 1985). W niniejszych analizach chodzi o wskazanie, jakie 

relacje stają się „wartościowe”, a następnie w jaki sposób wartości (relacje) wpływają na karierę 

zawodową (Jarosiewicz, 2012). 

Zachowanie jako wytwór wymagający wyjaśnienia 

Zachowanie jest zjawiskiem materialnym. Jest ono „dane” w doświadczeniu zewnętrznym (w 

obserwacji). W refleksji naukowej tego typu oczywiste fakty przyjmują postać zdań, określanych 

jako explanandum; są to zdania „zadane” do wyjaśnienia (Ajdukiewicz, 1965). Jak zauważa 

Kazimierz Ajdukiewicz stwierdzenia takie są „zawsze zdaniem z góry już uznanym, tzn. takim, do 

którego uznania nie dochodzimy dopiero w procesie wyjaśniania przez wyprowadzenie go z 

innych zdań uznanych, lecz które uznajemy, zanim je wyprowadzimy w procesie wyjaśniania z 

innych zdań uznanych" (Ajdukiewicz, 1965, str. 443). Wyjaśnienia psychologiczne różnią się od 

wyjaśnień podawanych w innych naukach przyrodniczych.  

W odniesieniu do człowiek możemy bowiem wskazać na dwa rodzaje warunków, które 

wyjaśniają jego zachowanie. Są to warunki z e w n ę t r z n e , które są dane w obserwacji 

(doświadczenie zewnętrzne), i które wyjaśniają zmianę zachowania; są to warunki 

wystarczające. Ale są to też warunki p o d m i o t o w e , dane w doświadczeniu wewnętrznym, 

                                                             
1 Psychologia empiryczna, zwana niekiedy eksperymentalną – co jest nieodpowiednie, gdyż 

eksperyment można stosować tylko w niektórych jej działach – ma za przedmiot zjawiska dane 
bezpośrednio w doświadczeniu, takie jak myśli, uczucia, pragnienia, spostrzeżenia itp. Istnienie ich nie ulega 
żadnej wątpliwości i aby je badać, nie potrzeba żadnych specjalnych założeń, wystarczy je obserwować, 
rejestrować i wyniki swych obserwacji uogólniać. Metodą jej pracy jest więc indukcja, podobnie jak w 
naukach przyrodniczych, do których bardzo się zbliża.” (Kreutz, Podstawy psychologii. Studium nad 
metodami i pojęciami współczesnej psychologii, 1949, str. 14). 
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w postaci odczucia, które wyjaśniają z m i a n ę  zachowania, jako jego warunek konieczny. Aby 

człowiek wykonał ruch dowolny konieczne jest, aby dysponował zdolnością do władania sobą; 

bez tej zdolności nie wystarczy zmiana w jego otoczeniu, aby spowodować taki bądź inny ruch. 

W związku z powyższym psychologiczne wyjaśnienia zachowania wskazują na podmiot jako na 

bezpośrednią przyczynę zmian w zachowaniu.  

Natomiast stwierdzenie, iż to warunki zewnętrzne powodują zachowanie, pada w innej 

perspektywie poznawczej, którą Ajdukiewicz określa jako demonstrandum. Są to zdania, które 

opisują zachowanie, które następuje po pojawieniu się tzw. warunków wystarczających. W tej 

perspektywie metodologicznej mamy więc do czynienia z zachowaniem wywoływanym, 

bynajmniej nie oczywistym, które można przewidywać z określonym prawdopodobieństwem. 

Warunki wystarczające do przewidywania określonego zachowania nie są konieczne, gdyż 

również inne warunki mogą wiązać się z danym zachowaniem. Choć unika się tu mówienia o 

przyczynowaniu zachowania, powstaje takie przeświadczenie, iż podmiot „reaguje” na te 

warunki, że warunki te są wręcz „bodźcami” dla zachowania. 

W paradygmacie wyjaśnianiającym warunkiem koniecznym zachowania jest szeroko rozumiany 

podmiot. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż zwykle zachowanie się podmiotu jest 

jakoś odniesione do sytuacji, zatem sytuacja ta dostarcza warunków wystarczających, które 

wyjaśniają, że zachowanie ma taki, lub inny przebieg. Można stwierdzić paradoksalnie, iż nie 

wystarczy posiadać warunki konieczne zachowania, gdyż konieczne są jeszcze warunki 

wystarczające. Zatem to, że człowiek zachowuje się w określony sposób, że podejmuje pracę, 

wyjaśnia się wskazaniem na pewne jego czynności, a zwłaszcza na jego wolę, jako na dyspozycję 

do podejmowania wysiłku, oraz na czynności, takie jak poznanie, które dostarczają motywów 

dla zachowania się. "Zachowanie człowieka różni się – jak pisze J. Nuttin - od procesów 

fizjologicznych tym, że jest w mniejszym czy większym stopniu upersonalizowane 

(personnalise), tj. stanowi całościową i znaczącą odpowiedź jednostki na sytuację, mającą dla 

niej znaczenie. Tak więc psychologię człowieka można określić jako naukę o osobie 

zachowującej się w świecie, jak również jako badanie zachowania” (1968, str. 27).  

W takim rozumieniu zachodzi potrzeba opisu tego, „kto” się rozwija, a więc podmiotu jego w 

różnych stanach.  

Relacyjny model wyjaśniający zachowanie 

Model „mozaikowy” podmiotu osobowego 

Aby wyjaśnić złożoność przeżyć (doświadczeń wewnętrznych) oraz zdolność do pewnych 

zachowań, trzeba przyjąć pewien model dynamizmów podmiotowych. Stan tych dynamizmów 

dany jest w przeżyciu; jest to „ja empiryczne” w ujęciu Williama Jamesa (2002). Natomiast na 

bazie odczuć i refleksji powstaje jakieś przedstawienie poznawcze („ja przedmiotowe”), którego 

wyrazem jest trwałe wyobrażenie umysłowe, czyli model podmiotu.  

W modelu, który tu proponuję, sięgam do szeregu autorów (Pastuszka, 1962; Nuttin, 1968; 

Kulczycki, 1998; Wojtyła, 1994). Już W. James (2002) wyróżnił w obrębie „ja” empirycznego trzy 

różne - co do jakości - rodzaje przeżyć (ja cielesne, ja społeczne i ja duchowe). Wskazują one na 

różne podstawy dynamiczne tych przeżyć. W świetle tych analiz oraz literatury przedmiotu, 

zaproponowałem następujący model dynamizmów podmiotowych osoby (Jarosiewicz, 2009; 

Jarosiewicz, 2010b; Jarosiewicz, 2012). 
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Rysunek 1: Model "mozaikowy" dynamizmów podmiotu osobowego 

Termin „podmiot” ma swe znaczenie w koncepcji hylemorfizmu (Arystoteles, 1992 a). Oznacza 

on aspekt materialny bytu żywego. Właśnie podmiotowość bytu żywego określa różne jego 

sposoby istnienia i działania, a nie tylko istotę (a więc to, czym, czy też kim, ten byt jest). 

Empirycznym przejawem podmiotowści są dynamizmy. W związku z przyjęciem tego modelu, w 

pracy swej najpierw omawiam d y n a m i z m y , a następnie s t a n y  tych dynamizmów – 

uwarunkowane relacjami oraz rozmaite w y t w o r y , czyli aktualizacje dynamizmów, zarówno 

nietrwałe, jak i trwałe.  

Termin „dynamizm”2 (siła, stan potencjalny) wskazuje na odróżnialne umysłowo stany 

podmiotu. W modelu mozaikowym wyróżniam trzy jakościowo odmienne poziomy 

dynamizmów (poziom cielesny, zmysłowy i rozumowy), a następnie ich stany. Jest to o tyle 

ważne, że - w konsekwencji - można wyróżnić trzy p o z i o m y , na jakich zawiązują się relacje 

podmiotu i świata. 

Stany te aktualizują się w określonych warunkach, czyli zmienia się stan podmiotu. Termin 

„czynność” oznacza właśnie zmianę stanu podmiotu. Termin „stan” jest pojęciem bardzo 

szerokim, ogarnia każdy układ elementów, który można zobiektywizować, czyli ująć jako 

„przedmiot”. Ze stanem wiąże się węższe pojęcie „dyspozycji”. Według Kotarbińskiego 

„>Dyspozycja danego przedmiotu do danego zachowania się w danych warunkach< – to tyle, co: 

>układ własności danego przedmiotu, dzięki któremu przy nastaniu tych warunków zachowa się 

                                                             
2 Grecki termin dynamis ma szerokie znaczenie, jest to siła, potęga, moc, stan potencjalny, potencja, 

potencjalność, możność, możliwość, zdolność. „Termin ten oznacza zdolność do wywołania skutku w innej 
rzeczy (potentia) oraz możliwość przejścia rzeczy z jednego stanu w drugi (posibilitas), przytaczając zaś 
słowa filozofa „potencja oznacza źródło (tj. zasadę) zmiany albo ruchu w innej rzeczy, albo w tej samej jako 
innej”, a także „zdolność do podlegania zmianom lub poruszaniu przez coś innego, albo przez siebie 
samego jako innego. (…) z pojęciem dynamis wiąże się nierozerwalnie inne, mianowicie „akt” (energia 
zastępowane też terminem entelechia). Możność i akt to dwa elementarne składniki (stany) bytu (i 
poznania); bo każdy byt jest niejako ich syntezą.” (Narecki, 1994, str. 40). 
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on w ten właśnie sposób<. >Dyspozycja do czegoś< – to zatem, innymi słowy >zdolność do 

czegoś<”. (Kotarbiński, 1986, str. 321). Ujmujemy to w zdaniach: „Ktoś jest w stanie do czegoś”. 

Pojęcie „stanu” obejmuje zarówno dynamizmy podmiotu (jego dyspozycje), jak i czynności oraz 

ich wytwory. Na stan, jako dynamizm, wskazujemy w zdaniach: „Ktoś jest z złym stanie 

zdrowia”, „Ktoś jest obdarzony wrażliwością muzyczną”, „Ktoś jest w stanie studiować; bo 

posiada wysokie IQ”. Stan jako czynność: „Ktoś jest w stanie kierować zespołem, bo planuje i 

organizuje”. Stan jako wytwór: „Ktoś jest w stanie wydać sąd, bo posiada wiedzę i jasny obraz 

sytuacji”. Ogólnie „być zdolnym do czegoś” oznacza „być w stanie” do podejmowania czynności i 

osiągania określonych wytworów. 

Zmiana stanu podmiotu (istoty żywej) jest to (wyjaśnia się jako) proces przejścia od potencji 

(możności, możliwości, potencjalności) do stanu końcowego, który określa się terminem „akt” 

(spełnienie, urzeczywistnienie). Proces przejścia - to proces aktualizacji. Stan końcowy 

Arystoteles określa jako entelecheia. Ważne dla naszych rozważań jest to, że zmiana stanu 

(proces przejścia) ma dwie postaci (modusy przejścia): podmiot aktualizuje się pasywnie 

(passio) - modus „uczynnienia” i aktywnie (actio) - modus „czynności”. 

O dynamizmach podmiotu można mówić, jak wspomniałem, na trzech poziomach, cielesnym, 

zmysłowym i rozumowym. Poziomy te określają trzy różne wymiary podmiotowości osoby. 

Posiada ona wymiar s o m a t y c z n y , jako podmiotowość somatyczno-reaktywna. Jest ona 

związana ze stanem organizmu. Organy ciała stanowią o żywotności podmiotu, czyli jego 

dynamiźmie cielesnym, któremu odpowiada potencjalność somatyczna. Dynamizm ściśle 

somatyczny można scharakteryzować jako „reaktywny”, i podobnie też tkwiącą u jego korzeni 

potencjalność - jako „reaktywną”. 

Dynamizmy zmysłowy i rozumowy są to zjawiska poza-cielesne, choć z ciałem nierozerwalnie 

związane (uwarunkowane)3; Wytwory tych dynamizmów określamy terminem „psychika”. 

Dynamizm z m y s ł o w y  pozwala na doznawanie relacji i na poznanie zmysłowe. Doznanie 

jest to wytwór uczynnienia sfery emotywnej (dynamizmu zmysłowego); jest to zmiana stanu 

zmysłów, która jest wytworem działania elementów sytuacji na podmiot. Inaczej: doznawanie 

przez ciało B jest wytworem działania ciała A. Ten wytwór to zmiana stanu zmysłów oraz 

układu nerwowego. K. Twardowski zauważa, że człowiek „doznaje wrażeń zmysłowych” (1965f, 

str. 243) , zaś T. Kotarbiński widzi w doznaniach istotę zjawisk psychicznych. „Jednostkowe 

zdania psychologiczne odpowiadają schematowi: „A wyobraża sobie B”, „A przypuszcza, że B”, „A 

pragnie, by B” itp. (…). Pełny schemat wyglądałby zatem tak: „A doznaje tego oto: B” (1986, str. 

323). Natomiast „wrażliwość” jest to dyspozycja, a więc zdolność zmysłów do doznawania, to 

jest do odbierania określonego działania pod kątem jego wartości. Wrażliwość warunkuje 

doznawanie w a r t o ś c i  działania, choć wartość ta nie od razu jest odczytana (przeżyta i 

odczuta). Analogicznie: poznanie jako przejęcie form poznawczych dopełnia się czynnością 

psychiczną, jaką jest przejęcie treści. 

Z kolei dynamizm r o z u m u , choć uwarunkowany czynnościami zmysłowymi, wykracza poza 

czynności zmysłowe. Rozumność jest odrębnym dynamizmem ludzkiej natury. Dynamizm 

rozumu posiada dwa aspekty (funkcje); czynność woli i intelektu. Wola jest to zdolność do 

kierowania sobą (władania sobą). Termin „intelekt” oznacza zdolność do pojmowania znaczeń i 

tworzenia pojęć.  

                                                             
3 Na konieczność jakościowego odróżniania relacji wzajemnego przyczynowania i relacji warunkowania 

wskazał T. Tomaszewski (Tomaszewski, Wstęp, 1979). 
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Sięgając do aparatu pojęciowego koncepcji czynności i wytworów należy powiedzieć, że termin 

„wola” oznacza zarówno „wytwór” (np. „ostatnia wola zmarłego”), jak „czynność” („ktoś nie chce 

zgodzić się na określone cele”) i dyspozycję do podejmowania określonych czynności i osiągania 

wytworów („ktoś ma słabą wolę”). W tym ostatnim znaczeniu wola jest to swoisty dynamizm, 

niesprowadzalny do kierowania reakcjami przez treści psychiczne. Jest to zdolność do władania 

sobą. 

Można wskazać na dwa rodzaje zależności w obrębie dynamizmów podmiotu. Z jednej strony są 

to relacje p o z i o m e  (horyzontalne): pomiędzy poznaniem i doznaniem oraz pomiędzy 

intelektem i wolą. Z drugiej strony są to zależności pomiędzy poszczególnymi warstwami, a więc 

relacje p i o n o w e  (wertykalne).  

Jak widać, w świetle modelu „mozaikowego” można mówić nie tylko o procesach 

psychosomatycznych, ale szerzej: o procesach psychodynamicznych, gdyż dynamizm 

somatyczny jest tylko jednym z trzech jakościowo różnych dynamizmów. Przykładem takich 

zjawisk jest wzruszenie (które powstaje zarówno spontanicznie, jako wytwór doznania wartości 

zmysłowej, lub jako wytwór wyobrażenia sobie wartościowej sytuacji) oraz zamiar, rozumiany 

jako wytwór upodmiotowienia (interioryzacji) wartościowego stanu rzeczy jako własnego celu 

działania (zob. Rysunek 2, str. 13). 

Po wyróżnieniu różnych czynności (aktualizacji) podmiotu trzeba wskazać na ich rozmaite 

wytwory. W ujęciu K. Twardowskiego na życie psychiczne składają się czynności, ich wytwory 

oraz dyspozycje do powstawania takich, a nie innych czynności oraz kształtowania się 

wytworów o określonych parametrach (Twardowski, 1965f). 

„Wytworem” nazywamy to, co powstaje wskutek czynności, czyli jakiejś aktualizacji podmiotu4. 

Wytwory psychiczne są dopełnieniem (przedmiotem) wewnętrznym czynności. Na przykład 

wytworem czynności myślenia jest jakaś myśl. Wytwory mogą być n i e p r z e c h o d n i e , tj. 

pozostawać w obrębie danego dynamizmu, lub p r z e c h o d n i e . Wytwory przechodnie 

utrwalają się w jakimś materiale zewnętrznym. „Materiałem” jest to wszystko, co ulega zmianie 

pod wpływem czynności (działania), a więc to, cojest zdolne zmieniać swój stan. Dzięki 

obecności materiału powstają wytwory trwałe. „Wyrazy oznaczające czynności uwydatniają 

moment czynnościowy, a wyrazy oznaczające ich wytwory moment bardziej zjawiskowy, 

zdarzeniowy”. Natomiast „wytwory trwałe (...) przedstawiają się nie tyle, jako zjawisko lub 

zdarzenie, lecz jako rzeczy” (Twardowski, 1965 g, str. 229). 

Wytworem czynności władania sobą jest ruchliwość ciała, którą określamy terminem 

„zachowanie”. W tym wypadku materiałem jest reaktywność sfery somatycznej. Zachowanie jest 

wytworem przechodnim czynności własnej woli, jaką jest zdolność do władania sobą. Natomiast 

kierunek zachowania określają wytwory czynności doznania i poznania. 

Rozmaite wytwory czynności podmiotu można usystematyzować dwojako.  

W pierwszym rzucie widzimy wytwory dostępne obserwacji, rozumiane jako materialne stany 

dynamizmów podmiotowych oraz organizacji tych dynamizmów. Następnie zwrócimy uwagę na 

wytwory inne, niepodmiotowe i niematerialne. 

Dynamiczny podmiot, rozumiany tak, jak go ilustruje Model „mozaikowy”, uwarunkowany przez 

swoje relacje ze światem, jest pewnym s y s t e m e m  (Tomaszewski, 1979). System ten może 

                                                             
4 „To, co dzięki, wskutek jakiejś czynności, czyli przez tę czynność powstaje, nazwać można wytworem 

tej czynności” (Twardowski, 1965 g). 
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być rozmaicie zorganizowany, w swoim całożyciowym rozwoju (Kielar-Turska, 2000), zaś 

wytworem czynności organizowania siebie jest temperament i charakter (Jarosiewicz, 2001 a). 

Struktury te omawiam dalej, w związku z funkcjami rozwoju. 

W koncepcjach zmiany rozwojowej sięga się do takich zjawisk jak różnicowanie, 

uporządkowanie i integracja (Brzezińska & Trempała, 2000). Model mozaikowy ilustruje, w jaki 

sposób zjawiska dezintegracyjne (zmiana w obrębie danej warstwy spowodowana działaniem z 

zewnątrz) współistnieją ze zjawiskami integracyjnymi; integracja polega na tym, że zjawiska z 

warstwy niższej znajdują swe miejsce w obrębie zjawiska warstwy wyższej. Podstawą integracji 

jest naturalna zdolność woli do władania sobą (ciałem), wskutek czego pojawia się 

r u c h l i w o ś ć  jako wyraz tej zdolności. Jak podkreśla Andrzej Lewicki pojęcie zachowania 

„nie oznacza, jak w behawioryzmie, "reakcji" na "bodziec", lecz kierowany przez osobnika akt, 

nastawiony na realizację jakiegoś ważnego dla osobnika celu czy też na unikanie zagrożenia. 

Zachowanie jest więc "działaniem" (Szuman S., 1955, s. 13) albo "czynnością" (Tomaszewski T., 

1963), która ma swój psychologiczny mechanizm regulujący, ukierunkowujący zachowanie na 

określony cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie czynności" (Lewicki, 1978, str. 16).  

Stopniowo jednak zachowanie (ruchliwość) wyraża różne treści, które motywują wolę. Powstają 

w ten sposób tzw. w y t w o r y  s z t u c z n e , czyli tzw. „artefakty” (Twardowski, 1965 g). Opis 

artefaktów wymaga zarysowania modelu szerszego, niż tylko model dynamizmów 

podmiotowych. Jest to model organizacji (systemu), w którym znajdują swe miejsce nie tylko 

dynamizmy, ale też ich trwałe wytwory. 

Cztery sposoby istnienia podmiotu 

W modelu dynamiczno-egzystencjalnym wyróżniam cztery różne e g z y s t e n c j e  

dynamicznego podmiotu, czyli różne sposoby jego istnienia. 
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Rysunek 2: Model dynamiczno-egzystencjalny 

W powyższym modelu podmiot jest rozumiany jako zorganizowana struktura, jako systemem w 

obrębie większego systemu, jakim jest świat, w którym podmiot uczestniczy (Tomaszewski, 

1984). Można w nim wyróżnić relacje człowiek – świat, oraz relacje wewnątrzpodmiotowe. 

Relacje człowiek – świat są doznawane, a następnie przeżywane oraz poznawane 

(uprzedmiotawiane).  

Ilustrując w modelu dane empirycznie sposoby istnienie podmiotu odróżniam na dwóch osiach 

zjawiska podmiotowe i przedmiotowe, oraz materialne (cielesne) i niematerialne. Pozwala to na 

wskazanie czterech różnych aspektów ludzkiej egzystencji. Idę tu za Kulczyckim, który wyróżnił 

podmiotowy i przedmiotowy aspekt ludzkiej aktywności (Kulczycki, 1985). Przyjmuję, iż to, co 

określamy jako „podmiotowe” jest genetycznie związane z przeżyciem doznawanych relacji ze 

światem (upodmiotowienie), zaś zjawiska „przedmiotowe” bazują na treściach obiektywnego, tj. 

przedmiotowego poznania. 

Zjawiska materialne i przedmiotowe powstają na drodze obiektywizacji, która polega na ujęciu 

t r e ś c i  tego, „co” działa na zmysły i co jest doznawane. Wytworem poznania są 

przedstawienia poznawcze (Twardowski, 1965 a), czyli i n f o r m a c j e . Trwałym wytworem 

poznania jest stan wiedzy. Warto zwrócić uwagę, że treści psychiki nie są relacyjne; są to formy 

rzeczy. W związku z tym nie można poznać relacji. Relację można zreflektować, o ile jest ona 

dana w obrazie rzeczywistości. 
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Przedstawienia poznawcze5 są dane w postaci niematerialnej i przedmiotowej jako umysłowe 

obrazy rzeczywistości, jako wrażenia i wyobrażenia. Termin „umysł” oznacza świat 

odzwierciedlonych (zinternalizowanych) treści i ich znaczeń. Są to znaczenia rzeczy, relacji 

między nimi, jak i znaczenia wszelkich przedmiotów, które mogą być pomyślane, a więc 

tworzone umysłowo (wytwory formalne). Relacje umysłowe można reflektować, ujmując 

znaczenia tego, co jest odzwierciedlone, oraz można je upodmiotowić, tj. przeżyć, odnosząc je do 

siebie.  

Zjawiska podmiotowe i nie-materialne (tj. poza cielesne6), o ile są upodmiotowione, tworzą 

świadomość i jej trwałe stany zwane dążeniami7. Świadomość w ujęciu podmiotowym jest to 

niematerialny sposób istnienia podmiotu osobowego. Świadomość jest wytworem 

c z y n n o ś c i  p r z e ż y c i a  w a r t o ś c i , zarówno wartości doznawanych, jak i wartości 

związanych z wytworzonym obrazem siebie i świata. Jedne i drugie wartości określają 

ukierunkowanie życiowe podmiotu. Świadomość jako wytwór jest ujmowana metaforycznie 

jako „strumień przeżyć” (James, 2002), jako „melodia” (Ingarden, 1987). Świadomość, jako 

wytwór, jest to s t a n  o s o b y . Stany świadomości są uwarunkowane stanem dynamizmów 

podmiotowych, ale w istocie swej wykraczają poza te dynamizmy8, gdyż są wytworem odrębnej 

czynności, tj. przeżycia. 

Funkcją świadomości jest orientacja w położeniu życiowym. Dzięki zdolności do przeżywania 

swej sytuacji i zawiązaniu się trwałego wytworu przeżyć w postaci dążenia, człowiek - jako 

osoba - przeżywa swoje „położenie życiowe”, a nie tylko aktualną sytuację (Kulczycki, 1998). 

Trwały stan świadomości, określany jako pragnienia, wyjaśnia dążenie do „osiągnięcia wysokiej 

jakości życia” (Tomaszewski, 1984; Kulczycki, 1998). Jakość życia jest związana ze stanem 

świadomości, zaś kierunek dążeń, a więc cele i sposoby ich realizacji, jest określona przez 

strukturę umysłową, zwaną „ukierunkowaniem życiowym”. 

Przeżywane „położenie życiowe” jest swoistą wypadkową wielu przeżyć i pragnień. Również 

umysłowy obraz rzeczywistości wykracza poza materialne przedstawienie sytuacji i jest 

ahistorycznym wytworem refleksji podmiotu (Ey, 1978). 

                                                             
5 Przedstawienia to jedna z trzech podstawowych klas zjawiska psychicznych, obok sądów i emocji, 

jakie wyróżnił F. Brentano. Klasa ta "obejmuje ona zarówno konkretne naoczne przedstawienia, jakich 
dostarczają nam np. zmysły, jak i najzupełniej nienaoczne pojęcia" (Brentano F. , O źródle poznania 
moralnego, 1989, str. 18). 

6 Można je określić jako „duchowe”, jak to robi np. W. James (James, Psychologia. Kurs skrócony, 
2002), Z. Freud (Freud, 1982) i wielu innych badaczy. 

7 W refleksji teoretycznej pojawia się potrzeba >umiejscowienia< dążeń, choć – jako niematerialne 
stany świadomości - są to zjawiska z definicji pozbawione cechy rozciągłości. Nawiązując do sugestii B. 
Pascala można użyć tu terminu „serce” wskazując na pewną opozycję do „umysłu”. Grozi to jednak 
skojarzeniem z samymi emocjami. Ulegają temu autorzy „Psychologii społecznej”, którzy nadając swej 
pracy podtytuł „Serce i umysł” chcieli pokazać, iż „zachowanie społeczne jest skomplikowaną mieszaniną 
emocji i poznania. (…) Możemy podążać za tym, co nam dyktuje głowa, ale i za tym, czym kieruje się nasze 
serce. Czasem udaje się pogodzić oba dyktaty” (Aronson, Wilson, & Akert, 1997, str. XXI). W moim 
rozumieniu dążenia nie są emocjami, lecz – przynajmniej niektóre z nich - wytworem przeżycia emocji. 
Wydaje się, że mniej obciążonym terminem niż „serce” jest pojęcie „osoby”, będzie to wymagało jednak 
dalszych uściśleń. 

8 Nie przysługuje mu bowiem ani określone miejsce w przestrzeni, ani masa, a to są atrybuty tego, co 
cielesne (Kotarbiński, 1986). Nie są to jednak nowe byty, lecz odrębne sposoby istnienia bytu ludzkiego, 
które stwierdzamy empirycznie.  
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Wyjaśnianie zachowania 

Model zachowania 

W języku koncepcji czynności i wytworów K. Twardowskiego zachowanie jest materialnym, acz 

nietrwałym, wytworem czynności podmiotu. Czynności składające się na zachowanie są trojakie, 

materialne, ukierunkowujące i formalne (wyzwalające). Przede wszystkim są to czynności 

dynamiczne, tj. materialne i podmiotowe, które b e z p o ś r e d n i o  warunkują zachowanie 

(wola i zintegrowane z nią dynamizmy zmysłowe i cielesne). Stanowią one m a t e r i a l n y  

aspekt zachowania. Aspekt dynamiczny dany jest w przeżyciu aktualizacji woli, które jest 

oznaczane terminem „chcę”. Aspekt f o r m a l n y  zachowania stanowią jego „przedmioty”, a 

więc te umysłowe stany podmiotu i świata, na które jest skierowane zachowanie. Przedmioty 

zachowania są uwarunkowane motywami, które pełnią funkcję u k i e r u n k o w u j ą c ą  i 

ożywiajacą: określają one kierunek „poruszeń” wolę. Motywacja ukierunkowuje zachowanie nie 

bezpośrednio, lecz pośrednio, gdyż motywy stają się „przedmiotem”, na który jest 

ukierunkowane zachowanie, dopiero w momencie wyboru i decyzji. Ilustruje to relacyjny Model 

zachowania. 
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Rysunek 3: Relacyjny model zachowania 

 

Na osi pionowej ilustrujemy aspekt materialny i formalny zachowania: dynamizmy podmiotowe, 

oraz przedmioty, czyli treści umysłowe ukierunkowujące zachowanie. Natomiast oś pozioma 

ilustruje dwa rodzaje motywatorów, które odzwierciedlają się w obrazie siebie i świata i 

stanowią motywację dla podejmowanych przez podmiot zachowań (mechanizm 

ukierunkowujący zachowanie).  

Podmiot dany jest w doświadczeniu dwojako. Z jednej strony są to dynamizmy podmiotu, czyli 

zjawiska materialne, dostępne obserwacji (doświadczenie zewnętrzne) jako zachowanie. Z 

drugiej zaś strony jest to obraz rzeczywistości, w którym podmiot odzwierciedla się, oznaczony 

zaimkiem osobowym „Ja” i reprezentacja „świata”. W obrębie obrazu pojawiają się zarówno cele 
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(podmiotowe i rzeczowe), jak i sposoby ich realizacji. Treści te dostępne są w refleksji, czyli w 

doświadczeniu wewnętrznym.  

Pierwsze „przedmioty” działania określone są przez stany ciała. Stany te dane są w poznaniu i w 

przeżyciu. Dzięki czynności czucia wewnętrznego ciało (podmiot) staje się przedmiotem 

poznania. Dzięki temu potencjalna zdolność woli do władania sobą zostaje ukierunkowana 

formalnie przez treści przedmiotowe związane z ciałem. W ten sposób ciało staje się pierwszym 

„materiałem” czynności woli, czego wyrazem są ruchy dowolne9. 
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Rysunek 4: Mechanizm powstawania ruchów dowolnych 

Rysunek powyżej ilustruje mechanizm powstawania ruchów dowolnych. Reakcje ciała są 

zintegrowane w czynnościach woli. Początkowo są to ruchy nieukierunkowane na obiekty 

zewnętrzne, z uwagi na brak poznania (motywacji materialnej).  

Jednocześnie, obok czucia ciała, jako „przedmiotu”, pojawia się przeżycie stanu organizmu, jego 

homeostazy, w postaci przykrości/przyjemności. Termin "czucie" stosujemy również na 

określenie d o z n a n i a  w a r t o ś c i  tego, „co” działa na podmiot. Chodzi wówczas nie tylko o 

to, "co" to jest, ale o to, czy to komuś o d p o w i a d a . Ogólne określenie "odpowiada" oznacza 

zwykle "wartość" określonej relacji dla podmiotu. Może to być relacja z otoczeniem, ale też 

relacja z własnym organizmem. Jest to wartość relacji osoby do stanu jej ciała; wskazuje na to 

zwrot, że „ktoś źle się czuje". 

Przeżycia organizmu są pierwszymi stanami osoby, można wręcz powiedzieć, iż >budzą< osobę. 

Są to tzw. fakty podmiotowe, dane jako stany świadomości (osoby). Jak podkreśla W. Witwicki 

„zjawiska psychiczne są to fakty podmiotowe, dane w doświadczeniu wewnętrznym; zawsze 

                                                             
9 Jak podaje Andrzej Lewicki zachowanie „nie oznacza, jak w behawioryzmie, "reakcji" na "bodziec", 

lecz kierowany przez osobnika akt, nastawiony na realizację jakiegoś ważnego dla osobnika celu czy też na 
unikanie zagrożenia. Zachowanie jest więc "działaniem" (Szuman S., 1955, s. 13) albo "czynnością" 
(Tomaszewski T., 1963), która ma swój psychologiczny mechanizm regulujący, ukierunkowujący zachowanie 
na określony cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie czynności" (Lewicki, 1978, str. 16). 
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ktoś ich doznaje i, zależnie od siły doznania, uświadamia je sobie mniej lub więcej” (Witwicki, 

1997, str. 229). 

Zmiana stanu podmiotu na taki, który bardziej odpowiada osobie, staje się pierwszym celem 

aktywności. Cel ten nie zawsze jest poznany i zreflektowany; jest to zadanie samowiedzy, która 

czerpie swe treści z odczucia. 
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Rysunek 5: Doznawanie relacji w kierowaniu sobą 

Zjawiska podmiotowe mogą być odczuwane. Odczucie przykrości jest motywem dla pojawienia 

się pierwszych „celowych” zachowań dowolnych: jest to ekspresja przeżywanej przykrości w 

postaci płaczu. Płacz jest pierwszym sposobem realizacji tego celu, jakim jest zmiana stanu 

podmiotu, na poziomie organizmu, na bardziej wartościowy.  
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Rysunek 6: Motywacja homeo i heterostatyczna 

Najogólniej rzecz biorąc wartością jest to wszystko, na co osoba otwiera się w swoim przeżyciu, 

a więc to, czego doznaje, oraz – pośrednio - to, co poznaje, aby zaspokajać swe pragnienia.  

Wzruszenie powstaje w związku z doznanie zmiany stanu podmiotu. Może to być utrata 

homeostazy, np. przepełniony pęcherz. Relacja ta jest przeżywana jako nieodpowiednia i 

okreslana jako „przykrość”. Natomiast powrót do stanu pożądanego – przeżywa się jako 

przyjemność. Ale wzruszenie związane jest też z relacją do ciała społecznego (sarx), w którym 

podmiot uczestniczy. Jeśli relacja ta odpowiada osobie, to jej utrata jest przeżywana jako 

przykrość, zaś powrót do niej – jako przyjemność. Powrót do stanu pożądanego jest celem 

podmiotu. 

Warto przy tej okazji zauważyć, że pojęcie celu może być rozumiane w znaczeniu podmiotowym 

i rzeczowym. W znaczeniu podmiotowym jest to pożądany stan podmiotu. Może to być taki stan 

organizmu, w którym jest przeżywana przyjemność, lub też uniknięcie przykrości (powrót do 

homeostazy). Przejście do pożądanego stanu wymaga zmiany relacji autotelicznych. Płacz jest 

symptomem, który powoduje, że to otoczenie działa tak, aby te relacje zmienić, zaś podmiot 

doznaje tego działania i przeżywa jako wartościowe, bądź nie. Ale również sam podmiot może 

zmienić niekorzystne relacje poprzez własne zachowanie. Zachowania te to kierunkowe 

działania instrumentalne, które są sposobem realizacji celu. Podjęcie tych działań wymaga 

innych motywów, motywów rzeczowych. W refleksji teoretycznej odróżniamy bardzo wyraźnie 

cele i sposoby. W całym tym opracowaniu pojęcie celu zachowania oznacza pożądany stan 

podmiotu. Pierwsze cele związane są z przeżyciem stanu orgnizmu i pragnieniem powrotu do 

równowagi (homeostazy). Skąd osoba czerpie motywy dla podejmowanych zachowań? 

Oś pozioma (Rysunek 3) wyobraża dwa źródła motywów. Z jednej strony poznanie i wiedza 

(przedstawienia). Wiedza warunkuje podjęcie działania ukierunkowanego na sytuację 

zewnętrzną, obiektywną. Są to działania „zadaniowe”. Z drugiej strony mamy doznanie i 

przeżycie wartości relacji. Przeżycie warunkuje orientację w swoim położeniu życiowym 
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(świadomość): czy jest ono korzystne?, - czy zaspokaja potrzeby? Pojawienie się przeżyć 

powoduje, że zawiązuje się sytuacja „problemowa”.  

Pojawienie się przykrych przeżyć, lub utrata przeżyć przyjemnych, prowadzi do zawiązania się 

sytuacji problemowej. „Problem” jest to takie pogorszenie relacji między człowiekiem, a 

ważnymi aspektami świata, które tworzy przykrą sytuację życiową (Kulczycki, 1998). Kulczycki 

wyróżnia problemy podstawowe, związane są ze stanem dynamizmów, oraz problemy bytowe, 

które zawiązują się wraz ze zmianą stanu relacji ze światem. Aby rozwiązać problem osoba musi 

szukać różnych sposobów zachowania się, czyli wykorzystać swoją zdolność do podejmowania 

działań dowolnych, aby zmienić relacje na bardziej korzystne. Właśnie relacje bardziej 

korzystne przeżywane są jako „wartościowe”. 

Pierwsze zachowania dowolne są ukierunkowane przez zmienne motywy. Kierunki zachowania 

utrwalają się wraz z pojawieniem się struktur umysłowych, które zaczynają być przyczyną 

zachowań względnie niezależną od sytuacji zewnętrznej. Względnie trwały kierunek 

zachowania – jego cele, oraz sposoby ich realizacji, uwarunkowane są obrazem siebie i świata.  

Relacje a zachowanie 

Człowiek żyje w świecie relacji, zaś każde zachowanie zmienia strukturę relacji. W ujęciu 

systemowym, jakie dał Tadeusz Tomaszewski (Tomaszewski, 1979), podmiot jest ujmowany 

jako podsystem, który uczestniczy w większym systemie świata. Dużego znaczenie nabierają 

zatem relacje między tymi systemami. 

Jak podkreśla T. Tomaszewski „stosunki zachodzące między elementami środowiska (…) różnią 

się między sobą także j a k o ś c i o w o . Ogromna różnorodność tych stosunków daje się 

sprowadzić do dwóch podstawowych rodzajów: są to stosunki wzajemnego oddziaływania 

(interakcji) i stosunki wzajemnej zależności, inaczej mówiąc poszczególne elementy środowiska 

są wobec siebie nawzajem przyczynami i warunkami.” (Tomaszewski, 1979, str. 14) Zauważa 

też, iż „niektórzy teoretycy proponują pominięcie jakościowego charakteru stosunków 

zachodzących między człowiekiem, a otoczeniem i uwzględnienie tylko ich aspektu ilościowego, 

głównie w postaci zależności statystycznych. Ilościowe ujmowanie stosunków miedzy 

człowiekiem a jego otoczeniem ma niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju psychologii 

naukowej, jednakże tylko wtedy, gdy jego podstawą jest analiza jakościowa” (jw.). 

Z punktu widzenia rozwoju zainteresują nas zwłaszcza relacje wzajemnej zależności. T. 

Tomaszewski charakteryzuje je następująco: „Stosunki wzajemnej zależności mają charakter 

funkcjonalny i polegają na tym, że życie i działalność człowieka może przebiegać normalnie tylko 

przy istnieniu określonych elementów otoczenia i przy określonych ich stanach i związkach”. 

(jw.) Są to zasadnicze kategorie pojęciowe: „stany” określonych systemów, zwłaszcza systemów 

żywych (podmiotów) oraz „relacje” - w nich i pomiędzy nimi. Rozwój jest to względnie trwała 

zmiana stanów podmiotu, uwarunkowana relacjami ze światem. „Na przykład – podaje 

Tomaszewski - człowiek może żyć i pracować tylko w określonej temperaturze otoczenia, przy 

określonym ciśnieniu, przy określonym składzie atmosfery, przy stałym dopływie pożywienia, 

przy określonej pomocy i opiece ze strony innych ludzi itp. I odwrotnie, istnienie niektórych 

elementów otoczenia zależy od określonej działalności ludzi, a nawet samej ich obecności. W 

tych przypadkach, inne elementy otoczenia nie są przyczyną życia i działalności człowieka, ale 

ich warunkiem” (Tomaszewski, 1984, strony 14-15).  
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Relacje interakcji to wzjemne odniesienia podmiotu i świata. Podmiot nie tylko działa w świecie 

i ulega jego działaniom, ale p o t r z e b u j e  p e w n y c h  o d n i e s i e ń , tj. relacji.  

Relacje, które są doznawane i przeżywane jako wartościowe, składają się na klimat, w jakim 

dana osoba pragnie żyć i pracować, zaś wytworem relacji wzajemnego oddziaływania jest 

kultura, czyli sposób zachowania się. 

Wskazana przez Tomaszewskiego różnica jakościowa relacji jest powszechnie dostrzegana. A. 

Lewicki pisze, że "zachowanie spełnia u człowieka dwie funkcje: po pierwsze - służy 

zaspokojeniu potrzeb, po drugie - jest rozwiązywaniem zadań stawianych przez sytuacje 

życiowe i określonych wymaganiami charakterystycznymi dla kultury danego środowiska 

społecznego. Normalnie obie funkcje są ze sobą zestrojone" (Lewicki, 1978, str. 16). 

Dwa rodzaje relacji możemy też ilustrować jak niżej, nawiązując do przedstawionego wyżej 

modelu zachowania (Rysunek 3, str. 15): 
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Rysunek 7: Relacje zależności i wzjemnego oddziaływania 

Relacje, które są przeżywane jako wartościowe są warunkami dla kształującego się obrazu siebie 

w świecie (relacje autoteliczne). Natomiast poznane obiekty stają się warunkiem dla 

odzwierciedlenia relacji instrumentalnych (obraz świata). 

Między tymi dwoma rodzajami relacji zachodzi ścisły związek. W procesie zachowania się, pisze 

J. Nuttin, "staje się jasna zasadnicza i aktywna rola świata, gdy uświadomimy sobie, że stanowi 

on treść procesów psychicznych: jako "wartościowości" dynamicznych interakcji i jako 

"przedmioty" wszelkiej czynności percepcyjnej czy poznawczej" (1968, str. 241). 

Człowiek doznaje wartości i spontanicznie w y b i e r a  sposób zachowania się; jest to wybór 

„przedmiotu chcenia”. Jest on z reguły słabo reflektowany, gdyż to odczuwane pragnienie 

wpływa na wybór. Tego typu uwarunkowanie wyborów określam mianem „skłonności”. Z 

drugiej strony człowiek reflektuje swoje położenie życiowe i rozstrzyga o obiekcie działania. Są 

to dojrzałe decyzje zawodowe, uwarunkowane sprawnością samowiedzy. 

Podstawowe tezy na temat zachowania są zatem następujące: (1) W aspekcie materialnym 

zachowanie jest wytworem czynności podmiotu (czynność woli). (2) Zachowanie jest 

uwarunkowane dwojako: przeżywanymi „wartościami” i poznanymi „obiektami”. Wytworem 

przeżycia wartości jest pozytywna dezintegracja struktury podmiotu (rozumianego jako 

organizacja). Kiedy mówimy o aspekcie kierunkowym wskazujemy na motywy, które są 

czynnikiem integrującym, tj. ukierunkowującym zachowanie. Czasem również poznawane 

motywy określa się terminem „wartość”, gdyż warunkują one zachowanie, są zatem swoistą 

potrzebą (potrzebą dla zachowania). (3) Osoba poszukuje odpowiedniego klimatu, świata 

wartości, oraz aktywnie tworzy kulturę swego bycia w świecie. 

W ujęciu relacyjnym zachowanie „jest to zawsze zachowanie się człowieka jako całości i ma 

zarówno aspekt zewnętrzny, jak i znaczenie, czyli intencjonalność. Tak więc całe życie 

psychiczne sprowadza się do zachowania się w świecie i można wyodrębnić w nim dwie fazy czy 

dwa aspekty: konstruowanie sytuacji i odpowiedź w ścisłym sensie" (Nuttin, 1968, str. 27). 
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Konstruowanie sytuacji polega na budowaniu obrazu siebie i świata. Zachowanie się jest 

„odpowiedzią”. 

Relacje, a czynności podmiotu 

Wartości pojawiają się w kontekście zachowania, bo funkcją zachowania jest zmiana relacji na 

bardziej wartościowe. Jednak do ujęcia sensu wartości zbliżamy się jeszcze bardziej, wskazując 

na ich związek z czynnościami podmiotu, które warunkują zachowanie.  

Czucie stanu organizmu, oraz bezkierunkowe zachowanie dowolne, jakim jest ekspresja 

przykrości/przyjemności, określają podstawowy mechanizm zachowań dowolnych. W 

zachowaniach tych pierwszym „przedmiotem” jest ciało, dane w postaci czucia. Wraz z 

rozwojem (organizacją podmiotu) pojawiają się inne „przedmioty”, które stają się motywami dla 

zachowań dowolnych - kierunkowych, zaś zachowania bezkierunkowe stają się techniką 

realizacji zachowań kierunkowych. 

W procesie rozwojowym zasadnicza struktura zachowania nie zmienia się; zachowanie jest to 

wytwór czynności woli. Natomiast zmienia się motywacja; jest ona uwarunkowana nie tylko 

odczuciem przeżyć stanu ciała, lecz innymi wytworami, jakie pojawiają się w życiu psychicznym. 

Pojawienie się wewnętrznych wytworów czynności psychicznych powoduje, że obok zachowań 

(symptomów) rozwija się „środowisko wewnętrzne” (Dąbrowski, 1986). Życie człowieka i jego 

rozwój to zjawisko szersze, niż zachowania. Samo zachowanie jest uwarunkowane nie tylko 

relacjami ze środowiskiem, ale również – i coraz bardziej - stanem podmiotu i jego czynnościami 

własnymi, w każdym z czterech wyróżnionych sposobów istnienia (Rysunek 2). 

Mówimy tu o ogólnym pojęciu „czynności”, ale trzeba zaznaczyć, że już sam Twardowski 

zauważył, iż odrębną kategorią czynności, czy też podkategorią, są uczynnienia. Należałoby 

zatem mówić o czynnościach typu actio i o czynnościach typu passio, które określamy terminem 

„uczynnienie”. Zarówno czynności, jak i uczynnienia pojawiają się początkowo w relacji do 

elementów środowiska, zaś swoistym >katalizatorem< są dyspozycje, czyli stany podmiotu. 

W obrębie dynamizmów podmiotowych (Model mozaikowy) można wyróżnić następujące 

uczynnienia: postrzeganie, doznanie, odczucie i odzwierciedlenie. 

Postrzeganie zmysłowe jest to uczynnienie zmysłów, który jest wytworem „działania” podniety. 

Jest ono uwarunkowane (jest funkcją) pobudliwością zmysłową. Wytworem trwałym czynności 

postrzegania jest przejęta forma poznawcza. Forma poznawcza jest to – w języku koncepcji 

czynności i wytworów - dopełnienie (przedmiot) wewnętrzne postrzegania, zaś wytworem 

zewnętrznym podmiotowym jest podniecenie10, czyli gotowość do działania ukierunkowanego 

na podnietę. Podniecenie integruje sferę zmysłową i cielesną. 

                                                             
10 Podnieta – element materialny otocznia, który wywołuje podniecenie. Uwarunkowaniem zdolności 

do podniecenia jest stan hormonalno-humoralny organizmu. 
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Odrębnym jakościowo uczynnieniem jest doznanie zmysłowe. Doznanie jest to odrębny 

jakościowo stan zmysłów, niż postrzeganie. Doznanie jest to zmiana stanu zmysłów (ich 

uczynnienie) pod wpływem kontaktu z innym ciałem (lub z własnym organizmem). Jest ono 

wytworem działania na podmiot. Funkcją doznania jest wykrywanie z m i a n y  w relacjach 

podmiotu ze światem na poziomie zmysłów. Również własny organizm jest doznawany i w tym 

sensie znajduje się w relacji do poznającego go podmiotu. W doznaniu następuje >odczytanie< 

w a r t o ś c i  z m i a n y  r e l a c j i . Nie tylko działanie zmienia relację, również brak 

działania odbierany jest jako zmiana (brak stymulacji). Doznanie jest uwarunkowane 

wrażliwością zmysłową11.  

                                                             
11 Wrażliwość jest trwałym wytworem doświadczenia tego, co korzystne lub niekorzystne dla 

podmiotu, w aspekcie jego życia cielesnego i zmysłowego. 
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Wytworem nietrwałym doznania jest wzruszenie. Wzruszenie jest to stan dynamizmu 

zmysłowego (emotywność). Niezwykle istotna jest funkcja wzruszenia; wzruszenie dezintegruje 

strukturę dynamizmów podmiotowych. Jest zatem zasadniczym czynnikiem rozwojowym. 

Wytworem zewnętrznym jest spontaniczne ustosunkowanie się do tego, „co” działa. Jeśli to, co 

działa jest korzystne dla podmiotu (funkcja wrażliwości zmysłowej), to następuje 

ukierunkowanie podniecenia w ruchu „do” (emocja); elementy niekorzystne wywołują 

oddalenie, czyli ruch „od”. 

Podniecenie i wzruszenie to stany ciała uwarunkowane również czynnościami układu 

wegetatywnego, zaś emocja to wytwór bądący już wyrazem czynności podmiotu (woli). Warto 

tu zauważyć, że w ujęciu C. Junga postrzeganie i doznanie są to dwie czynności irracjonalne 

(Jung, 2009). Towarzyszą im wytwory: podniecenie oraz wzruszenie. Uczynnienia zmysłowe 

dopełniają się przez czynności racjonalne: poznanie i przeżycie. 

Poznanie treści tego, „co” działa jest czynnością poznawczą, określaną jako „uprzedmiotowienie” 

bądź obiektywizacja (zob. Rysunek 2, str. 13). Obiekt dany jest w poznaniu nie jako całość, ale 

jako różne modalności zmysłowe (np. szorstkość, ciepłota, itd.). Wytworem poznania jest 

przedstawienie poznawcze, czyli treść psychiczna. Przedstawienie to jest następnie 

odzwierciedlone, jako wrażenie, jako „obiekt” ujęty poznawczo w różnych modalnościach.  

Natomiast przeżycie wzruszenia jest czynnością osoby. Wytworem przeżycia wzruszenia jest 

odczytanie przez osobę wartości doznawanej relacji. Wartość ta odpowiada, bądź nie, osobie, co 

wyraża się w przyjemności, bądź przykrości. W samym wzruszeniu relacja odpowiadania 

dotyczy tylko sfery zmysłowej. 

Poznanie treści oraz przeżycie wartości to już czynności, nie zaś uczynnienia zmysłowe. Według 

Junga to funkcje racjonalne. Można je ilustrować jak poniżej. 
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Rysunek 8: Czynności irracjonalne i racjonalne (za: C. Jungiem, model własny H.J.) 

 

Zarówno poznane treści, jak i przeżyte wartości są odzwierciedlone umysłowo. W wyniku 

internalizacji treści poznania dane są jako wrażenia, tj. stają się „jasne”. Wrażeniem nazywamy 

treść reakcji zmysłów na podniety przedmiotowe. Wrażenia są najściślej związane z tą specyficzną 

właściwością i zdolnością zmysłów, jaką jest poznawanie. Zmysły reagują na odpowiadające im 

przedmioty [jakości zmysłowe] za pomocą uczynnienia (postrzgania). Następnie obiekt poznania 

zostaje odbity, tj. odzwierciedlony, umysł zatrzymuje w sobie obraz rzeczy, jakiś „przedmiot”
12

. 

Przedmiot jest to „coś”
13

, co ukierunkowuje zachowanie dowolne. 

Przeżyta wartość może być również obiektywizowana poprzez czynność o d c z u c i a  tej 

swoistej „treści” doznania, jaką jest przeżycie i pragnienie. Dokonuje się to poprzez 

odzwierciedlenie odczuć. W umysłowym odzwierciedleniu stwierdzamy treści trojakie: 

intuicyjne, obrazowe i abstrakcyjne (Kulczycki, 1990). Treści obrazowe i abstrakcyjne są 

wytworem refleksji. 

Jest oczywiste, że sposób (proces) odzwierciedlenia wartości jest bardziej złożony, niż 

odzwierciedlenie treści poznania. Po pierwsze: odczucia związane są genetycznie z osobą, jako 

strukturą świadomościową. Swoistą „treścią” odczucia jest zatem stan osoby (stan 

świadomości). Po drugie wartość jest zawsze relacyjna, zatem osoba dana jest, w odczuciu, w 

relacji, w relacji do swego ciała, lub w relacji do swego środowiska, najpierw do matki, potem do 

rodziny itd. Zawsze jest to bycie w jakimś „ciele”. 

                                                             
12 Wyraz „przedmiot” (obiectum) ujmuje „osoby i rzeczy, zjawiska, stany, zdarzenia, ich właściwości 

oraz stosunki miedzy nimi zachodzące, jednym słowem wszystko, co możemy sobie w jakikolwiek sposób 
wyobrazić lub pomyśleć” (Twardowski, Wyobrażenia i pojęcia, 1965k, str. 114). 

13 M. Kreutz: „termin ten wyraża najogólniejsze, najwyższe pojęcie, jakie w ogóle istnieje, pojęcie, które 
nie posiada żadnych cech, a ma za to najszerszy zasięg. Przedmiotem w tym znaczeniu jest wszystko bez 
żadnych ograniczeń. Potocznie używamy w tym sensie zaimka coś.” (Kreutz, Podstawy psychologii. 
Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii, 1949, str. 350). 
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Dzięki odczuciom w umysłowym odzwierciedleniu wyodrębnia się podmiot, ale podmiot dany w 

relacji. Jak? 

Stan osoby, np. przyjemność, bądź pragnienie, może być dany w postaci odczucia i samowiedzy, 

która bazuje na refleksji, oraz oznaczony zdaniami, które zawierają trzy elementy, np. „jest mi 

źle, bo jestem głodny”. Widzimy tu odczuwaną osobę („mi”), jej stan („źle”), oraz drugi biegun 

relacji, dany w czuciu („głód”, czyli stan ciała). Podobnie w zdaniu „(Ja) jestem smutny, bo nie ma 

mamy”. Jak to pokazuje T. Kotarbiński zdania właściwe dla doswiadczenia psychologicznego 

mają postać „A doznaje B” (Kotarbiński, 1986). 

Bardzo często występują braki w samowiedzy, gdyż ta związana jest z refleksją i z użyciem 

s ł ó w  na oznaczenie treści. 

Stan osoby jest odzwierciedlony umysłowo jako odczucie pragnienia, które może być ujęte w 

relacji, lub nie. „Jest mi źle (smutno)”. Można przyjąć, że odczucie osoby jest pierwszym stanem 

umysłu. Stan ten jest wytworem odczucia stanu świadomości, a więc pewną jakością. Wokół tego 

stanu umysłowego pojawiają się inne stany, stany o genezie t r e ś c i o w e j , związane z 

poznaniem, z wiedzą o sobie (obserwacja) i z samowiedzą (np. czucie). 

Określenie „środowisko wewnętrzne”, jakie zaproponował Dąbrowski, oznacza zatem dwa 

„światy”: świat „serca” i świat „umysłu”. Świat serca to przeżycia i pragnienia. Świat umysłu to 

odzwierciedlenia, obrazy i znaczenia, które stwierdzamy empirycznie dzięki refleksji.  

Można przyjąć, iż zasadniczym czynnikiem d y n a m i z u j ą c y m  myślenie jest odczucie. Nie 

jest to tylko odczucie przeżyć, ale też – a nawet przede wszystkim – pragnień. Pragnienie jest to 

przeżycie braku, a więc przeżycie pewnego n a p i ę c i a  między dwoma stanami osoby. Na 

przykład między stanem sytości, a stanem głodu, między stanem doznawania przyjemności, a 

stanem jej braku, który jest przeżywany jako przykrość. Trwałym wytworem takich przeżyć jest 

ukierunkowane dążenie.  

Stan pragnień i dążeń jest spontanicznie odzwierciedlany umysłowo. Zasadniczą cechą 

odzwierciedlenia jest to, że są to treści „jasne”. Termin „wrażenie” wskazuje właśnie na to, co 

jest jasno „widziane” w refleksji. Natomiast przeżycia i pragnienia są „pewne”. Jeśli treści te są 

odczuwane, a przez to odzwierciedlone, to powstają wrażenia bardziej wyraziste i trwalsze, niż 

wrażenia związane z treściami poznania (postrzegania), choć zwykle nie są tak jasne. Dlatego 

określamy je jako intuicyjne14. W związku z tym są one dla osoby ważniejsze. Cechą treści 

danych na poziomie odzwierciedlenia inuicyjnego jest to, że treści te niajako „narzucają się” 

myśleniu. Można je oddać w zdaniu „myśli się”.  

Znajduje to swój wyraz w refleksji teoretycznej. K. Twardowski pisze o „doznawaniu wrażeń”, 

wskazując na dwa aspekty wrażenia: na jego treść i na jego doznawaną wartość15. Natomiast J. 

Nuttin przyjmuje, że osobowość jest to struktura w a ż n y c h  relacji, to o ich ważności 

przesądza to, że są one odczuwane. 

Zasadnicze znaczenie dla umysłowego odzwierciedlenia ma tożsamość odczuć (jakości) z 

treściami, które są dane w czuciu ciała, w jego obserwacji, danej jako jego wygląd (czyli obraz 

                                                             
14 „Przeżycie jest przedmiotem intuicji, bezpośredniego doświadczenia” (Wojtyła, Wykłady lubelskie, 

1986, str. 24). Bezpośredniego, tj. bez udziału poznania.. 
15 Wojtyła: "Odbicie zmysłowe łączy się często z pewnym czuciem lub też odczuciem. Kiedy ktoś mówi, 

że jakaś rzecz lub osoba "zrobiła na nim wrażenie", to chce przez to wyrazić, że wraz z odbiciem pewnej 
treści zmysłowej doznał odczuwalnego poruszenia i dzięki temu wrażenie mocno narzuciło się jego 
świadomości" (Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 1982b, str. 93). 
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ciała), lub w postrzeganiu drugiego bieguna relacji: „ciała” matki. W wypadku braku 

odpowiednich treści powstają wyobrażenia. Np. ktoś sobie wyobraża, że coś się „dzieje” w jego 

organizmie. 

Kształtujący się odzwierciedlenie siebie-w-świecie jest >zabarwione< odczuwanymi dążeniami 

(przeżyciami, pragnieniami i dążeniami)16. Odzwierciedlenie to staje się uwarunkowaniem 

zarówno własnego działania, jak i powstającego obrazu rzeczywistości. Jest to obraz zmysłowy 

(konkretny), a następnie abstrakcyjny. Obraz ten jest wytworem refleksji. 

Cztery poziomy aktywności 

Uwarunkowanie działania. 

Wraz z odzwierciedleniem pojawia się zdolność do k i e r u n k o w e g o  władania sobą, 

ponieważ pojawiają się „przedmioty” mentalne. Początkowo są one niereflektowane. Tym 

niemniej, pojawienie się „przedmiotów” umysłowych powoduje, że osoba staje się zdolna do 

wpływu na stan swoich relacji. Stają się one celem dowolnego działania (aktywności). 

Zachowanie dowolne jest wytworem czynności woli, nie zaś reakcją na bodźce. Czynność woli 

jest dana w bardzo swoistym przeżyciu, mianowicie w przeżyciu sprawczości. Pierwszym celem 

działania nie są jednak stany zewnętrzne, rzeczowe, lecz stany podmiotowe, określone przez 

pragnienia. Zachowanie staje się sposobem osiągania celu, jakim jest zaspokojenie pragnień.  

Podjęcie zachowania d o w o l n e g o  wymaga motywów, czyli przedmiotów umysłowych, 

które określają jego kierunek. Przedmioty zachowania są określone przez poznane treści: 

podniety i motywy17. Przedmioty te są wybierane jako środek (sposób) zaspokojenia pragnienie. 

Zachowania takie nie tylko służą zaspokajaniu przeżyć, ale ich wytwory są przeżywane. Uczucie 

jest to przeżycie przyjemności związane z zaspokojeniem pragnienia poprzez zachowanie.  

                                                             
16 "Kiedy wrażenie łączy się ze wzruszeniem, wówczas przedmiot jednego i drugiego wyraźniej wciska 

się w świadomość człowieka i zarysowuje się w niej. Zarysowuje się bowiem wtedy w świadomości nie tylko 
obraz, ale także wartość przedmiotu, a świadomość poznawcza w związku z tym nabiera jakby barwy 
emocjonalnej. Powstaje intensywniejsze przeżycie, dzięki któremu sam przedmiot staje się dla podmiotu 
czymś bardziej ważnym" (Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 1982b, str. 94). 

17 Władysław Witwicki proponuje podział uczuć: „stany uczuciowe rozpadają się naprzód na dwie 
wielkie grupy: stany autopatyczne i heteropatyczne. Autopatycznymi nazywamy takie stany uczuciowe, które 
można przeżyć bez względu na myśl o stosunku walki lub spółki z innymi istotami żywymi. (…) 
Heteropatyczne stany uczuciowe to te, w których lgniemy do drugich istot, pojmowanych jako istoty żywe, 
albo się od nich odwracamy, odnosimy się do drugich dodatnio lub ujemnie, to znaczy: kochamy, 
nienawidzimy, gardzimy, czcimy, wstydzimy się, szydzimy, współczujemy, zmierzamy w nich do spółki lub 
do walki z kimś. Te stany rodzą się na tle towarzystwa, na tle współżycia z drugimi istotami.” (Witwicki, 
Psychologia uczuć i inne pisma, 1995, strony 238-239). 
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Rysunek 9: Geneza wartości określających role zawodowe 

Jak to ilustruje Rysunek 9 Motywy zachowań są związane z czterema rodzajami motywów 

(różnych, co do genezy): 

Sposoby.  

Geneza zachowań związana jest z motywatorami rzeczowymi. Powstają one dzięki postrzeganiu 

rzeczy i zjawisk, które mogą stać się obiektami działania dla osoby. Osoby, które w ten sposób 

funkcjonują na rynku pracy określamy mianem „Realizatora”. 

Ludzie: 

Jest to motywacja niematerialna, której źródłem są doznania i przeżycia relacji 

międzyosobowych. Jest to rola „Aktora”. 

Cele: 

Motywacja jest określona przez odczuwane pragnienia i uczucia. Jest to rola „Podmiotu”. 

Podmiot odrywa się od doznawanych relacji i tworzy własne cele, czyli takie stany siebie, które 

ma zamiar osiągnąc poprzez działanie. Podmiot działa per se, czyli dla siebie.  

Myślenie: 

Geneza zachowań ma swe źródło w wytworach myślenia, tj. w „przedmiotach”. Zachowanie 

odrywa się od motywacji materialnej, doznaniowej, a nawet od własnych stanów podmiotu. 

„Przedmioty” działania są określone przez decyzje, które są podejmowane na bazie obrazu 

rzeczywistości. Jest to rola „Autora”18. 

                                                             
18 Terminy „autor”, „podmiot” i „autor” zaczerpnięte są z prac Marka Savicasa (Savicas, 2011; Minta, 

2012). W moim ujęciu ich znaczenia związane są z przyjętym w tej pracy modelem zachowania. 
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Na osi pionowej oddajemy aspekt materialny i formalny zachowania. Aspekt m a t e r i a l n y  

jest określony przez wolę i podległe jej dynamizmy: dynamizm cielesny i zmysłowy (zob. 

Rysunek 1, str. 9). Aspekt f o r m a l n y  uwarunkowany jest przez treści motywacji. Motywacja 

ma swe źródło w świadomości i w psychice. Świadomość to motywacja n i e m a t e r i a l n a , 

uwarunkowana przeżyciami. Osoba przeżywa zarówno to, czego doznaje (aspekt passio), jak i 

uczucia (aspekt actio). Natomiast treści psychiki określają motywację m a t e r i a l n ą . Składają 

się na nią treści wiedzy i samowiedzy. W związku z tym kierunek zachowań uwarunkowany jest 

zarówno przez odczuwane pragnienia (wartości), jak i przez odzwierciedlane wrażenia. Między 

tymi motywami zachodzi duża różnica. Odczucia pragnień są „pewne”, ale „niejasne”. Natomiast 

wrażenia są „jasne”, ale często mało wyraziste (nie są pewne). Poza tym należy zwrócić uwagę, 

że doznania zmysłowe określają z a k r e s  dóbr (wartości), jakie ogarnia zachowanie. Wartości 

te są doznawane. Może to być w ą s k i e  dobro własnego organizmu, lub s z e r s z e  dobro, 

związane z relacjami z ludźmi, w końcu dobro najszersze, dane formalnie, w postaci znaczeń.  

Wyjątkowe znaczenie dla zachowania ma ćwiartka trzecia w modelu; dzięki twórczości moralnej 

powstają własne cele, które są bardziej lub mniej adekwatne do potrzeb podmiotu. Można wręcz 

postawić pytanie, czy istnieją jakieś „obiektywne” potrzeby podmiotu, poza potrzebami 

podstawowymi, związanymi z funkcjonowaniem organizmu. 

Można wyróżnić cztery „poziomy” aktywności. Aktywność na poziomie organizmu 

(wegetatywnym), zmysłowym (temperament), umysłowym i rozumowym. 

Poziom organizmu: ruchy dowolne 

Aktywność na poziomie organizmu to władanie sobą. Wytworem są s y m p t o m y  i ruchy 

d o w o l n e . 

Poziom zmysłowy: ruchy kierunkowe (temperament) 

Zachowanie, które jest wzbudzane przez przeżycia i pragnienia, a kierowane przez treści 

określone przez spontaniczne uczucia, określamy terminem temperament. Wytworem tych 

zachowań są ruchy dowolne k i e r u n k o w e . Cel tych ruchów (wartość/dobro) określony jest 

przez doznania. Mogą to być doznania stanu własnego ciała (flegmatyk), lub przez poznanie lub 

doznania relacji, czyli sytuacji, w jakich uczestniczy podmiot na poziomie zmysłów. Jeśli relacja 

jest poznawana, jako źródło zachowań instrumentalnych, to powstaje typ sangwinika. Jeśli 

natomiast jest doznawana w relacjach społecznych i odczuwana, to zawiązuje się typ 

melancholika. Jeśli relacje społeczne (doznania) nie są odczuwane, lecz dopełniają się 

poznaniem motywów działania, mamy do czynienia z typem choleryka. 

Na poziomie umysłowym motywy zachowań powstają na bazie odzwierciedlenia umysłowego. 

Jak podaje Kulczycki, opisując procesy orientacyjne, można wyróżnić trzy jakościowo różne 

sposoby pojawiania się treści umysłowych. Są to odzwierciedlenia intuicyjne (poczuciowe), 

obrazowe i abstrakcyjna. Na poziomie zachowań temperamentalnych, regulowanych treściami 

zmysłowymi, mamy do czynienia z orientacją intuicyjną. 

Na każdym z tych poziomów, a więc już w zachowaniach temperamanetalnych, jest oczywiście 

zaangażowana wola, gdyż zachowanie jest wytworem czynności woli. Aktywność woli jest dana 

empirycznie w przeżyciu sprawczości. Przeżycie sprawczości może być dwojakie: typu passio i 

typu actio. Przeżycie typu passio związane jest z uczestnictwem w działaniu. Podmiot, który 

doznaje działania „ciała” (matki) i przeżywa przyjemność, zaczyna kierować się przyjemnością, 

tj. tak włada sobą, aby tą przyjemność przeżywać. Kieruje się zatem „zasadą przyjemności” 
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(Freud). Sam nie działa kierunkowo. Utrata przyjemności jest przeżywana jako pragnienie. 

Pojawiają się dwa sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. 

Natury melancholiczne p r z e c h o w u j ą  przyjemne wrażenia, czyli wspomnienia 

działających osób. Wspomnienia te mogą być przeżywane analogicznie do przeżycia samych 

doznań (wzruszeń). Brak jest tutaj uczuć, zaś w miejsce uczuć pojawia się zdolność do 

odtwarzania przechowywanych przeżyć. Melancholik nie działa, lecz przeżywa i fantazjuje. 

Mogą natomiast pojawiać się zachowania wiążące, których „przedmiot” jest związany z 

motywami, których dostarczają osoby, z którymi melancholik jest, bądź był, w relacji. Tego typu 

relacje „instrumentalne” mają chronić przez utratą przyjemności. Dzieci takie są lgnące i 

grzeczne. 

Obok zachowań wiążących pojawiają się też inne działania, dla których motywów dostarcza 

poznanie. Są to działania instrumentalne. Natury choleryczne podejmują aktywne działania 

ukierunkowane na ważne „obiekty”, tj. takie, które są zabarwione odczuciem. Jako wytwór 

obserwujemy zachowania e m o c j o n a l n e , to jest takie, które odnawiają relację z 

wartościowymi obiektami. Obiekty, na które skierowane jest działanie są przeżywane jako 

środek (sposób) zaspokojenia pragnień, a tego rodzaju uczucia określamy jako społeczne.  

Zachowania osób sangwinicznych ukierunkowane są przez przedmioty zabarwione 

podnieceniem. Przedmioty te są jasno odzwierciedlone, gdyż są to podniety materialne. Tego 

rodzaju „obiekty” działania są przeżywane, a przeżycia tego rodzaju określamy jako uczucia 

zmysłowe, wskazując w tym na ich genezę. 

W zachowaniach dowolnych na poziomie temperamentu mamy do czynienia ze spontanicznym 

wyborem przedmiotu chcenia. Na wybór tego, a nie innego przedmiotu, spośród różnych 

motywów, ktre oddziaływują na wolę, ma wpływ jego w y r a z i s t o ś ć . Na wyrazistość tą 

składa się „koloryt” emocjonalny, związany bądź to z przewagą wzruszenia (u melancholików), 

bądź to podniecenia (u sangwiników), bądź to ze wzruszeniem, które dopełnia się podnieceniem 

obiektem, jak to jest u choleryków.  

Zachowania osób flegmatyczych posiadają mechanizm analogiczny jak u choleryków, z tą 

różnicą, że ich celem jest własne ciało, nie zaś ciało społeczne. Celem, na który skierowane jest 

aktywne działanie, jest własne ciała, jego stan, zaś środkiem dla zaspokojenia pragnień 

cielesnych są obiekty dane w obserwacji otoczenia. Tego rodzaju uczucia określamy jako uczucia 

cielesne, wskazując na ich cel. 

Poziom umysłowy: nadawanie znaczeń (charakter) 

Na poziomie zmysłowym zachowanie jest regulowane materialnie i kierunkowo. Aspekt 

materialny określany jest przez przeżycia i pragnienia, które określają bezwiedny cel 

aktywności. Aspekt ukierunkowujący przez motywy zmysłowe, które wzbudzają zachowania i 

wyjaśniają kierunki aktywności. Na poziomie umysłowym zasadniczego czynnikiem 

określającychm kształt zachowania jest aspekt formalny, związany z trwałym 

odzwierciedleniem świata w postaci znaczeń. 

W umysłowym odzwierciedleniu relacji podmiotu i świata pojawiają się różne aspekty realnych 

relacji, zarówno ich biegun podmiotowy, czyli osoba, która przeżywa wartości, jak i to, „co” 

pojawia się w otoczeniu, jako możliwość zaspokojenia pragnień. Tym, co wyjaśnia zachowanie 

jest stan umysłu, który ujmujemy jako układ wartości i możliwości. Jest to wytwór refleksji. 
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Refleksja polega na n a d a w a n i u  z n a c z e ń  treściom, które „wyłaniają się” w umyśle, jako 

wytwór czynności odzwierciedlenia.  

Nadawanie znaczeń to czynność intelektualna, to „poznanie poznanego”. Wytworem refleksji 

jest wiedza o stanach własnego umysłu, czyli pewne przedstawienia. Może to być wiedza o 

zjawiskach materialnych, jak i wiedza abstrakcyjna. Wiedza ta jest odzwierciedlana jako 

o b r a z y  rzeczywistości. Mogą to być obrazy sytuacji w jej aspekcie materialnym, jak i obrazy 

abstrakcyjne, na które składają się znaczenia niematerialne.  

Obrazy a b s t r a k c y j n e  są przedstawiane jako modele rzeczywistości, czyli pewne 

wyobrażenia umysłowe. Wraz z zarysowaniem się modeli rzeczywistości mówimy o zachowaniu 

na poziomie czwartym - rozumowym. 

Nadawanie znaczeń to w istocie aktywne myślenie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że czym innym 

jest spontaniczne odzwierciedlanie odczuć i wrażeń, o którym można powiedzieć „myśli się”, a 

czym innym a k t y w n e  myślenie refleksyjne oddane w zdaniu „ja myślę”: osoba pojmuje 

wówczas sens odzwierciedlonych treści, wydaję sądy i pdejmuję decyzje. W konsekwencji w 

świecie „jasnych” treści umysłowych znajdą się wytwory dwojakie. Z jednej strony spontaniczne 

odzwierciedlenia: różne odczucia, wrażenia i wyobrażenia. Z drugiej zaś znaczenia, które są 

wytworem czynności refleksji. Moment ten został uchwycony przez Kartezjusza: „cogito, ego 

sum”. 

Refleksja wnosi nową jakość w przedstawienia poznawcze. Bardzo istotne jest to, że oznacza się 

nie tylko różne odczucia i treści zmysłowe, lecz również r e l a c j e . Na tym polega, w istocie, 

pojmowanie rzeczywistości. Same spontaniczne przedstawienia zmysłowe nie ujmują bowiem 

relacji między tym, co jest odczuwane i poznawane. Wraz z czynnością refleksji, spontanicznej 

bądź metodycznej, pojawiają się przedstawienia rzeczy i relacji między rzeczami. Świat 

odzwierciedla się jako s y t u a c j a , w której wyodrębniają się wartości i możliwości. Rozumieć 

to znaczy intelektualnie opanować znaczenia rzeczy i relacji między rzeczami.  

W obrazie siebie i świata można wyróżnić relacje między rzeczami i relacje „ja” – „świat”. 

Nawiązując do terminów zaproponowanych przez W. Jamesa przyjmuję, że odczuwane „ja 

empiryczne”, tj. przeżywająca osoba, dopełnia się treściami samowiedzy („ja przedmiotowe”) i 

powstaje jakiś obraz „ja-w-świecie” („ja podmiotowe”). Należy oczekiwać, że jest to obraz 

relacyjny, ponieważ „ja empiryczne” powstaje zawsze w realnych relacjach ze światem (relacje 

autoteliczne). 

W literaturze wskazuje się na trzy ważne zjawiska, które pojawiają się w rozwoju: na 

poszerzanie siebie, na przekraczanie siebie i na umacnianie siebie. Nawiązując do modelu 

dynamiczno-egzystencjalnego (Rysunek 2, str. 13) przyjmuję, że: 

- „poszerzanie siebie” jest wytworem uczestnictwa w kulturze, które wyraża się w nawiązaniu 

relacji społecznych; jest to transgresja „pozioma”. 

- „przekraczanie siebie” związane jest z przeżyciem dynamizmów podmiotu (dynamizmów 

zmysłowych i dynamizmu woli). Wytworem przeżycia jest pojawieniem się „osoby”, jako 

struktury świadomościowej. Jest to transgresja „pionowa”, albo transcendencja (Wojtyła, 1994). 

- „umacnianie siebie” jest wytworem odczucia, czyli odzwierciedlenia stanu osoby w umyśle. 

Powstaje tzw. „podstawa podmiotowa zachowania” (Kulczycki, 1985). Określamy ją terminem 

„ego”. 
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Zawiązujące się spontanicznie „ego” jest określone przez odczuwane pragnienia. Odczucia te 

określają cele aktywności. 

Umacnianie siebie 
(posiadanie siebie)

•8 Odczucia dążeń („bycie”): 
klimat

•9 Skłonności do wyboru 
„sposobów bycia” 
(charakter)

Kierowanie sobą
(panowanie sobie)

•10 Odzwierciedlenie: 
orientacja

•11 Refleksja: znaczenia

•12 Myślenie

•13 Pojmowanie

Zmiany w sobie: 
dezintegracja

•2 Doznanie relacji: 
poszerzanie siebie 
(wzruszenie)

•3 Przeżycie: przekraczanie 
siebie (transcendencja)

Zmiany otoczenia

•5 Spostrzeżenia 
(podniecenia)

•6 Poznanie zadań 
(transgresja, kultura)

Sposoby

(Realizator)

Relacje

(Aktor)

Cele

(Podmiot)

Myślenie

(Autor)

DYNAMIZMY

potrzeby podstawowe

•1 Zmiana stanu

ŚWIADOMOŚĆ

4 dążenia

UMYSŁ

•14 Obraz siebie, świata i relacji

PSYCHIKA

7 poznanie samowiedza uczucia
k
ie
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n
e
k

w
o
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Rysunek 10: Podstawowe kategorie wartości w karierze zawodowej 

Cel jest to „przedmiot umysłowy”, swoisty motyw określający i n t e n c j ę  zachowania, 

podmiotowy kierunek dążenia. Cel nie jest początkowo reflektowny. Dlatego też mówimy o 

„ego”, nie zaś o „ja”. „Ego” określa aspekt formalny zachowania (aktywujący). 

Aspekt motywacyjny (ukierunkowujący) związany jest z pojawiajacymi się możliwościami 

zaspokojenia pragnień (wartości). W ten sposób kierunek d ą ż e ń , odzwierciedlonych 

umysłowo jako wartości, przejawia się jako s k ł o n n o ś ć  do wybierania pewnych sposobów 

działania, to jest relacji instrumentalnych. Są to spontanicznie wybierane „przedmioty” chcenia. 

Dwie kwestie wymagają rozważenia na poziomie aktywności sytuacyjnej. Po pierwsze – 

spontaniczne wybory nie zawsze są trafne sytuacyjnie. Tworzenie adekwatnych do stanu 

faktycznego obrazów siebie napotyka na różne trudności. Jedną z nich jest fakt, że materiałem, 

na jakim bazuje refleksja jest spontaniczne odzwierciedlenie, na które duży wpływ mają 

przeżycia i pragnienia. Osoba wybiera, jako sposób zachownaia się, to, co jej odpowiada, nie 

zawsze licząc się z realiami sytuacji. Wybór jest przejawem „chcącego myślenia”, jest wiec 

nacechowany subiektywnością. Dlatego też, jak to szczegółowo opisał Kulczycki (Kulczycki, 

1998), projekty działania w sytuacji są w różny sposób o d c h y l o n e  od rzeczywistości.  

Po wtóre powstaje pytanie o ź r ó d ł a  trwałości skłonności, które przejawiają się w 

spontanicznych wyborach. Jest to – w istocie – pytanie o genezę charakteru. Charakter jest to 

sposób bycia typowy dla okreslonej osoby. Jak pisze Kulczycki: „Poznając zachowanie się 
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konkretnej osoby w ciągu dłuższego okresu czasu, możemy stwierdzić, że mimo znacznej 

różnorodności i zmienności dostosowanej w większym lub mniejszym stopniu do istniejącej 

sytuacji, wykazuje ono pewną charakterystyczną dla niej specyfikę. Przejawia się ona w 

wyborze jednych stanów rzeczy a pomijaniu innych, w podkreślaniu pewnych aspektów 

sytuacji i lekceważeniu pozostałych, w częstym posługiwaniu się pewnymi sposobami i 

formami postępowania, chociaż inne też są dla niej dostępne” (Kulczycki, 1998, str. 36). 

W literaturze opisuje się różne mechanizmy, m.in. projekcja i inflacja, które wpływają na to, że 

powstają nieadekwatne obrazy siebie, a w konsekwencji skłonności do wyborów określonych 

sposobów bycia. Innymi słowy „bycie”, a więc wytwór odczuwania swoich dążeń (pragnień i 

zamiarów), warunkuje „sposób” bycia. Ten „sposób”, czyli trwale zindywidualizowane 

zachowanie się w sytuacji, to właśnie charakter. 

Projekcja i inflacja 

Można wskazać na dwa skrajne przypadki powstawania nieadekwatnych obrazów siebie, które 

powodują, że pojawia się trwale zindywidualizowane zachowania się w świecie (charaktery). 

Zasadnicze znaczenie ma fakt, że obraz siebie powstaje w trzech stadiach. Najpierw pojawia się 

(1) odczuwanie pragnień, którego wytworem jest spontaniczne odzwierciedlenie osoby, które 

określamy jako „ego”. Następnie (2) ego jest reflektowane, tj. nabiera znaczenia w kontekście 

obiektywnej wiedzy o sobie i świecie i zostaje oznaczone zaimkiem osobowym „Ja”. W końcu (3) 

„ja” zostaje odzwierciedlone w umysłowym obrazie rzeczywistości, jako element relacji „ja” – 

„świat”. Specyficzne relacje „ja” – „świat” określamy terminem osobowość. 

Dodajmy, że czasem „ego” umyka refleksji i pozostaje nieoznaczone. W obrazie siebie pojawia się 

wówczas „ja”, które powstaje na drodze obiektywnej obserwacji siebie. Wówczas pojawiają się 

zachowania na dwóch niejako poziomach. Z jednej strony dana osoba zachowuje się racjonalnie, 

zgodnie ze swoim obrazem „ja”. Z drugiej zaś strony pojawiają się zachowania, których celem 

jest potwierdzenie „ego”. Ktoś np. wykonuje czynności wynikające z faktu, że jest kierownikiem, 

a jednocześnie – w sposób zupełnie bezwiedny – zachowuje się w sposób wyższościowy. 

Niewątpliwie taka „złożoność” zachowań nie jest zjawiskiem rzadkim. Jak ją wyjaśnić? 

Wydaje się, że jest tak dlatego, że „ego” powstaje jako wytwór spontanicznego odczucia 

pragnień, zaś pragnienia te mają różną genezę. Jak to ilustrujemy nasz model (Rysunek 2, str. 

13) w świadomości pojawiają się przeżycia dwojakie: o genezie zmysłowej i umysłowej. Na 

poziomie odczuć zmysłowych mamy przeżycia wzruszeń, czyli cele związane z doznawanymi 

relacjami. Ale również treści umysłowe, a więc wrażenia i wyobrażenia, mogą być 

upodmiotowione. Powstają wówczas uczucia, które określają aspekt kierunkowy zachowań.  

Jeśli w strukturze świadomości dominują przeżycia o genezie zmysłowej, to znaczy związane z 

pasywnym doznawaniem relacji ze światem (świadomość osoby typu passio), to pierwszym 

przedmiotem odzwierciedlonym umysłowo jest doznawany świat, na jaki osoba się otwiera. Jest 

to przedmiot specyficzny: niejasno odczuwany, ale wyrazisty. W wypadku odzwierciedlenia 

wyłącznie elementów świata, np. matki, grupy, mówimy o projekcji (rzutowaniu). Pojawiają się 

dwie konsekwencje. Ponieważ zawiązanie się relacji społecznych polega na doznaniu działania 

świata, w którym się uczestniczy, światu temu przypisuje się moc19. Drugą konsekwencją jest to, 

                                                             
19 Z pewnego punktu widzenia projekcja jest czymś zupełnie naturalnym, bo skoro doznawanie wiąże 

się z oddziaływaniem świata na podmiot, to - rzecz jasna - światu należy p r z y p i s a ć  zdolność do 
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że świat ten staje się celem, czyli podmiotowym kierunkiem dążeń, intencją zachowań. Jest to 

zjawisko paradoksalne: stany własne podmiotu są zastąpione przez stany świata, w którym się 

uczestniczy! 

Ponieważ proces odzwierciedlenia pragnień w umyśle można określić jako „myśli się”, nie zaś: 

„ja myślę”, to myśli się o działaniu świata i jego mocy, a następnie też działa się dla tego świata.  

W ślad za takim, a nie innym, ukonstytuowaniu się celu pojawiają się spontaniczne wybory 

sposobów działania. W projekcji sposoby te są wytworem naśladowania świata. Dzieci o 

temperamencie melancholicznym mają pewne cechy z tym związane, np. bawią się w dom i 

szybciej używają języka.  

W sytuacji, kiedy powstają przeżycia o genezie umysłowej, powstają cele związane z poznanymi 

obiektami zewnętrznymi. Stany świata, nie zaś stany podmiotu, stają się przyczyną zachowania, 

jego motywem i celem.  

Projekcje jest błędem refleksji, niedostatkiem w oznaczaniu odczuć, związanym z brakami 

samowiedzy na temat w ł a s n y c h  przeżyć i pragnień. Samowiedza zaś dlatego nie wywiązuje 

się ze swego zadania, że jej obiektem są odczucia, które z natury swej są niejasne. Są jednak 

„pewne”, w tym znaczeniu, że odzwierciedlają się intensywnie, wnosząc swoisty koloryt 

emocjonalny do obrazu rzeczywistości.  

Wpływ projekcji na nadawanie znaczeń polega na tym, że pewne elementy świata nabierają 

bezwiednie dużego znaczenia. W efekcie nadmiernej wartości dla zaspokojenia pragnień nabiera 

„ciało”, w jakim żyje (uczestniczy) osoba, a nie relacja z tym ciałem. Jest to znaczenie przypisane 

komuś (czemuś) z uwagi na przeżycie, z pominięciem osoby, która odczuwała te przeżycia. 

Samowiedza jest wyparta przez wiedzę o otoczniu (o „ciele” społecznym). Wartość przestaje być 

czymś z m i e n n y m : wzjemnym odniesieniem osób, a staje się czymś jednokierunkowym: 

wymaganiem ze strony świata, który ma moc. Innymi słowy „wartość” staje się c e c h ą  

spostrzeganej sytuacji, a nie relacją, czyli odniesieniem czegoś do siebie.  

Można przyjąć, że w mentalnym odzwierciedleniu zarysowuje się nie „ego”, ale super-ego, to jest 

ciało, w którym uczestniczy osoba. Stany ciała zostają odzwierciedlone i stają się formalną 

przyczyną zachowania. Świat staje się wzorcem wymaganych zachowań. Relacje instrumentalne 

nie pełnią funkcji zmieniania świata, ale dostosowania się do jego wymagań. 

Oczywiście - w momencie formalnego „przesłonięcia” „ego” przez super-ego, własne przeżycia i 

pragnienia, związane np. ze stanem organizmu, nie przestają istnieć. Przejawiają się one w 

spontanicznych wyborach, tj. w skłonności do wchodzenia w pewne relacje ze światem. Przez 

zchowania poprawne i obowiązkowe >przebijają się< zachowanie pierwotne, egocentryczne. 

Projekcja dotyczy osób pasywnych, ukierunkowanych na uczestnictwo i doznawanie 

przyjemności. Utrata przyjemności powoduje oczekiwanie, że stanie się to w wyniku działania 

świata. Przyjemne działania ożywiają, a brak takich działań powoduje depresję. 

Osoby o temperamencie melancholicznym uciekają w przyjemne wspomnienia. Jest to 

mechanizm introjekcji, czyli otwarcia się na motywy, które mogą stać się przedmiotem działania 

zaspokajającego pragnienia. Jest to introjekcja o genezie podmiotowej, która zamyka na 

poznanie realnych obiektów działania. W efekcie tego mechanizmu powstaje typ uczuciowca, 

który zaspokaja swoje pragnienia poprzez fantazjowanie. 

                                                                                                                                                                                              

takiego działania, a nie sobie. Problem w tym, że zatraca się zdolność do wpływania na relację; cała „moc” 
pozostaje po stronie świata. 
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Natomiast u natur flegmatycznych dużego znaczenia nabiera odczuwany stan ciała, któremu 

przypisuje się nadmierne znaczenie (wartość). Stan ten jest przeżywany w momencie utraty 

homeostazy. Czucie pozwala na wadanie sobą, zaś kierunków zachowania się dostarcza 

introjekcja rzeczowa, tj. poznanie obiektów, które mogą zaspokajać potrzeby organizmu. W 

obrazie zarysowuje się zatem „ja cielesne” oraz „świat” jako miejsce zaspokajania potrzeb ciała. 

Możliwa jest też druga skrajność w oznaczaniu doznawanej relacji. Jeśli znaczenia nabiera sam 

podmiot osobowy, to mówimy o inflacji20(„ogarnięciu”). Inflacja związana jest z przeżyciem 

własnej sprawczości i twórczości. Osoby takie reflektują świat jako miejsce, w którym 

zaspokajane są ich pragnienia. Dominuje aspekt materialny zachowania, własne stany, lecz nie 

związne z organizmem i jego potrzebami, ale ze stanem zmysłów, ze wzruszeniami. Wartością 

nie jest homeostaza (jak u flegmatyków), ale heterostaza. Przyjemność nie jest związana z 

powrotem do stanu równowagi, ale z doznawaniem sytuacji. Czynnikiem inicjującym 

zachowania jest przeżycie straty i pragnienie powrotu do przyjemności. Osoby inflacyjne są 

„ogarnięte” przez pragnienie przyjemności. Paradoksalnie, same nie szukają sposobów 

zaspokojenia swych pragnień, lecz żądają tego od otoczenia. Trafnym obrazem takich osób jest 

postać Króla, opisana przez A. Saint-Exupery’ego. Pragnienie „bycia” kimś nie dopełnia się tu 

sprawnym działaniem. 

W przeciwieństwie do flegmatyków u choleryków znaczenie nie obejmują stanów osoby 

(odczuwanych przeżyć i pragnień), lecz sytuacji. Choleryk to człowiek sytuacji. 

Obok projekcji i inflacji pojawia się introjekcją, czyli poznaniem tego, co „jest”, tego, co „działa” i 

samego „podmiotu”. Jeśli dominuje czynność postrzegania zmysłowego obiektów działania i 

podniecenie nimi, to w odzwierciedleniu dominują treści rzeczowe. W refleksji osoba nadaje 

znaczenia temu, co jest dostępne w poznaniu. Introjekcja inaczej przebiega u choleryków i 

sangwiników. 

W przypadku osób o temperamencie sangwinicznym introjekcja jest mechanizmem 

dominującym, z uwagi na zabarwienie odzwierciedlenia przeżyciem podniecenia. Sangwinik jest 

podobnie aktywny jak choleryk, lecz ukierunkowuje się na rzeczy, a nie na relacje. Dlatego 

wytworem introjekcji są obrazy rzeczy, które stają się celem działania, nie zaś środkiem do 

zaspokojenia pragnień. Sangwinik pragnie zatem rzeczy, a jego oraz rzeczywistości jest wybitnie 

konkretny. Zarysowujący się obraz siebie jest oparty na treściach poznania. W efekcie 

zarysowuje się „ja” zmysłowe, zorientowane na relacji instrumentalne. Motywy o genezie 

rzeczowej stają się nie tylko celem, ale mogą być materiałem dla działania, lub narzędziami. 

Jeśli inflacja dopełnia się rzeczową introjekcją („wszystkim być, wszystko mieć”), to mamy do 

czynienia z sytuacją, w której w reflektowanym odzwierciedleniu znaczenia nabierają te relacje, 

które zaspokajają odczuwane pragnienia. Jest to właściwe naturom cholerycznym. Jest to „ja 

społeczne” (James). Choleryk odczuwa swe pragnienia i radzi sobie z nimi przez podejmowanie 

działania. 

Opisane wyżej mechanizmy powodują, że pojawia się specyficzna >mapa znaczeniowa świata. 

Osoby egotyczne przeceniają znaczenie doznawanych relacji, co wyraża się w ich swoistym 

sposobie bycia. Są to osoby ukierunkowane na odczuwanie klimatu, który im „pasuje”. Ale 

                                                             
20 Inflacja (łac. inflatio) = to "nadęcie, wzdymanie"; inflatus = nadęty, wezbrany, napuchnięty; 

napuszony, dumny; gniewny, oburzony" (Słownik łac. 260). 
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również osoby ukierunkowane przez uczucia, a więc motywowane materialnie (mechanizm 

introjekcji), usztywniają swoje zachowanie.  

Skłonności charakterologiczne zawiązują się we wczesnym dzieciństwie, jak to zauważył A. 

Adler (Adler, 1986), około 3-6 roku życia. 

Dyspozycją do nabycia >mocnego< charakteru są szczególnie nasilone przeżycia i uczucia. 

Utrwalają się one w specyficznym obrazie siebie, lub świata, co powoduje, że zachowanie staje 

się na trwale ukierunkowane. 

W praktyce bardzo trudno odróżnić te cechy zachowania, które są związane z temperamentem i 

te, za które odpowiada charakter. Zasadnicza różnica polega na tym, że temperament jest to 

pewien koloryt zachowania się w konkretnych sytuacjach. Natomiast charakter jest to skłonność 

do wyboru sytuacji, które są „odpowiednie” dla osoby, która już posiada własną „mapę 

rzeczywistości (obraz siebie i świata). Trafnym terminem dla zachowań, ktre biorą początek nie 

w sytuacji, ale w jej obrazie, jest „postępowanie”. 

Klimat i kultura 

Zasadnicze dla przeprowadzonych wyżej analiz jest to, że w mechanizmie ukierunkowującym 

ludzkie zachowania można wskazać dwa różne jakościowo rodzaje motywów, a w konsekwencji 

dwa rodzaje „przedmiotów”, na które skierowane jest zachowanie się podmiotu.  

Motywacja może być dwojaka. Pierwszym źródłem motywów są stany świadomości. Są to 

motywy o s o b i s t e , z natury swej subiektywne. W literaturze wiele pisze się dziś o zjawisku 

qualiów, czyli tych wszystkich stanów, które dane są pierwszoosobowo (Chalmers, 2010). Innym 

j a k o ś c i o w o  źródłem motywów są treści poznania. Są to motywy o b i e k t y w n e . 

Wygodnym sposobem opisu ludzkiego zachowania jest wskazanie na klimat i kulturę, jak to już 

wcześniej zostało wzmiankowanie, w kontekście dwóch jakościowo różnych relacji: 

autotelicznych i instrumentalnych.  
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Rysunek 11: Klimat i kultura 

Na „klimat”21, w jakim żyje i rozwija się osoba, składają się różne jakościowo doznania, które są 

przeżywane. Na rysunku powyżej ilustrujemy klimat jako odczuwany stan świadomości osoby, 

w jej aktualnym położeniu życiowym. Na położenie to składają się relacje autotelicznych, które 

oznaczamy jako k.1. 

„Przedmiotem” przeżycia jest wartość tego położenia, które jest dobre lub złe. Wytworem 

nietrwałym przeżycia jest przyjemność/przykrość oraz pragnienia, zaś wytworem trwałym – 

stan świadomości, tj. jakość życia osoby. 

Termin „kultura” wskazuje na czynności i ich wytwory. Jako "czynność" kultura oznacza wysiłek 

myśli człowieka, jego twórczość wewnętrzną, którego wytworem są cele oraz sposoby ich 

osiągania. Cele i sposoby są to p r z e d m i o t y  w e w n ę t r z n e , związane z obrazem siebie 

i świata. Zarówno cele, jak i sposoby ukierunkowują zachowanie22, cele określają jego spekt 

materialny, zaś sposoby aspekt ukierunkowujący. Jako "wytwór" zewnętrzny kultura jest to 

zachowanie, które jest wytworem materialnym osobowej czynności panowania sobie, tj. 

ukierunkowania woli przez „przedmioty”.  

Na pierwsze zachowania składają się sposoby zaspokajania własnych pragnień. Są one 

przeżywane jako spontaniczne uczucia. Uczucia te utrwalają się dwojako. W strukturze 

świadomości jako dążenia. Natomiast w obrębie dynamizmów powstaje zintegrowana struktura 

                                                             
21 Termin klimat jest trafną metaforą. Nawiązuje on do przeżywanego klimatu, tj. stanu związanego z 

przeżyciem otocenia przyrodniczego. 
22 Zachowanie jest wytworem sztucznym, to jest wytworem reflektowanych celów i sposobów ich 

realizacji, a nie spontanicznie postrzeganych treści psychicznych. 
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dynamizmów, określana jako temperament. Obserwowalnym przejawem temperamentu w 

zachowaniu jest ruchliwość (zob. Rysunek 11: k.2.1). Zachowania są szybkie, lecz łatwo 

wygasające (sangwinik), lub wolne (melancholik). Wraz z pojawieniem się własnych celów 

mówimy o działalności (nie ruchliwości) i o charakterze (k.2.3). Charakter jest to sposób 

postępowanie ku określonym celom, nie zaś tylko „wygląd” zachowania. 

Zasadnicze znaczenie w wyjaśnianiu zachowania na rynku pracy ma związek klimatu i kultury. 

Są to zjawiska komplementarne, tj. wzajemnie się uzupełniające, dopełniające się. Odczuwany 

klimat zmienia się, gdyż jest związany z poszerzającym się zakresem wartości, w jakich 

uczestniczy osoba, z jej dojrzewaniem. W ślad za tym idzie też zmiana kultury, czyli sprawność 

zachowania się. Sprawność zachowania się związana jest z jakością odzwierciedlenia i obraz 

siebie i świata. Na poziomie temperamentu zachowanie jest regulowane przez spontaniczne 

odzwierciedlenia. Przejście na poziom charakteru wymaga refleksji. 

Pożądaną jakość życia osiąga się na dwa sposoby. Wartościowe położenie życiowe osiąga się 

zarówno przez pasywne przeżycia wzruszeń, jak i przez aktywne uczucia.  

Różnica nie polega tylko na innej motywacji, w pierwszym przypadku niematerialnej, w drugim 

zaś materialnej. Zachowania te różnią się też w aspekcie zaangazowanych w nie dynamizmów 

(aspekt materialny zachowania). Wzruszenie jest zasadniczo innym stanem podmiotu, niż 

podniecenie. Wzruszenie dezintegruje struktury popędowe i przyczynia się do rozwoju 

podmiotu, do jego dojrzewania; staje się on zdolny do funkcjonowania w bardziej złożonych 

relacjach. Natomiast podniecenie jest czynnikiem integrującym i usprawniającym i przyczynia 

się do nabycia pewnej kultury zachowania się.  

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju ma to, czy wzruszenie „do” powstaje przez doznanie relacji, 

która obiektywnie jest bardziej wartościowa. Jest to funkcja wrażliwości podmiotu. Wrażliwość 

jest wrodzona, lub kształtuje się, jako trwały wytwór doznań. Wymaga to powtarzalności 

sytuacji, w jakich uczestniczy dana osoba, co A. Saint-Exupery opisał jako proces „oswajania”. Do 

klimatu trzeba się przyzwyczaić. 

Z drugiej strony jest kwestia, czy podnieta, która wyzwala zachowanie, ukierunkowuje je tak, 

aby położenie życiowe zmieniało się na lepsze, zgodne z celem określonym przez przeżycie. 

Może się bowiem zdarzyć tak, że między aspektem materialnym, a ukierunkowującym nie ma 

spójności. Jeśli podnieta sama w sobie jest przyjemna, np. przyjemne smaki, zapachy itd., to 

ukierunkowuje zachowanie na obiekty, które nie polepszają położenia życiowego. Powiemy o 

takiej sytuacji, że sposób staje się celem. Tak funkcjonują dzieci, które uwarunkowały się na 

słodycze. Bardzo swoista kultura przyjemności powoduje utratę wrażliwości na wartości. 

Wydaje się, że można przyjąć następującą regułę komplementarności: Konkretny klimat 

wymaga nabycia odpowiedniej kultury bycia. Zupełnie analogicznie jak określona pora roku 

wymaga takich, a nie innych zachowań: ubierania się, odżywiania itd. Zmian klimatycznych 

doznajemy jako passio, zaś odpowiednich zachowań uczymy się jako actio. 

Obok warunkowanie instrumentalnego reakcji, którego wytworem jest określona kultura, należy 

zauważać proces warunkowania wrażliwości, który polega na przyzwyczajaniu się do 

okreslonych doznań. 
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Relacyjne ujęcie wartości 

Wartość jako specyficzna relacja 

Wartość jako relacja 

W ujęciu relacyjnym (Nuttin, 1968; Kulczycki, 1985; Jarosiewicz, 2012) wartość jest to relacja 

odpowiadania, czegoś/kogoś – komuś/czemuś – z uwagi na coś. Ogólnie rzecz biorąc relacją jest 

k a ż d e  odniesienie dwóch obiektów, np. relacja mniejszości/równości w matematyce. Relacje, 

w jakich uczestniczy podmiot nie są relacjami formalnymi, lecz mają to do siebie, że wpływają na 

stan podmiotu rozumianego jako organizacja. Ponieważ wyróżniamy cztery sposoby istnienia 

podmiotu (egzystencje), zatem można wskazać cztery relacje odpowiadania: materialne, 

treściowe, formalne i osobowe (Rysunek 2, str. 13). 

Można mówić o „wartości” w znaczeniu szerszym i węższym. W znaczeniu s z e r s z y m  

wartością jest „coś”, co warunkuje coś innego, co ukierunkowuje określone czynności osoby. W 

znaczeniu w ę ż s z y m  wartością jest „coś”, co jest przeżywane jako uwarunkowanie „czegoś”.  

Wartość jako „relacja odpowiadania” 

Relacja „dpowiadania” w aspekcie materialnym jest to odniesienie związane z doznawaniem 

świata przez dynamiczny podmiot. Wytworem doznawania jest zmiana stanu podmiotu. 

Relacje dane w aspekcie obiektywnym jest to relacja poznana, czyli obiektywizowana. Przedmiot 

relacji jest to „coś”, co znajduje się w relacji odpowiadania. Wytworem poznania są treści 

psychiczne, które zostały „przejęte” z przedmiotu (Twardowski, 1965 a). Treści psychiczne 

składają się na poznawcze „przedstawienie” świata. Specjalnego znaczenia nabierają treści 

związane z odczuwaniem własnych pragnień, ich wytworem jest samowiedza, tj. przedstawienie 

stanu osoby. 

W aspekcie formalnym przedstawione relacje dane są jako umysłowe obrazy rzeczywistości. Są 

one wytworem odzwierciedlenia treści, zarówno treści o genezie zmysłowej, jak i treści 

umysłowych, pozyskanych w refleksji.  

W końcu w aspekcie osobowym wartość jest to relacja przeżyta. Wytworem przeżycia jest stan 

świadomości osoby. 

Aspekt subiektywny (podmiotowy) i obiektywny wartości 

Wydaje się, że można mówić o aspekcie subiektywnym (podmiotowym) i obiektywnym 

wartości, czyli wzjemnych odniesień podmiotu i świata. Aspekt podmiotowy dany jest w 

p r z e ż y c i u , zaś aspekt obiektywny w p o z n a n i u . Jedno i drugie ujęcie ma swoje zalety i 

wady. Zaś oba te aspekty są odzwierciedlone, choć nie zawsze tak samo wiernie, w obrazie 

siebie, świata i relacji „ja-świat”.  

Relacje przeżywane składają się na jakość życia. Sa one określane jako autoteliczne, czyli takie, 

od których zależy życie i rozwój osoby. Stan tych relacje dany jest jako odczuwany klimat, w 

jakim żyje osoba. Natomiast poznawcze odniesienia do obiektów, które są dane jako warunek 

działania w świecie, określamy jako relacje instrumentalne. Dysponowanie tego typu wiedzą na 

temat działania pozwala na doskonalenie działania, czyli na kulturę zachowania się. 

Aspekt subiektywny i obiektywny nie są rozłączne. 

Relacje obiektywne, dane w umysłowym odzwierciedleniu i związane z nimi zachowania mogą 

również stwarzać warunki dla przeżycia jakości życia, czyli tworzyć określony klimat. Ten rodzaj 
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klimatu jest tzw. wytworem sztucznym. Zachowania takie określają ukierunkowanie życiowe i 

o c z e k i w a n ą  jakość życia.  

Z kolei relacje autoteliczne, które są dane w przeżyciu, mogą się stawać relacjami 

instrumentalnymi, o ile są obiektywizowane jako „przedmioty” działania. Powstaje w ten sposób 

swoista odmiana kultury, którą określam jako k u l t u r ę  m o r a l n ą . Jest to kultura, która 

służy podniesieniu jakości życia. M. Kulczycki ujmuje ten rodzaj zachowań jako „rozwiązywanie 

problemów życiowych”, bądź jako „radzenie sobie” z problemami życiowymi (Kulczycki, 1985).  

Przeżycie relacji 

Kiedy mówimy o odpowiadamiu czegoś - komuś, to mamy na myśli bądź to dynamiczny 

podmiot, który doznaje, bądź to osobę, która przeżywa relacje. W aspekcie podmiotowym relacja 

musi być doznana i przeżyta, aby stała się wartością. Wartość w aspekcie podmiotowym jest 

wytworem czynności upodmiotowienia relacji, w jakich żyje i rozwija się podmiot (zob. Rysunek 

2, str. 13). Czym innym jest zatem b y ć  p o d m i o t e m  w świecie relacji, czym innym jest 

d o z n a w a ć  zmysłowo tych relacji (jest to funkcja wrażliwości), a czymś innym p r z e ż y ć  

swą podmiotowość, w czynności upodmiotowienia. Upodmiotowienie oznacza u z n a n i e  

przez osobę relacji za odpowiednią. Uznanie to nie jest poprzedzone poznaniem, ani refleksją; 

jest to spontaniczny wybór relacji. J. Nuttin określa tą czynność terminem upersonalizowanie23. 

Mówimy o upersonalizowaniu aktywności, bo podmiot osobowy działa per se, tj. wybiera to, co 

staje się treścią jego życia wewnętrznego. Wybór ten jest u w a r u n k o w a n y  doznawanymi 

relacjami, ale nie jest p o w o d o w a n y  tymi relacjami, tj. nie jest przyczynowany nimi. 

Osoba doznaje relacji, przeżywa je. Następnie – w swoim życiu psychicznym - odczuwa swe 

pragnienia i odzwierciedla poznawczo, a następnie stara się wpływać na swoje położenie 

życiowe, czyli na świat relacji. Ludzkie relacje są oznaczane s ł o w a m i , jako miłość, szacunek 

czy też gniew. Spójrzmy na przykład; Arystoteles podaje, że „gniew jest to złączona z bólem 

żądza jawnej zemsty za okazaną bez powodów wzgardę nam samym lub komuś z naszych 

bliskich”. I dodaje, że w analizie tego zjawiska "należy wziąć pod uwagę trzy rzeczy (...): 

usposobienie ludzi zagniewanych, przeciw komu zazwyczaj się gniewają, i z jakich powodów" 

(Arystoteles, 2001 a, str. 365). Aby zrozumieć zjawisko gniewu i zemsty, trzeba sobie zatem 

odpowiedzieć na następujące pytania: kto i w jakim stanie się gniewa, wobec kogo i z uwagi na 

co: z jakiej racji. Racją gniewu, czyli treścią tej relacji, jest lekceważenie, szydzenie bądź wzgarda.  

Treści relacji nie można pokazać, nie jest ona bowiem zachowaniem, lecz jego znaczeniem24. 

Gniew jest przeżyciem, zaś zemsta zachowaniem (uczuciem), które jest próbą z m i a n y  

r e l a c j i , na relację bardziej odpowiednią (wartościową). W wypadku gniewu jest to zemsta 

tego, który przeżywa wzgardę, lub przeproszenie tego, który dopuścił się wzgardy. „Każdemu 

przejawowi gniewu – pisze dalej Arystoteles - musi poza tym towarzyszyć swoista przyjemność 

płynąca z nadziei zemsty" (j.w.). 

                                                             
23 Osobowość jest to upersonalizowane życie psychiczne. "Jaźń zatem nie tylko staje w o b e c  tego 

świata innych osób i przedmiotów, ale świat ten stanowi samą t r e ś ć  upersonalizowanego życia 
psychicznego" (Nuttin, 1968, str. 239). 

24 W koncepcji czynności i wytworów K. Twardowskiego znaczeniem wytworów psychofizycznych są 
czynności i wytwory psychiczne: „Wytwory psychofizyczne, które wyrażają jakieś wytwory psychiczne, stają 
się też znakami tych wytworów psychicznych, a same te wytwory psychiczne ich znaczeniem” 
(Twardowski, 1965 g, str. 232). 
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Warto zwrócić uwagę, że treść relacji jest z m i e n n a . Gniewamy się na kogoś, wobec którego 

możemy się zemścić, lecz lękamy się tych, na których zemsta nie jest możliwa, z uwagi na ich 

siłę. Analiza relacji wymaga uwzględnienia stanu podmiotu w jego aktualnej relacji ze światem. 

Wartość jest dana empirycznie jako zjawisko podmiotowe, jako doznanie i przeżycie, które 

powoduje, że podmiot znajduje się w sytuacji problemowej. W modelu relacji autotelicznych i 

instrumentalnych (Rysunek 7, str. 21) ilustrujemy te zjawiska w ćwiartce II. Rozwiązanie 

problemu wymaga obiektywizacji przeżyć, a więc poznawczej obiektywizacji wartości25. Jest to 

ćwiartka IV, która ilustruje refleksję i myślenie o swoim położeniu życiowym. W refleksji 

człowiek nadaje znaczenia odzwierciedlonym umysłowo treściom, co pozwala na określenie 

własnych celów i sposób ich osiągania. „Sytuacja – pisze Lewicki - stanowi dla człowieka stale 

pewien problem samoregulacyjny: jak zdobyć to, co w niej jest dodatnie, a uniknąć tego, co 

ujemne, szkodliwe, przykre" (1960, str. 35). 

Właśnie poznawcza obiektywizacja, której wytworem jest określony model podmiotu i model 

jego zachowania w świecie wartości, pozwala na analizę relacji, które są przeżywane jako 

wartości. Dalej, w obrębie tego modelu, przybliżymy genezę i funkcję wartości. 

Geneza i funkcja wartości 

Geneza - uczestnictwo 

Geneza i funkcja wartości są ze sobą związane. Z jednej bowiem strony wartość jest to przeżycie 

optymalnej relacje ze światem (geneza), z drugiej zaś brak tych relacji, bądź utrata relacji 

pożądanych jest przeżywana jako przykrość i pobudza do zmiany kierunku aktywności 

(funkcja). Jak na to już wskazywałem, odczucie doznawanego klimatu pociąga za sobą kulturę, 

czyli zachowanie się.  

Należy odróżnić genezę, tj. pochodzenie zjawiska, od jego uwarunkowania. Geneza wartości 

wiąże się z tym, że człowiek, jako zorganizowany system (organizacja), jest podsystemem w 

większym systemie świata. Jest zatem o t w a r t y  na świat, jak każdy system żywy, a otwarcie 

to wyraża się w tym, że w swoim życiu i rozwoju podmiot jako osoba u c z e s t n i c z y  w 

świecie26. Wyrazem uczestnictwa są przeżywane relacje, czyli o s o b i s t e  odniesienie do 

świata. Uczestnictwo uwarunkowane jest relacjami podmiot - świat, które są dane jako doznania 

zmysłowe świata. Jak pisze Kulczycki „Relacje te składają się ze stawianych przez każdą ze stron 

wymagań, stanu ich realizacji oraz sytuacji, w których tego rodzaju zależności mają miejsce” 

(Kulczycki, 1985, str. 8). Wymagania podmiotu wobec świata są uwarunkowane jego aktualnym 

stanem. Aktualny stan jest wytworem procesu aktualizacji podmiotu, czyli procesu rozwojowego 

polegającego na przejściu od potencji (możności) do aktualizacji. Rozwój, rozumiany jako 

względnie trwała zmiana stanu (tzw. zmiana rozwojowa), jest wytworem czynności podmiotu, 

które są jednak uwarunkowane różnymi czynnikami, zarówno podmiotowymi (wewnętrznymi) 

– aspekt materialny zachowania, jak i środowiskowymi – aspekt motywacyjny.  

                                                             
25 „Problem w znaczeniu obiektywnym, to stan rzeczy, który wymaga od człowieka określonego 

działania. Jeśli to działanie nie wystąpi, człowiek poniesie szkody, czyli pogorszy swe położenie życiowe. 
Problem w znaczeniu subiektywnym, to przeżycie, w którym pewien stan rzeczy staje się dla nas 
pociągający lub odpychający i skłania do odpowiedniego działania” (Kulczycki, 1998, str. 43). 

26 Uczestnictwo to więcej, niż branie udziału w czymś; jest to aktywne branie udziału, czyli otwarcie się 
na coś szerszego. „Uczestnictwo oznacza więc właściwość samej osoby, właściwość wewnętrzną i 
homogenną, która stanowi o tym, że bytując i działając wspólnie z innymi, osoba bytuje i działa jako osoba” 
(Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 1994, str. 309) 
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Geneza wartości związana jest, zatem, z potencjalnością samego podmiotu. Według Nuttina 

"preegzystująca struktura, która stanowi jądro funkcjonalnej osobowości, tj. 

upersonalizowanego funkcjonowania psychiki, jest założeniem i aktywną potencjalnością 

określonych rodzajów interakcji i komunikacji ze światem" (Nuttin, 1968, str. 240)27.  

Trzeba tu dodać, że relacje, które są przeżywane jako wartości, zawiązują się na trzech 

poziomach, z uwagi na trzy różne jakościowo dynamizmy: dynamizmy na poziomie ciała, 

zmysłów i na poziomie rozumu. Omawiamy to szczegółowo dalej. 

Funkcja 

Czynność (działanie) aktualizuje istotę danego bytu; to, czym jest on w możności, staje się w nim 

rzeczywistością. I to właśnie urzeczywistnienie jest funkcją, czyli celem przeżycia wartości. Aby 

stawać się sobą podmiot wchodzi w relację z innymi bytami. Innymi słowy człowiek 

p o t r z e b u j e  tych relacji (wartości) w swoim procesie rozwoju (urzeczywistnienia). 

Urzeczywistnienie inaczej przejawia się i przebiega na poziomie dynamizmów podmiotowych, a 

inaczej na poziomie świadomości. Na poziomie świadomości wytworem uczestnictwa, jest życie 

osobowe. 

W związku z tym podmiot nie tyle pasywnie u l e g a  wpływom świata, co aktywnie o t w i e r a  

s i ę  na o d p o w i e d n i e  dla siebie relacje zależności. Na tym polega funkcja wartości. 

Wartością, w znaczeniu przedmiotowym, nazywamy to wszystko, ku czemu człowiek otwiera się 

w swym życiu wewnętrznym, co spontanicznie wybiera i do czego dąży w swym zachowaniu.  

Przeżycie wartości warunkuje wybory. Stąd wniosek, iż zasadniczą funkcją wartości jest 

podmiotowe ukierunkowanie aktywności podmiotu. 

 

Podmiot - jako osoba - pragnie uczestniczyć w świecie, gdyż "osobowość jest sposobem 

funkcjonowania, który obejmuje w zasadzie dwa bieguny: j a 28 i ś w i a t . J a  jest zbiorem 

czynności i potencjalnych możliwości psychicznych jednostki; świat jest jej nieodłącznym 

przedmiotem wewnętrznym. Funkcjonowanie psychiczne (...) zawiera bowiem w sposób 

konieczny przedmiot jako nieodłączną wewnętrzną kategorię samego procesu” (Nuttin, 1968, 

str. 238). 

Relacyjnie rozumiane potrzeby są dane empirycznie jako przeżycia i pragnienia, oraz jako 

trwałe dążenia. Dlatego człowiek nie tylko rozwija się, ale też dąży do swego spełnienia w 

konkretnych warunkach swojego życia. W ujęciu M. Kulczyckiego jest to dążenie do zmiany 

swojego położenia życiowego w taki sposób, aby podmiot, jako osoba, mógł przeżywać wysoką 

jakość życia.  

Dążenie to znajduje swój wyraz w zachowaniu. Zachowanie jest ukierunkowane na pewne 

relacje (wartości), które mogą p o p r a w i ć  położenie życiowe. Stąd też według Kulczyckiego 

"wartością jest pewien optymalny stan relacji w danym położeniu życiowym". Stan ten osiąga się 

poprzez realizację zadań, czyli sprawności instrumentalne (zob. Rysunek 7, str. 21). 

                                                             
27 J. Nuttin dodaje, że "preegzystująca struktura tego świata zachowań znajduje się (...) na poziomie 

zjawisk fizykochemicznych. (…) Osoba tak długo funkcjonuje jedynie na poziomie organizmu 
biologicznego, jak długo jest niezdolna do interakcji z "przedmiotem" w płaszczyźnie psychologicznej czy 
psychofizjologicznej" (Nuttin, 1968, str. 241). 

28 „Ja – dodaje w przypisie J. Nuttin – występuje tu w najszerszym znaczeniu tego terminu: obejmuje 
całość czynności wchodzących w skład zachowania”. W moim modelu jest to podmiot rozumiany jako 
organizacja różnych jakościowo sposobów istnienia; zob. Rysunek 2, str. 8. 
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Poziomy i rodzaje wartości 

Poziomy wartości 

Przyjęty model wyjaśniający ludzkie zachowania pozwala na rekonstrukcję mechanizmu 

zachowania na różnych jego poziomach. Są to: poziom zachowań uczuciowych (temperament), 

poziom uczuć sztucznych (charakter) oraz poziom osobowości. 

Rodzaje wartości na poziomie uczuć 

Kierowanie zachowaniem – procesy organizowania siebie 

Sposób nadawania znaczeń odzwierciedlonym treściom ma istotne znaczenie dla dowolnego 

zachowania. Motywami dla zachowań dowolnych są bowiem nie wszytkie treści umysłowe, ale 

te z nich, które nabierają znaczenia w refleksji i stają się celami i sposobami ich osiągania. 

Specyfika osób flegmatycznych: uczucia cielesne 

Na mechanizm zachowania składają się czynności woli: władanie sobą, oraz czynności, które 

określają kierunek zachowań. 

Dla osób flegmatycznych celem jest własne ciało, jego homeostaza. Jest ono dane w postaci 

odzwierciedlenia odczuć związanych z ciałem: 

36

odczucie: 
ulgi

zmiana homeostazy i działanie: M0 

(dynamizm organizmu)

wrażenia i odczucia „powrotu”

umysł: ja somatyczne i jasny obraz świata potrzeb

poznanie potrzeb:

motywów: M+

(samowiedza i wiedza)

przeżycie stanu ciała

przykrość/pragnienie

(świadomość)

Henryk Jarosiewicz (c) 

odzwierciedlenie

refleksja

samowiedza uczucie cielesne

Postrzeganie 
potrzebnych

obiektów

Doznanie zmiany 
ciała (soma)

OBSERWATOR (flegmatyk)

 

Rysunek 12: Wartości cielesne 

Pierwszym „stanem” osoby jest stan jej organizmu. Jest on dany odniesienie (relacja) w postaci 

czucia. Dzięki czuciu dynamizm ciała staje się „materiałem” dla czynności woli, czego wytworem 

jest zdolność do władania sobą. 

Następnie pojawiają się dwie czynności: doznanie stanu ciała oraz postrzeganie sytuacji w jej 

aspekcie rzeczowym. 
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Dzięki doznaniom zmysłowym podmiot żyje w sytucji wewnętrznej, określonej przez stan ciała 

(somatykę). Wytwory tych doznań są przeżywane jako wartość stanu organizmu dla osoby. 

Osoba pragnie homeostazy, zaś jej naruszenia przeżywa jako przykrość (ból).  

Z drugiej strony, w aspekcie obiektywnym, mamy postrzeganie sytuacji zewnętrznej. 

Odczuwane stany ciała mogą być obiektywizowane, a wytworem jest spontaniczna samowiedza. 

Samowiedza, której przedmiotem są stany świadomości, odzwierciedla się w postaci słów, np. 

„Jestem zmęczony, głodny”. Jeśli samowiedza ta zostanie zreflektowana, to w odzwierciedleniu 

pojawi się obraz siebie: „ja cielesne”. Obraz ten może dopełniać się wiedzą daną w obserwacji 

siebie, np. własny wygląd. 

Mechanizm kierunkowy zachowania: 

Zasadniczą relacją odpowiadania jest relacja do stanu organizmu (zdrowie, homeostaza). Stan 

organizmu jest doznawany jako bodźce: doznania wewnętrzne. Jest on też przeżywany i 

odczuwany (jako dobre/złe samopoczucie). Zaburzenie homeostazy odczuwane jest jako 

przykrość i pragnienie jej unikania, oraz ulga powrotu do stanu równowagi. 

Natomast relacje instrumentalne to odniesienia do tego wszystkiego, co służy zdrowiu, co 

pozwala na dobre samopoczucie. Jeśli relacje te (wartości instrumentalne) są upodmiotowione, 

to pojawiają się uczucia cielesne. Osoba jest ukierunkowana na to wszystko, co służy 

homeostazie (zdrowiu). 

Opisany układ relacji jest typowy dla temperamentu flegmatycznego. Specyfiką tego typu jest 

dominacja czynności postrzegania (introjekcja rzeczowa). Są one dane jako wrażenia. Dlatego 

możemy określić ten typ jako „Obserwatora”. Jest on sprawnym „Realizatorem” działań, które 

służą zdrowiu i samopoczuciu. Jest Podmiotem w tym znaczeniu, że spontanicznie wybiera 

odczuwane wartości jako cele własnych działań. W końcu można go określić jako „Autora” 

swego życia, gdyż sam kieruje swoim życiem, opierając się na obrazie siebie i świata. 

Oczywiście – obraz ten, zarówno obraz siebie (ja somatyczne), jak i obraz świata, mogą się 

doskonalić. Jest to związane z przejściem na kolejny poziom dynamizmów, oraz związanych z 

nim czynności i wytworów. Tym niemniej, opisana struktura relacji jest typowa dla każdego z 

kolejnych poziomów. W tym znaczeniu relacje (wartości) są analogiczne na kolejnych 

poziomach organizacji zachowania. 

Specyfika osób melancholicznych 

Na poziomie dynamizmu zmysłów zasadniczym zjawiskiem jest doznanie zmysłowe sytuacji 

zewnętrznej. Uczestnictwo w „ciele” grupy powoduje, że następuje przejście na poziom zmysłów 

zewnętrznych i doświadczania heterostazy powodowanej działaniem innych osób i 

wzruszeniem. 

Rozwija się mechanizm kierunkowy zachowania. 

Zasadniczą relacją odpowiadania jest relacja do sytuacji zewnętrznej określonej przez relację 

osób. Wytworem doznań jest wzruszenie. Wzruszenie jest to stan dynamizmu zmysłowego 

(emotywność). Stan ten (wzruszenie) jest przeżywany. Jest to przeżycie relacji, w jakiej 

uczestniczy zmysłowo podmiot. Jednocześnie, jako wytwór obserwacji innych osób, powstaje 

odzwierciedlenie innych osób. Osoba uczy się tego, co niosą obyczaje.  

Władanie sobą.  

Motywów dla zachowań dowolnych dostarcza obserwacja „ciała” społecznego. Osoby, które 

dostarczają doznań są obserwowane i odzwierciedlają się.  
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Przeżycie sprawczości (woli) jest przeżyciem typu passio; jest ono związane z uczestnictwem w 

działaniu świata, Podmiot, który doznaje działania „ciała” (matki) i przeżywa przyjemność, 

zaczyna kierować się przyjemnością, tj. tak włada sobą, aby nie utracić przyjemności (unikanie 

straty). Zachowania kierunkowe są zwrócone w stronę drugiego bieguna relacji, w kierunku 

osób. Jeśli pojawia się refleksja, to pojawia się mechanizm projekcji: osoba nie odzwierciedla się 

w umyśle jako odczucie, które jest wyraziste i trwałe („ego”) - z uwagi na przeżycia, lecz 

przeżycia te przypisane są wrażeniom związanym z „ciałem”. Zarysowuje się super-ego. 

Znamienne jest to, że w przypadku natur melancholicznych zanikają własne cele (potrzeby); 

tracą oni kontakt z własnymi pragnieniami, choć są one odczuwane. Swoistym „celem” stają się 

potrzeby innych osób. W odzwierciedleniu pojawiają się odczucia pragnień zmysłowych. 

Kształtuje się też swoisty sposób zachowania, który jest określony przez wymagania innych; jest 

to nasilenie zachowań konformistycznych. Osoby takie uczestniczą w kulturze innych. 

Zewnętrzne cele stają się „sposobem bycia”. Pojawiające się uczucia mają charakter uczuć 

wiążących. 

Niespójność świadomości i wiedzy powoduje, że nieznane – choć odzwierciedlone poprzez 

odczucie - pragnienia ujawniają się w spontanicznych wyborach, które zaspokajają 

niereflektowane odczucia. Są to tzw. wczesne charaktery (Adler, 1986); np. dzieci uparcie 

domagające się przyjemności, protestujące przez opuszczeniem matki, itp. 

Specyfika osób sangwinicznych 

Na poziomie dynamizmu zmysłów zasadniczym zjawiskiem jest poznanie zmysłowe sytuacji 

zewnętrznej Postrzeganie i podniecenie powoduje, że następuje przejście na poziom zmysłów 

zewnętrznych. 

Rozwija się mechanizm kierunkowy zachowania. 

Zasadniczą relacją odpowiadania jest relacja do sytuacji zewnętrznej określonej przez relację do 

rzeczy. Rozwijają się relacje instrumentalne. Jeśli relacje te (wartości instrumentalne) są 

upodmiotowione, to pojawiają się uczucia zmysłowe. Osoba jest ukierunkowana na to wszystko, 

co podnieca. Zachodzi uczenie się przez tzw. „warunkowanie instrumentalne reakcji”. 

Taki układ realcji jest typowy dla temperamentu sangwinicznego. Specyfiką tego typu jest 

dominacja czynności postrzegania podniet, które wywołują podniecenie. Obiekty te są dane jako 

wrażenia. Dlatego możemy określić ten typ jako „Zapalczywy”. Jest on sprawnym „Realizatorem” 

działań, które służą nabywaniu rzeczy i manipulowaniu nimi. Jest Podmiotem w tym znaczeniu, 

że odczuwa on zaburzenia homeostacy, podobnie jak flegmatyk, i spontanicznie wybiera 

motywy dla własnych działań kierunkowych jako sposoby zaspokojenia pragnień cielesnych. 

Można go określić jako „Autora” swego życia, gdyż sam kieruje swoim życiem, opierając się na 

obrazie sytuacji. Cechą zachowania sangwinika jest duża ruchliwość. 

W umysłowym odzwierciedleniu wyróżnione są podniety, które są przeżywane jako uczucia 

zmysłowe. Osoba jest ukierunkowana na rzeczy. Obraz rzeczywistości jest obrazem sytuacji 

materialnej. U natur sangwinicznych rzeczowa introjekcja powoduje, że celem są rzeczy, które 

pozwalają na zaspokajanie podstawowych potrzeb (zabezpieczenie materialne).  

Specyfika osób cholerycznych 

Na poziomie dynamizmu zmysłów zasadniczym zjawiskiem jest doznanie zmysłowe sytuacji 

zewnętrznej. Uczestnictwo w ciele grupy powoduje, że następuje przejście na poziom zmysłów 
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zewnętrznych i doświadczania heterostazy powodowanej działaniem innych osób i 

wzruszeniem. 

Rozwija się mechanizm kierunkowy zachowania. 

Zasadniczą relacją odpowiadania jest relacja do sytuacji zewnętrznej określonej przez relację 

osób. Wytworem doznań jest wzruszenie. Stan ten (wzruszenie) jest przeżywany. Jest to 

przeżycie relacji, w jakiej uczestniczy zmysłowo podmiot. 

Władanie sobą.  

Motywów zachowań dowolnych są związane z podnietami. Przeżycie wzruszenia nie jest 

odczuwane, gdyż pojawia się podniecenie. Drugą relacją odpowiadania jest relacja do sytuacji 

zewnętrznej określonej przez relację do osób. Rozwijają się relacje instrumentalne. Jeśli relacje 

te (wartości instrumentalne) są upodmiotowione, to pojawiają się uczucia społeczne. 

Odzwierciedlenie: pojawiają się odczucia przyjemności oraz mocne wrażenia obiektów 

(nasycone podnieceniem), na jakie skierowane jest działanie. 

Przeżycie sprawczości (woli) jest przeżyciem typu actio; jest ono związane z podejmowaniem 

własnego działania wobec świata Podmiot, który doznaje działania „ciała” (matki) i przeżywa 

przyjemność, uczy się zdobywać przyjemność, tj. tak włada sobą, aby być w relacji z obiektem. 

Aktywne zachowania kierunkowe są zwrócone w stronę drugiego bieguna relacji, w kierunku 

osób. 

W refleksyjnym obrazie znaczenie nabierają działanie, które tworzą relacje (nie zaś nabywają 

rzeczy w działaniach, które są skierowane na rzeczy i pozwalają na odczucie stanu ciała, jak u 

sangwiników). 

Typologia świata wartości 

Model kołowy wartości 

Można wyróżnić osiem podstawowych grup wartości, które ilustrujemy w modelu 

ćwiartkowym.  
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Rysunek 13: Model kołowy świata wartości 

Można wyróżnić dwie główne grupy wartości: wartości stanu i wartości czynnościowe. Wartości 

stanu ilustrowane są na osiach; na osi pionowej, która oznacza warunki materialne i formalne 

zachowania i na osi poziomej, która oznacza warunki ukierunkowujące zachowania, a więc 

motywację. Natomiast wartości czynnościowe to relacje, zarówno relacje do świata, jak i relacje 

wewnętrzne. 

Wartości c z y n n o ś c i o w e  można podzielić na cztery rodzaje. Dwie pierwsze ćwiartki górne 

(sposoby i relacje) są to wartości, które warunkują o t w a r t o ś ć  o s o b y  n a  z m i a n ę . 

Dwie ćwiartki dolne to relacje wewnętrzne, które warunkują s a m o s t a n o w i e n i e .  

Należy też odróżnić relacje zależności i relacje instrumentalne. Dwie prawe ćwiartki to 

w a r t o ś c i  a u t o t e l i c z n e , związane z relacjami zależności, tj. z potrzebami samego 

podmiotu. Są one związane ze stanem świadomości (motywacja niematerialna). Proces przejścia 

od doznawania relacji z innymi osobami, przez przeżycie tych relacji, aż po odczucie przeżyć 

(stanów świadomości) jest procesem „wyłaniania się” osoby, która staje się podmiotem. 

Podmiot ten wyraża się w skłonności do wyboru. Przedmioty wyboru określane są 

spontanicznie, co można określić jako „chcące myślenie”. 

Dwie ćwiartki z lewej strony to z a c h o w a n i a  i n s t r u m e n t a l n e . Są one 

uwarunkowane stanem psychiki (motywacja materialna). Proces przejścia od postrzegania 

rzeczy, przez poznanie zadań, jakie przynosi sytuacja, aż po refleksyjne budowanie obrazu siebie 

i świata jest procesem wyłaniania się sytuacji, jako mentalnego odzwierciedlenia własnego 
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położenia życiowego. Proces ten można rozumieć w kategoriach psychologii postaci, tj. jako 

wyłanianie się figury z tła.  

Zasadniczym problemem jest uwzględnienie w tym obrazie obu rodzajów motywów: motywów 

osobistych, związanych ze stanem świadomości i motywów materialnych. Jak pisze Kulczycki 

„Występujące pragnienia budzą określone zainteresowania lub zaniepokojenia. Konkretna osoba 

bierze to wszystko w sposób mniej lub bardziej pełny pod uwagę i próbuje ustalić znaczenie 

wyłaniającej się sytuacji. Wyróżnia przy tym wartości, możliwości ich realizacji i warunki, w 

których znajduje się i będzie działać w przyszłości. Pojawia się nowy obraz własnej sytuacji 

życiowej nasycony określonymi dążeniami i emocjami. Towarzyszy mu poczucie pewnego 

panowania nad sobą i otoczeniem” (Kulczycki, 1990, str. 27). 

Intencją modelu, jaki prezentuję, jest ilustrowanie wartości w procesie rozwojowym. Nawiazując 

do koncepcji K. Dąbrowskiego (Jarosiewicz, 2014) przyjmuję, że ćwiartka I to integracja 

pierwotna, ćwiartka II oznacza dezintegrację jednopoziomową, ćwiartka III oznacza 

dezintegrację wielopoziomową spontaniczną, zaś ćwiartka IV dezintegrację wielopoziomową 

zorganizowaną. W założeniu rozwój polega na dwóch dopełniających się procesach: 

dezintegracji i integracji. Przebiega on cyklicznie i jest kierowany wytworami samostanowienia. 

Przejście z ćwiartki IV do I pozwala na integrację tj. na „scalenie” procesów niższych (ćwiartka I i 

II) w obrębie czynności wyższych. 

Zaproponowany tu model jest zbieżny z typologią kultur organizacyjnych, stworzoną przez 

Cameron i Quinn’a (Cameron & E., 2003), którzy określili swoją koncepcję jako model „wartości 

konkurujących”. 

Wartości stanu 

Wartości stanu (osiowe) to relacje, które wpływają na stan podmiotu, w każdym z czterech jego 

sposobów istnienia (zob. Rysunek 2, str. 13). 

Pojęciem stanu określamy każdy układ elementów, który można zobiektywizować, czyli ująć 

jako „przedmiot”. Stan określa dyspozycję podmiotu, a więc jego zdolność do czegoś. Wyróżniam 

cztery stany: stan dynamizmów, stan psychiki, stan świadomości i stan umysłu. Stan 

dynamizmów warunkuje zachowanie w aspekcie materialnym, zaś stan umysłu, tj. 

odzwierciedlone „przedmioty”, warunkuje zachowanie w aspekcie formalnym. Stan psychiki i 

stan świadomości to motywacja, a więc warunki, które wpływają na ukierunkowanie 

zachowania. 

Wartości czynnościowe 

Wartości czynnościowe związane są z warunkami, które warunkują czynności osoby. Czynności 

te aktualizują się w relacjach ze światem. Stąd też przyjmuję, że wartości czynnościowe to 

relacje, które warunkują czynności podmiotu, rozumianego jako organizacja (system w obrębie 

większego systemu świata).  

Wyróżniam cztery zasadnicze grupy zachowań: zachowania wytwórcze (typ Realizatora), 

zachowania organizacyjne (typ Aktora), czynności twórcze (typ Podmiotu, Kreatora) i czynności 

myślenia (typ Autora). Dwa pierwsze rodzaje są to zachowania s p o n t a n i c z n e , zaś dwa 

kolejne to zachowania będące wytworem s z t u c z n y m  w rozumieniu K. Twardowskiego 

(Twardowski, 1965 g). Zachowanie jest ukierunkowane przez tzw. czynności z a s t ę p c z e : 
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przez refleksję i tworzenie projektów działania. Wytworem sztucznym jest zarówno charakter 

(wyraz czynności twórczych), jak i osobowość (wyraz własnych sądów). 

Jak wspomnieliśmy, wartość jest relacją odpowiadania, zatem nie każde odniesienie można 

uznać za wartościowe. Relacja odpowiadania może być przeżyta, poznana w odczuciu, 

odzwierciedlona umysłowo i uznana w decyzji (wyborze) jako „przedmiot” intencjonalny tj. cel. 

W znaczeniu obiektywnym wartość jest to każda relacja poznana w procesie systematycznej 

obiektywizacji relacji (wartości) w procesie analizy naukowej. Można wówczas mówić o 

„przedmiocie” relacji. Przedmiot relacji jest to "coś", co znajduje się w relacji 

odpowiadania. W ujęciu obiektywizującym piszemy o wartościach jako o „czymś”, pamiętając 

jednak, że wartość jest zawsze relacją; „czegoś” do „kogoś” z uwagi na „coś”. 

Warto zwrócić uwagę na to, że te same, w istocie, wartości nabierają swoistego znaczenia na 

różnych poziomach organizacji podmiotu. Pełnią one analogiczne funkcje na każdym z 

poziomów. Dlatego też w praktyce nie jest łatwo orzec, jaka wartość wpływa na zachowanie. 

Na przykład: „relacje do rzeczy” przejawiają się: na poziomie temperamentu - jako „coś, co jest 

postrzegane” i wzbudza podniecenie; na poziomie charakteru – jako „coś, co pozwala na wpływ”, 

gdyż pozwala na realizację zadań; na poziomie osobowości – są one odzwierciedlone jako obraz 

sytuacji, który pozwala na orientację w sytuacji (jako wrażenia, znaczenia i pojęcia).  

Katalog wartości 

Wartości podstawowe 

Wartości podstawowe związane są ze stanem dynamizmów. Ogólnie rzecz ujmując wartości 

podstawowe jest to „coś, co jest potrzebne dla istnienia podmiotu” (Rysunek 13: Model kołowy 

świata wartości, nr 1).  

O potrzebach podstawowych można mówić na trzech poziomach: o potrzebach dla organizmu 

(ciała), dla zmysłów i dla dynamizmu rozumu (Rysunek 1, str. 9). 

Wartości dla ciała 

Wartości podstawowe na poziomie ciała jest to wszystko, co służy dla wzrostu i rozwoju 

organizmu: tlen, pokarm itp. Zaspokojenie tych potrzeb warunkuje zdrowie fizyczne. 

Wartości dla zmysłów 

Na wartości podstawowe na poziomie zmysłów składa się to wszystko, co warunkuje ich 

prawidłowe funkcjonowanie. Przede wszsytkim jest to optymalna stymulacja przez podniety i 

wartości. Wartości zmysłowe są to działania, w jakim uczestniczy podmiot, np. działanie 

czynników atmosferycznych (w funkcji jego wartości dla podmiotu). Określamy je mianem 

„klimatu”. Zaspokojenie tych potrzeb warunkuje zdrowie psychiczne. 

Wartości dla rozumu 

Na poziomie rozumu >potrzebą< podstawową są prawda i dobro. Prawda jest warunkiem 

formalnym sądu. Platon widzi w tej funkcji idee, zaś w ujęciu Arystotelesa prawda jest to cecha 

wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. Zaspokojenie tych potrzeb 

warunkuje zdrowie umysłowe. 
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Wartości umysłowe 

Wartości umysłowe związane są ze stanem umysłowego odzwierciedlenia rzeczywistości. Jest to 

„coś, co jest „przedmiotem” mentalnym” (nr 14). Jest to „materiał” dla myślenia i podejmowania 

decyzji. W obrębie umysłu relacje są odzwierciedlone jako „przedmioty”.  

Dzięki umysłowemu odzwierciedleniu osoba orientuje się w sobie i świecie. Orientacja może być 

intuicyjna, obrazowa i abstrakcyjna. Na tym poziomie można rozumieć wartości jako poznawcze 

reprezentacje tego, co jest pożądane (1992; Schwartz i in., 2012). 

Wartości umysłowe dane intuicyjnie 

Wartości dane intuicyjnie jest to „coś, co jest „jasno” widziane”, tj. wrażenia i odczucia. 

Wartości obrazowe 

Wartości obrazowe jest to „coś, co ma znaczenie” w poznawczym przedstawieniu sytuacji 

(wartości sytuacyjne i możliwości działania) i to, co służy projektowaniu działania (wyobrażaniu 

sobie stanów przyszłych i przeszłych). „Materiałem” dla czynności orientacyjnych (refleksji) są 

wrażenia i odczucia, zaś wytworem o b r a z  s y t u a c j i . 

Sytuacja jest rozumiana jako układ wartości i możliwości, gdzie w a r t o ś ć  to „stan rzeczy, 

który określa kierunek aktywności człowieka”, zaś m o ż l i w o ś ć  to „stan rzeczy, od którego 

zależy, czy wartość zostanie osiagnięta” (Tomaszewski, 1979, str. 24). 

Wartości abstrakcyjne 

Wartości abstrakcyjne jest to „coś, o czym można myśleć przedmiotowo”, tj. tworzyć pojęcia i 

sądy, a także decydować”. 

Wartości umysłowe są „materiałem” dla tej czynności intelektu, jaką jest refleksja. Są to 

wszystkie treści, które są poznane zmysłowo i odzwierciedlone jako obrazy sytuacji.  

Wartości psychiczne (przedstawienia) 

Wartości psychiczne związane są ze stanem przedstawienia rzeczywistości. Jest to „coś, co jest 

poznawane” (nr 7) w relacji poznawczej, czyli w czynności uprzedmiotowienia (obiektywizacji). 

Poznanie to czynność ujmowania treści. Są to wszelkie „obiekty”, które można ująć w aspekcie 

formalnym: „co” to jest? Wytworem poznania jest przedstawienie, na które składają się 

informacje o rzeczach, które są postrzegane, treść odczuć, a także treść refleksji. Wytworem jest 

wiedza, jako wytwór trwały poznania. Można wyróżnić trzy poziomy przedstawień.  

Psychiczne treści zmysłowe 

Na psychiczne treści zmysłowe składają się informacje o rzeczach. 

Treści odczuć  

Treści odczuwane związane są ze zdolnością do introspekcji. Wytworem introspekcji jest 

„obiektywna subiektywność”, czyli pewien rodzaj wiedzy, której przedmiotem są stany własnej 

świadomości. Jeśli treści te są reflektowane, to powstaje samowiedza.  

Treści refleksji 

Trzeci rodzaj przedstawień związany jest ze zdolnością do refleksji. Jej „materiałem” są stany 

umysłowe, dane intuicyjnie, obrazowo i abstrakcyjnie. 
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Wartości świadomościowe 

Wartości świadomościowe związane są ze stanem dążeń. Wartość jest to „coś, co jest treścią 

dążenia” (nr 4). „Przedmiotem” dążenia są relacje podmiotu ze światem w aspekcie ich 

odpowiadania osobie. Dążenie jest trwałym wytworem przeżyć. Określa ono ukierunkowanie 

życiowe podmiotu. Można wskazać na trzy poziomy dążeń. 

Dążenia cielesne 

Dążenia cielesne związane są naruszeniem homeostazy podmiotu na poziomie organizmu 

(ciała). Są one odczuwane jako przykrość utraty homeostazy i przyjemność związana z 

powrotem do stanu równowagi. Wartością jest Coś, co warunkuje homeostazę”. 

Dążenia zmysłowe 

Przeżycia i dążenia zmysłowe związane są z doznaniem i poznaniem zmysłowym. Wytworem 

doznania jest wzruszenie, związane z uczestnictwem podmiotu w szerszym systemie (w ciele 

społecznym). Utrata uczestnictwa wywołuje pragnienie, a powrót do optymalnej wartości 

(relacji) przyjemność powrotu (zob. Rysunek 6, str. 18). Wartością jest „coś, co warunkuje jest 

heterostazę”. 

Przeżycie zmysłowe powstaje też jako wytwór upodmiotowienia stanów umysłowych. 

Określamy je jako uczucia i emocje. Uczucia i emocje wyzwalane są przez poznane i 

odzwierciedlone treści zmysłowe. Uczucia i emocje określają oczekiwaną jakość życia.  

Przeżycie aktualizacji woli 

Wola jest to uwarunkowanie materialne zachowania. Wartością jest „coś, w czym się 

uczestniczy” (dobro).  

Wola aktualizuje się w sposób pasywny, oraz aktywny. W sposób pasywny w postaci 

uczestnictwa w woli innych osób. W postaci aktywnej działanie jest wyzwalane przez 

„przedmiot” umysłowy, który jest warunkiem formalnym zachowania. Przedmioty, które są 

impulsem dla aktu woli pojawiają się w umyśle spontanicznie (ćwiartka III modelu), lub są 

wytworem własnej refleksji i decyzji (ćwiartka IV). Spontaniczne akty woli przeżywane są jako 

sprawczość, a wyrazem sprawczości są spontaniczne wybory celów i sposobów działania. 

Wartości otwierające na zmiany 

Ćwiartka I i II Modelu są to czynności, które powodują zmianę. Dwa rodzaje relacji otwierają 

osobę na zmianę. Są to relacje do rzeczy, które odpowiadają osobie, ponieważ pozwalają podjąć 

działania29 instrumentalne ukierunkowane na te rzeczy i powodujące ich zmianę; rzeczy te są 

poznawane i stają się motywatorami, które ukierunkowują działanie.  

Następnie relacje, które są doznawane i przeżywane jako wartość. Doznanie i przeżycie zmienia 

stan podmiotu, powodując dezintegrację starych struktur. Są to relacje zależności, to jest takie 

odniesienia do osób i sytuacji, które są potrzebne podmiotowi do życia i rozwoju. 

Jedne i drugie relacje zawiązują się na różnych poziomach dynamizmów (zob. Rysunek 1, str. 9). 

Na poziomie podstawowym powodują one spontaniczne uczynnienia zmysłowe, określone przez 

Junga jako irracjonalne. Na poziomie wyższym (ćwiartka II i IV) są to czynności dowolne. 

                                                             
29 Pojęciem działania oznaczamy sutuację, w której dwa ciała materialne wchodzą ze sobą w kontakt i 

jedno z nich, lub oba, zmieniają swój stan. 



Henryk Jarosiewicz, „Znaczenie wartości w karierze zawodowej” 

52 | S t r o n a  

 

Relacje do rzeczy 

Wartością śa motywy które umożliwają zachowania instrumentalne. 

 Na poziomie podstawowym jest to coś, co p o d n i e c a  i spontanicznie ukierunkowuje 

zachowanie, a więc „coś, co jest postrzegane” i wywołuje podniecenie (nr 5). Na poziomie 

wyższym są to „zadania”, czyli wartość pozwalające na zmianę sytuacji A na sytuację B (nr 6).  

Relacje do osób 

Wartością jest „coś, co jest doznawane” (nr 2).  

Relacje do osób i sytaucji są wyjątkowe; to nie osoby i sytaucje działają na podmiot, lecz to 

podmiot „czerpie” z relacji. Podmiot staje się częścią tej relacji, częścią większego ciała 

(systemu), w którym uczestniczy. Tutaj również pojawiają się różne poziomy. Komuś może 

odpowiadać bycie w relacji do kogoś innego, kto jest Mistrzem (autorytetem), a komuś innemu 

odpowiada relacja do osoby płci przeciwnej, a której przeżywa się wartość seksualną. Są to 

wartości relacyjne, lub – innymi słowy – sama relacja jest wartością. 

Na poziomie wyższym pojawiają się relacje symboliczne, związane z kulturowymi wytworami 

woli i myśli człowieka. Wartością jest „coś, na co się wewnętrznie otwieramy” (nr 3). Podmiot 

otwiera się na dzieła sztuki, na postaci literackie i tym podobne relacje, które wyzwalają 

przeżycie wartości. 

Wartości warunkujące samostanowienie 

Samostanowienie polega na tym, że osoba „posiada siebie” w postaci umysłowego 

odzwierciedlenia. Pozwala to jej na kierowanie sobą. Na mechanizm samostanowienia składają 

się dwa rodzaje relacji. Są to relacje wewnętrzne, które zawiązują się dzięki odczuwania 

własnych dążeń. Następnie są to relacje formalne, w których osoba poznaje swoje stany 

umysłowe; zawiązują się one dzięki zdolności do refleksji.  

Relacje wewnętrzne 

Wartością są „coś, co jest odczuwane” (nr 8).  

Przedmiotem odczucia są stany świadomości, określane jako „ja empiryczna” (James, 2002), 

bądź qualia (Chalmers, 2010). Wytworem odczucia jest umysłowe odzwierciedlenie stanu osoby. 

Dzięki odzwierciedleniu osoba orientuje się w swoich potrzebach i tworzy podmiotowe cele 

działania. Są to takie cele, w których impulsem dla woli (motywem) jest stan samego podmiotu. 

Stany te dane są na trzech poziomach.  

Podstawowe cele powstają poprzez odczucie pragnień, które są odzwierciedlane 

i n t u i c y j n i e . Może to być stan zdrowia: być zdrowym. 

Następnie powstają cele o b r a z o w e , w których odzwierciedlają się pragnienia i uczucia 

zmysłowe, a więc stan sytuacji, w jakiej podmiot pragnie się znaleźć.  

W końcu powstają cele, w których odzwierciedla się dążenie woli, związane z dobrem. 

Wytworem odczuć jest niereflektowane „ego”. Dopiero w refleksji „ego” zostaje ujęte formalnie i 

powstaje samowiedza, dzięki której osoba zostaje oznaczona zaimkiem osobowym „ja”. W ujęciu 

W. Jamesa jest to „ja” cielesne, społeczne lub duchowe. Pomimo braku refleksji „ego” wyraża się 

w spontanicznych wyborach tego, co jest „odpowiednie” dla podmiotu. Dlatego też wartością jest 

„coś, co jest spontanicznie wybierane” (nr 9). 
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Relacje formalne 

Materiałem dla relacji formalnych są umysłowe odzwierciedlenia. Są one reflektowane. 

Wytworem refleksji są przedstawienia poznawcze. 

Wartością jest „coś, co jest jasno widziane” (nr 10), a więc wrażenia i odczucia. Tworza one 

intuicyjny obraz własnego położenia życiowego. Obraz ten staje się „materiałem” myślenia; 

wartością jest „coś, o czym można myśleć” (nr 12). W obrębie tego obrazu oznacza się wartości i 

możliwości ich realizacji; wartością jest „coś, co ma znaczenie” (nr 11). Wytworem jest 

pogłębione przedstawienie poznawcze. Jeśli jest ono odzwierciedlane, to staje się materiałem 

dla tworzenia pojęć. W pojęciach obstrakcyjnych oznacza się nieobrazowe treści formalne30. 

Zarówno odzwierciedlenia intuicyjne, jak i obrazowe oraz abstrakcyjne, stają się materiałem dla 

podejmowania decyzji. Wartością jest to „coś, o czym można decydować” (nr 13). 

Wartości w modelu relacyjnym, a wartości w modelu Schwartza 

Ujęcie wartości przez Schwartza 

Wartości w ujęciu Schwartza (1992; Schwartz i in., 2012) definiowane są jako „poznawcza 

reprezentacja (zwykle przekonanie) motywacyjnego, godnego pożądania, ponadsytuacyjnego 

celu” (za: (Cieciuch, 2013, str. 37)).  

Model zaproponowany przez Schwartza i rozwijany przez Cieciucha jest zbieżny z modelem, jaki 

proponuję w swojej pracy, choć pojawiają się pewne różnice. 

W ujęciu Schwartza założono dwa wymiary, co pozwoliło na zaprezentowanie wartości w 

modelu kołowym: otwartość na zmiany – zachowawczość i przekraczanie siebie – umacnianie 

siebie. W moim modelu odpowiada temu: otwartość na zmiany – samostanowienie oraz relacje 

instrumentalne i relacje zależności.  

Wydaje się, że rozumienie wartości jako relacji odpowiadania jest ujęciem ogólniejszym od 

zaproponowanego przez Schwartza. Chociaż sprowadzenie wartości do poznawczej 

reprezentacji jest węższe, niż moje rozumienie, to – zarówno w teori, jak i w praktyce, a więc w 

badaniach empiryczych - nie powoduje to zasadniczych różnic w ujmowaniu świata wartości.  

Wartość, rozumiana jako relacja odpowiadania, może posiadać swoją poznawczą reprezentację 

w postaci przekonania, bądź skłonności czy też preferencji. Trzeba jednak zauważyć, że nie 

dotyczy to wszystkich wartości. Wartości doznawane i przeżywane są zwykle odczuwane i 

wpływają na zachowanie na poziomie temperamentu i charakteru. Są „godne pożądania”, gdyż 

są przeżywane. Ale nie zawsze są reflektowane. Nie zostają zatem przedstawione w 

samowiedzy.  

Gdy zaś chodiz o badnaia empiryczne, to, jak wspomniałem wcześniej, metoda, jaka 

zastosowałem w konstrukcji swojego modelu jest związana z podejściem wyjaśniającym. Polega 

ono na przyjęciu wartość jako warunku koniecznego wyborów. W logice, a więc w operacjach na 

zdaniach formalnych, zapisujemy to: 

(a) brak-wartość  brak-wyboru 

Wynika z tego, iż 

wybór  wartość 

                                                             
30 K. Twardowski przyjmuje, że pojęcie jest to wyobrażenie nienaoczne (Twardowski, Wyobrażenia i 

pojęcia, 1965k). 
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Co odczytujemy: jeśli coś jest wybierane, to jest wartością. Można zatem przyjąć, że wartości 

ujawniają się jako skłonności do spontanicznych wyborów. Jest to zasadnicza teza mojego 

podejścia. Diagnozuję wartości zawodowe posługując się przede wszystkim Testem Achtnicha, 

który jest testem wyboru. 

W związku z powyższym wartości mogą być badane empirycznie w momencie wyboru, 

niezależnie od tego, jak są wyjaśniane. 

Nie wynika z zapisu (a), iż 

wartość  wybór 

Należy to rozumieć w ten sposób, iż to, że coś jest wartością nie wystarcza do przewidywania 

wyborów. Wartości, które są przeżywane (motywatory niematerialne i osobiste), mogą być 

odsunięte przez zachowania, które są inicjowane przez motywatory sytuacyjne, materialne. W 

rzeczywistości nierzadko tak jest. Jak wiemy poziom samowiedzy młodzieży na temat 

predyspozycji zawodowych jest niski. Często zatem to sytuacja zewnętrzna wpływa na wybory, 

nie zaś własne zdolności. 

Jeśli wartość byłaby warunkiem wystarczającym zachowania, to należałobyby to ująć w 

zdaniach: 

(b) wartość  wybór 

Wystarczyłoby wówczas „zadziałać” wartością, aby pojawił się wybór. Jest to jednak 

rozumowanie błędne, gdyż wartość jest motywem (warunkiem ukierunkowującym) 

zachowania, nie zaś jego przyczyną. Warunkiem formalnym zachowania jest „przedmiot” 

umysłowy. W zwiazku z tym obserwujemy, że przejęta wiedza o rynku, często zupełnie 

przypadkowa, związana np. z modą, wpływa na powierzchowne decyzje zawodowe. 

Innymi słowy brak rozpoznania osobistych wartości nie musi prowadzić do braku zachowania. 

Błędne jest wnioskowanie 

brak-wartości  brak-wyboru 

Wracając do definicji Schwartza trudno zgodzić się z tym, że wartości są związane z celami 

ponadsytuacyjnymi. Takie wartości w jego modelu, jak bezpieczeństwo, stymulacja i hedonizm 

są zdecydowane sytuacyjne. Wydaje się też, że często wartosci są pozasytuacyjne. Często celem 

jest zmiana stanu podmiotu na bardziej pożądany. Niewątpliwi zdrowie jest wartością; każdy 

wybiera zdrowie, a nie jego brak. Ludzie powszechnie życzą sobie zdrowia i wybierają 

zachowania, które służą zdrowiu.  

Poszerzony katalog wartości 

Tadeusz Tomaszewski wyróżnia pięć kryteriów jakości życia; a mianowicie: bogactwo przeżyć, 

poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość i współuczestnictwo w życiu 

społecznym (Tomaszewski, 1984, str. 204). Natomiast w ujęciu Mariana Kulczyckiego 

zasadnicze znaczenie na przeżywanie własnego „położenia życiowego” i dążenie do wyższej 

jakości życia (Kulczycki, 1998). Oznacza to „tendencję do realizacji życia aktywnego, zmiennego, 

produktywnego, kooperacyjnego i sensownego” (Kulczycki, 1998, str. 38) 

Wartości czynnościowe w modelu dynamiczno-egzystancjalnym i w modelu zaproponowanym 

przez Schwartza można zestawić jak poniżej: 
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Tabela 1: Porównanie wartości czynnościowych 

Typ 

aktywności 
Relacje Czynności Wytwór Model Schwartza 

„Realizator” 
Relacje 

rzeczowe 

Postrzeganie rzeczy Zmienność 

Hedonizm 

Hedonizm 

Stymulacja 

Poznanie zadań 

sytuacyjnych 

Aktywność, 

produktywność 

Osiągnięcia 

 Kooperacyjność Życzliwość 

„Aktor” 
Relacje 

społeczne 

Doznawanie relacji 

(osób) 

Współuczestnictwo Przystosowanie 

Przeżycie wartości Bogactwo przeżyć Tradycja (obyczaje) 

„Podmiot” 
Relacje 

wewnętrzne 

Odczucie pragnień Twórczość  

Wybór sposobów bycia Podmiotowość 

Władza 

Władza 

„Autor” 
Relacje 

formalne 

Odzwierciedlenie Sensowność  

Myślenie i decydowanie Cele, kierowanie sobą Kierowanie sobą 

 

Komentarz: 

W kategoryzacji wartości czynnościowych stosuję nazewnictwo związane z wiodącymi 

koncepcjami karier zawodowych (Savicas, 2011). Istotne są wytwory czynności, gdyż dzięki 

czynnościom osoba osiąga pożądaną relację zawodową. 

Ludzie cenia sobie takie wartości jak: bogactwo przeżyć (zmienność sytucji, hedonizm), 

aktywność, kooperacyjność (współuczestnictwo), twórczość, produktywność oraz sensowność. 

Uzasadniają to Tomaszewski i Kulczycki (Tomaszewski, 1984; Kulczycki, 1998). Cenioną 

wartością jest podmiotowość; jej brak to anomia. Analogiczne wartości pojawiają się w modelu 

Schwartza i Cieciucha. 

Zwróćmy uwagę, że można, zamiast mówić o wartości jako o relacji: „coś, co jest postrzegane”, 

mówić o pewnych cechach, jak to robi Tomaszewski, wskazując na „zmienność” podniet 

(używając rzeczowników odsłownych), lub też na wytwory: hedonizm, przeżycie przyjemności 

zmysłowej. Podobnie: „coś, co jest poznawane” można ująć jako wytwór nietrwały 

(zachowanie): „aktywność”, lub jako wytwór trwały: „osiągnięcia”. 

Warunkiem jasnej kategoryzacji (systematyzacji) jest założenie, czy oznaczamy mianem 

wartości samą relację kogoś do czegoś, czy też czynność, bądź jej wytwór, trwały lub nietrwały. 

Jest to specjalnie ważne w opisie stanowiska pracy. Opisując wymagania, jakie stawia to 

stanowisko przez osobą, odróżniamy (Achtnich, 2010): wykonywaną (1) czynność, (2) materiał, 

który jest przekształcany, (3) używane narzędzia i środki, uzyskiwane (4) wytwory, które należy 

uzyskać, a także (5) przedmioty formalne: „co” ma być wykonane. Jednak zasadnicze znaczenie 

dla trafnego wyboru pracy i zawodu ma relacja, w jakiej znajduje się osoba. Jest ona przeżywana 

jako wartość i praca daje zadowolenie, lub nie odpowiada osobie i praca nuży bądź wyczerpuje. 

Natomiast wartości stanu układają się następująco: 

 



Henryk Jarosiewicz, „Znaczenie wartości w karierze zawodowej” 

56 | S t r o n a  

 

Tabela 2: Wartości stanu 

Stan Poziom Wartość/relacja Wytwór  

Dynamizmy 

Potrzeby ciała Wartość zdrowia Bezpieczeństwo 

Zdrowie fizyczne 

Dobre samopoczucie 

Bezpieczeństwo 

Potrzeby 

zmysłowe 

Wartość zdrowia 

psychicznego 

Zdrowie psychiczne 

Optymalna stymulacja 

(odporność na stres) 

Stymulacja 

Potrzeby 

rozumowe 

Wartość zdrowia 

umysłowego 

Zdrowie umysłowe 

Poczucie tożsamości 

 

Umysł 

Odzwierciedlenia 

intuicyjne 

Wartość wrażeń i 

odczuć 

Przytomność  

Odzwierciedlenia 

obrazowe 

Wartość znaczeń Orientacja w sytuacji  

Odzwierciedlenia 

abstrakcyjne 

Wartość pojęć Obraz siebie i świata, 

ukierunkowanie 

życiowe 

 

Psychika 

Treści zmysłowe Wartość poznania 

rzeczy 

Wiedza, motywacja 

materialna 

 

Treści 

reflektowana 

Wartość poznania 

siebie 

Samowiedza, 

motywacja osobista 

 

Świadomość 

Dążenia cielesne Wartość homeostazy Przyjemność/przykrość  

Dążenia 

zmysłowe 

Wartość heterostazy Pragnienia, motywacja 

niematerialna 

 

Dążenia woli Wartość położenia 

życiowego 

Jakość życia  

Komentarz: 

Wartości stanu są wyraźnie niedocenione w klasyczym modelu Schwartza. Najogólniej rzecz 

biorąc wartości s t a n u  są to dyspozycje osoby, jej uzdolnienia. Niewątpliwie odpowiada 

osobie, kiedy orientuje się w sytuacji lub posiada nezbędną wiedzę, która ukierunkowuje jej 

działania na rynku pracy. 

W modelu Schwartza „stymulacja” jest rozumiana jako wartość czynnościowa (zmienność, 

nowość, podniecenie), ale jest to również wartość stanu, gdyż dynamizm zmysłowy wymaga 

pewnej stumulacji, aby osoba była zdolna do czynności zmysłowych (poznania i doznawania).  

W ujęciu Cieciucha pojawia się wartość bezpieczeństwa, ujmowana również przeze mnie, jako 

zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne: optymalna stymulacja i odporność 

na stres. Poza nimi wyróżniam na poziomie dynamizmów rozumu zdrowie umysłowe i poczucie 

tożsamości. 
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Wartością są niewątpliwie stany umysłowe, takie jak przytomność31, orientacja w sytuacji i 

posiadanie obrazu siebie i świata. Na znaczenie procesów orientacyjnych w radzeniu sobie w 

życiu wskazuje Kulczycki. Jak pisze w procesie rozwiazywania problemów, w fazie orientacyjnej, 

„występujące pragnienia budzą określone zainteresowania lub zaniepokojenia. Konkretna osoba 

bierze to wszystko w sposób mniej lub bardziej pełny pod uwagę i próbuje ustalić znaczenie 

wyłaniającej się sytuacji. Wyróżnia przy tym wartości, możliwości ich realizacji i warunki, w 

których znajduje się i będzie działać w przyszłości. Pojawia się nowy obraz własnej sytuacji 

życiowej nasycony określonymi dążeniami i emocjami. Towarzyszy mu poczucie pewnego 

panowania nad sobą i otoczeniem” (1990, str. 27). Natomiast na poziomie osobowości, czyli 

orientacji abstrakcyjnej, ludzie tworzą sobie obraz własnego położenia życiowego. Zarysowują 

się wówczas takie struktury, jak „ukierunkowanie życiowe” i dążenie do wysokiej „jakości życia”. 

W całożyciowym doradztwie zawodowym "przedmiotem naszych zainteresowań jest życie 

człowieka we wszystkich jego psychologicznych aspektach. Ujmuje się je jako zorganizowaną i 

rozwijającą się w zmieniającym się świecie aktywność, która jest ukierunkowana na radzenie 

sobie z codziennymi problemami życiowymi w dążeniu do osiągnięcia wysokiej jakości życia" 

(Kulczycki, 1985b, str. 142). Problematyka jakości życia jest bardzo popularna w psychologii 

(Tomaszewski, 1984; Straś-Romanowska, 2000; Derbis, 2000). 

Stany psychiki to przedstawienia poznawcze, które warunkują motywację materialną (wiedza) 

i osobistą (samowiedza). Ludzie cenią sobie posiadanie motywacji, bo pozwala to na podjęcie 

kierunkowego działania. 

W końcu niewątliwą watością są takie stany świadomości, jak przyjemność, pragnienia i jakość 

życia. Pragnienie jest przeżyciem braku. Pragnienie budzi zainteresowanie sytuacją i skłania do 

podjęcia działania, które zaspokoi pragnienie. Ludzie podejmują czynności podmiotowe (cenią 

sobie np. twrczość), bo przeżywają stan braku (pragnienie). Jakość życia jest trwałym 

wytworem doznań i przeżyć. W badaniach empirycznych mierzymy pożądaną i oczekiwaną 

jakość życia. Dążenie do jakości życia bezpośrednio warunkuje odczucie klimatu w szkole czy też 

innej organizacji. 

Znaczenie wartości w karierze zawodwej 

Kariera zawodowa 

W znaczeniu socjologicznym termin „kariera” jest rozumiana jako osiąganie coraz to wyższej 

pozycji zawodowej, jako zajmowanie kolejnych stanowisk pracy. W ujęciu psychologicznym 

kariera jest wytworem czynności podmiotu. Istotą tych czynności jest podejmowanie decyzji i 

wyborów. Ich wytworem jest optymalna, dla danej osoby, relacja zawodowa. Następuje poprawa 

położenia życiowego (w czym zawiera się również awansowanie) i osiąganie coraz wyższej 

jakości życia zawodowego. Kariera zawodowa jest to zorganizowana i rozwijająca się aktywność 

osoby na rynku pracy. Istotną rolę w rozwoju aktywności mają wartości, są one bowiem 

czynnikiem ukierunkowującym zachowanie. 

                                                             
31 Jak podaje Tomaszewski, „od przebiegu procesów mózgowych w części mózgu zwanej pniem 

mózgu zależy ogólny stan aktywności nazywany stanem c z u w a n i a , który jest warunkiem 
koniecznym do tego, aby mogly wystąpić zjawiska świadomości, zależy także stan p r z y t o m n o ś c i , 
w którym człowiek jest zdolny do nawiązania kontaktu z otoczeniem” (1979b, str. 173). 
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Znaczenie relacji w karierze 

W analizie mechanizmu aktywności istotne znaczenie mają relacje. Relacje zawodowe na rynku 

pracy składają się ze stawianych przez każdą ze stron wymagań, stanu ich realizacji oraz 

sytuacji, w jakich tego rodzaju zależności mają miejsce. „Stronami” relacji są w tym wypadku 

pracujący podmiot i jego wymagania, z drugiej zaś strony pracodawca i wymagania miejsca 

pracy. Relacje w miejscu pracy przeżywane są jako wartości, o ile odpowiadają osobie. Są to 

relacje dwojakie: relacje autoteliczne, a więc relacje, od których zależy życie i rozwój prcownika, 

oraz relacje instrumentalne, a więc zachowania, które są wymagane dla sprawnej realizacji 

zadań zawodowych.  

Relacje autoteliczne poszerzają się, co do swego zakresu. W momencie wyboru stają się one 

podmiotowym celem aktywności. Cele „wąskie” obejmują potrzeby organizmy, cele szersze 

związane są z potrzebą uczestnictwa we własnej grupie odniesienia; w pracy zawodowej są to 

relacje koleżeńskie. Zaś cele najszersze ogarniają potrzeby świata, w którym żyje dana osoba. 

Wartości autoteliczne (cele podmiotowe) określają pożądany klimat stanowiska pracy. 

Relacje instrumentalne określają sposoby realizacji celów. Sposoby te tworzą kulturę danej 

osoby, tzw. kulturę organizacyjną. 

Wartości rozwoju zawodowego 

Przyjęłem w niniejszym opracowaniu, że wartości są to relacje odpowiadania „czegoś”, „komuś”, 

z uwagi na „coś”. Relacje interesują mnie w ściśle określonym kontekście, mianowicie jako 

czynnik wyjaśniający aktywność zawodową. Wyjaśniam tą aktywność w perspektywie 

rozwojowej. Życie rozumiem tutaj, za Kulczyckim, jako „zorganizowaną i rozwijającą się 

aktywność”, zatem chodzi nie tylko - i nie tyle - o aktywność w zakładzie pracy, ale o proces 

rozwojowy, który przygotowuje młodzież do podjęcia aktywności zawodowej i do kariery na 

rynku pracy. Badam zatem wartości „z uwagi na rozwój”, widząc w nich zasadnicze 

uwarunkowanie rozwoju. 

Tworząc typologię wartości zawodowych odwołałem się do dynamiczno-egzystencjalnego 

modelu osoby (Rysunek 2, str. 13). Wskazałem na cztery sposoby istnienia (egzystencje) osoby, 

które ilustruję na dwóch wymiarach (osiach). Pozwoliło to na stworzenie modelu 

wyjaśniającego mechanizm zachowań dowolnych. W modelu tym (zob. Rysunek 3, str. 15) 

wyróżniłem trzy aspekty: aspekt materialny, formalny i ukierunkowujący. W związku z tym 

wyróżniłem też dwie zasadnicze grupy wartości: wartości stanu, które warunkują zachowania w 

aspekcie materialnym i formalnym i wartości czynnościowe, tj. relacje, które ukierunkowują 

zachowanie.  

Wskazałem też na dwa zasadnicze kierunki aktywności zawodowej. Zachowanie jest 

ukierunkowane „przez” relacje zależności, które warunkują wzrost i rozwój osoby (jest to 

motywacja niematerialne i osobista), oraz „na” wartości instrumentalne, które - jako motywacja 

materialna - ukierunkowują zachowania wytwórcze. 

Stworzony w ten sposób model przypomina koło wartości Schwartza, choć jego geneza jest 

zasadniczo odmienna. 

Klimat i kultura 

Bardzo wygodnym sposobem omawiania wartości zawodowych jest odwołanie się do koncepcji 

klimatu i kultury organizacyjnej (Jarosiewicz, Świadomość organizacji. Klimat i kultura 
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organizacyjna, 2014). Dlaczego? Zarówno klimat, jak i kultura wskazują na motywatory 

zachowań, lecz na motywatory zupełnie inne jakościowo. Klimat to odczuwany stan 

świadomości, stan pragnień osoby, który jest źródłem motywację niematerialną. Natomiast 

kultura to zachowania instrumentalne (wytwórcze) w konkretnej sytuacji pracy, które są 

ukierunkowane przez motywatory materialne. Nie sposób sobie wyobrazić jednego bez 

drugiego; pożądany klimat powinien się dopełniać adekwatną dla niego kulturą. Mogą 

oczywiście pojawiać się różne realcje między podstawowymi rodzajami klimatu i kultury. W 

związku z tym w badaniu skłonności zawodowych wyróżniliśmy 16 różnych typów osobowości 

zawodowej. 

Henryk Jarosiewicz (c) 91
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Rysunek 14: Typy osobowości zawodowej 

Lewa kolumna to podstawowe rodzaje klimatu, a więc pożądane przez daną osobę relacje: A, B, 

C i D. Prawa kolumna to cztery typowe rodzaje czynności (kultury): I, II, III i IV. Preferowany 

rodzaj klimatu oraz czynności zawodowych można diagnozować za pomocą testu Achtnicha lub 

Kwestionariusza Osobowości Zawodowej.  

Na przykład: Jeśli ktoś preferuje klimat relacji grupowych oraz kulturę związaną z realizacją ról 

w organizacji, to ten typ osobowości zawodowej określamy jako typ Wykonawcy, szeregowego 

pracownika w organizacji. Jeśli zaś ktoś dojrzewa do ujmowania relacji formalnych 

(umysłowych) i odpowiada mu kultura organizacji, to skłonny jest pracować w roli 

Organizatora, a więc kogoś, kto tworzy i rozwija kulturę organizacji. 

Myślenie w kategoriach klimatu i kultury otwiera niesłychane perspektywy dla rozumienia tego, 

na czym polega kariera na rynku pracy. Wyróżniamy trzy zasadnicze problemy zawodowe: 

zabezpiecznie materialne, wartościowe relacje koleżeńskie w pracy i rozwój zawodowy. 
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Warunkiem rozwiązania pierwszego z nich jest sprawna realizacja zadań, jakie przynosi 

określone stanowisko pracy, do czego trzeba dysponować odpowiednimi zachowaniami 

(sprawnością). Zadania te są realizowane przez osobę, która nie tylko „działa” jak maszyna, ale 

jako osoba ma swoje potrzeby i tak się zachowuje, aby je zaspokoić. Działa zwykle per se, czyli 

dla własnych interesów. W związku z tym osoba poszukuje określonego klimatu, a więc 

odpowiednich dla niej relacji, tj. wartości. Odnalezienie swojego świata wartości jest warunkiem 

harmonijnego rozwoju zawodowego.  

W przeciwnym wypadku łatwo dochodzi do zaburzeń zachowania. „Zachowanie spełnia u 

człowieka dwie funkcje: po pierwsze - służy zaspokojeniu potrzeb, po drugie - jest 

rozwiązywaniem zadań stawianych przez sytuacje życiowe i określonych wymaganiami 

charakterystycznymi dla kultury danego środowiska społecznego – pisze A. Lewicki. - Normalnie 

obie funkcje są ze sobą zestrojone. Poprawne rozwiązanie zadań życia rodzinnego, zawodowego 

itd. jest również osobistym celem człowieka, tak samo jak rozrywki czy „hobby”, które uprawia 

on dla własnej satysfakcji. O „zaburzeniu zachowania” będziemy mówić wtedy, gdy nie spełnia 

on obu lub przynajmniej jednej z dwóch wymienionych funkcji” (Lewicki, 1978, str. 16). 

Z uwagi na powyższe zagrożenie wyróżniam w swoim modelu relacje autoteliczne, czyli takie, 

które pozwalają osobie stawać się podmiotem, który realizuje własne cele, a nie tylko zadania 

sytuacjyjne. 
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