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Charakter – temat bardzo palący! 

Dlaczego warto zajmować się charakterem? 

Odpowiedzi dostarcza samo życie! Często mówimy: nie można z nim wytrzymać, ma taki 
okropny charakter! Co to znaczy? Charakter to styl naszego życia. Jeśli dwóch robi to samo – to 
nie robią tego tak samo! Weźmy choćby wychowanie; dziecko jest niegrzeczne i trzeba je 
upomnieć. Uczuciowy melancholik przeżywa to, uraża się i ma żal do dziecka; nic nie mówi. 
Afektywny choleryk działa dynamicznie, lecz więcej tu słów niż czynów, zaś sangwinik od razu 
reaguje  i „naprawia” zachowanie dziecka (czasem zbyt mechanicznie...).  

Charakter zależy od naszych uczuć. Ale nie chodzi nam o uczucia jako coś, co jest w środku 
człowieka, lecz jako coś, co oddziaływuje na zewnątrz. A więc nasza uczuciowość „odciska się” 
jako swoiste piętno na wszystkim, co robimy, widoczna jest jako sposób poruszania się, 
mówienia, ubierania się. Mało tego. Charakter „odciska się” też na innych ludziach. Pozytywnie 
– kiedy jesteśmy systematyczni, punktualni, itd. Lecz również negatywnie, nasz charakter 
„uwiera” innych, jeśli zapominamy o swych obowiązkach, jesteśmy drażliwi. Są charaktery i 
charakterki! 

Skąd zainteresowanie charakterami? 

Wpadłem „na trop” wielkiego znaczenia charakteru badając, od czego zależy łatwość wdrażania 
się małżonków do stosowania naturalnej regulacji poczęć. Okazało się, że małżonkowie uczą się 
tej samej metody na różne sposoby. W konsekwencji - odnoszą sukcesy lub mają 
niepowodzenia, co zależy w znacznej mierze od typu charakteru! Trudno wręcz porównać styl 
stosowania metody u osób o charakterze systematycznym i u tzw. nerwowców. Dla pierwszych 
zbieranie racjonalnych danych o konkretnych zjawiskach jest rzeczą naturalną. Natomiast 
nerwowiec aktywizuje się spontanicznie tylko na przyjemne doznania, a systematyczne działanie 
jest mu zupełnie obce! Oczywiście – to nie oznacza, że nerwowiec nie może stosować metody. 
Aby jednak nie popełniał typowych dla siebie błędów (brak systematyczności, narzekanie na 
lenistwo, itd.) musi zrozumieć swój charakter i zdystansować się do niego. Niezbędna jest 
również praca nad sobą, a nie tylko nad metodą.  

Dodam, że dwa różne charaktery małżonków tworzą bardzo swoiste połączenie. Powstają 
typowe problemy dla takich duetów. Tak jest kiedy na przykład jeden z małżonków ma łatwość 
dzielenia się swoimi przeżyciami i oczekuje tego samego od drugiego, a tamten... nie pojmuje o 
co chodzi!. 

Do kogo skierowana jest książka? Czy tylko do małżonków? 

Książka skierowana jest do każdego, kto chce - lub kto musi - nad sobą popracować. A zatem 
pomoże nauczycielom, którzy chcą lepiej zrozumieć młodzież i dogadać się z nią. A pojawiają 
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się coraz to nowe problemy. Kłopoty z agresywnością w szkole, plaga uzależnień, chamstwo na 
co dzień. to wszystko powoduje, że „naprawa” charakterów staje się sprawa palącą. 

Weźmy choćby problemy komunikacji. Wraz z żoną pomagamy narzeczonym w poradni w ten 
sposób, że dajemy im informacje o ich typach charakteru, ze wskazaniem na zalety i wady, oraz 
z wyszczególnieniem jak mają nad sobą pracować i wzajemnie pomagać sobie w tym dziele. 
Wiele kłótni zostaje przetworzonych na współpracę.  

Każdy pedagog znajdzie tu cenne wskazówki w planowaniu swej pracy z poszczególnymi 
uczniami, przecież co człowiek to indywidualność. Inaczej należy prowadzić osoby o 
charakterach wrażliwych, humanistycznych, a inaczej racjonalnych „techników”. Okazuje się, że 
można te indywidualności rozumieć i wspierać w radzeniu sobie z problemami szkolnymi. 

Czy taki jest cel książki – pomóc zrozumieć młodzież? 

Nie tylko młodzież! Przede wszystkim każdy wychowawca powinien zacząć od siebie samego, 
bo kto nie rozumie siebie nie potrafi wczuć się w problemy rozwojowe drugiego. Pamiętam 
bardzo dobre rozróżnienie intencji nabywania wiedzy, które dał św. Bernard.  

Są ludzie, którzy chcą wiedzieć, by wiedzieć; to jest pycha. Są tacy, którzy chcą wiedzieć, by 
wiedziano, że wiedzą; to próżność. Są tacy, którzy szukają wiedzy dla własnego zbudowania; to 
roztropność. Wreszcie i tacy, którzy chcą wiedzieć, by budować innych; to miłość. Celem jest 
pomoc w budowaniu lub odbudowaniu siebie oraz w budowaniu drugich. 

Pełny tytuł książki brzmi: >Charakter: rozwój – zagrożenia<. Chodzi nie tylko o to, by rozumieć 
rozwój dzieci i młodzieży. W procesie usprawniania pojawia się szereg zagrożeń, które należy 
zauważać i umieć im przeciwdziałać. Szczególnie ważne są tzw. „kryzysy” rozwojowe. Są to 
okresy swoistego przesilenia, czyli przejścia z poziomu życia emocjonalnego na życie 
uczuciowe – pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową, a następnie przejście od życia 
uczuciowego do dojrzałego życia umysłowego. To drugie przejście ma miejsce między 14 a 17 
rokiem życia i nazywa się >kryzysem wartości<. W książce pokazuję, że należy mówić nie tylko 
o „kryzysie wartości”, ale o „wartości kryzysu”, bo przecież każde przesilenie prowadzi do 
pojawienia się nowej jakości. W tym wypadku chodzi o wejście w dojrzałe życie, o pojawienie 
się własnej woli. Niestety – czasem kryzys powoduje duże kłopoty. Konflikty z rodzicami i 
szkołą, różne przejawy buntu. Trudno je rozwiązać bez zrozumienia charakteru danej osoby. 

Czy rzeczywiście człowiek może się zmienić pracując nad sobą? 

Oczywiście! W książce przytaczam szereg przykładów z własnej praktyki, a także znane 
wszystkim przypadki literackie, jak choćby charaktery bohaterów sienkiewiczowskiej Trylogii. 
Dzięki refleksji nad sobą ludzie nabierają rozsądku. Oto jaki wykład otrzymuje na temat strachu 
rycerz Skrzetuski od bardziej od siebie doświadczonego Zagłoby przed bitwą pod Słuczą: 

"Nie myśl waćpan, że ja się boję - szeptał Zagłoba - ale mam krótki oddech i nie lubię tłoku, bo 
gorąco, a jak gorąco, to już nic po mnie. Bodaj to w pojedynkę sobie radzić! Człek przynajmniej 
fortelów może zażyć, a tu nic i po fortelach. Nie głowa, jeno ręce wygrywają. Tu ja głupi przy 
panu Podbipięcie (...) 
- Nic waści nie będzie. Nabierz ducha. 
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- Ducha? Tego ja się tylko przecież boję, że męstwo roztropność we mnie zwycięży! Nadtom 
zapalczywy (...)1 

Zagłoba zdaje sobie sprawę ze swej zapalczywości. Zapalczywość to skłonność do szybkiego 
podniecania się sytuacją. Powoduje raptowną reakcję, stąd też często używa się innego słowa: 
„raptus”. Oba określenia dopełniają się: zapalamy się widząc coś, a w skutku otrzymujemy 
raptowna reakcję. Co nam to przypomina? Owszem, jest to klasyczna cecha tzw. sangwinika, 
który jest szybki, ale zmienny. Zmienność oznacza, że może zapalać się do tego, co widzi, a 
zaraz potem - do czegoś innego. 

Sienkiewicz opisał sangwinika z autopsji. Jego teść był modelem. Ale, nawet gdyby nie miał 
własnego teścia, to bez trudu znalazłby wzór. Sangwinik to „rasowy” mężczyzna. Jeśli nie 
pracuje nad sobą, to staje się zapalczywcem godnym pożałowania, tak jak inny „bohater”: 
Czapliński. Nadmierna zapalczywość doprowadziła do tego, że „opuścił” karczmę wyrzucony 
przez Skrzetuskiego... 

Do książki jest dyskietka z programem komputerowym. Do czego on służy? 

Taki program to szczególnie cenny dodatek. Moje doświadczenie było następujące; nawet jeśli w 
badaniach cos wiedziałem na temat charakteru danej osoby, to bardzo trudno jest przekazać 
wszystko od razu. Poza tym – inaczej słucha się w czasie rozmowy w poradni, a inaczej „na 
spokojnie” w domu. Napisanie wskazań dla szeregu osób to bardzo ciężka i mozolna praca. 
Program komputerowy pozwala wydrukować wszystkie podstawowe wskazania. Przed 
wydrukowaniem opinii można ja oczywiście uzupełnić, poprawić to czy tamto. Komputer ma 
jedną zaletę – nie zapomina i nie męczy go powtarzanie tego samego! 

Znam katechetów, którzy potrafią z pomocą opracować i wydrukować opinie dla całej klasy. Jest 
to cenna pomoc w nawiązaniu racjonalnej pracy nad swoimi zaletami i wadami.  

Zauważyłem, że nawet młodzieńcy, którzy nigdy by sobie nie pozwolili na wizytę w poradni i na 
rozmowę z psychologiem czy pedagogiem – mając program komputerowy bardzo chętnie sami 
przeprowadzają sobie ocenę charakteru. Takiej młodzieży, która do nas nie dotrze, jest tysiące. 
Można im podrzucić taki drobny prezent. Cena książki i dyskietki jest nie większa, jak koszt 
wizyty w poradni i przygotowania tam opinii. 

Gdzie można zakupić książkę? 

Można ją zamówić wysyłkowo, pisząc na adres Instytut Charakterologii „Nowe Życie”, 52-010 
Wrocław, ul. Opolska 51/1, telefonicznie (0-71 342-04-56) lub e-mailem: henrykj@pwt.wroc.pl 

 

                                                 
1 Ogniem i mieczem, r. 30, str. 252; warto przeczytać cały ten opis! 


