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     Co to jest temperament? Definicji bardzo wiele, a każda z nich będzie dla 
nas użyteczna, nawet tak bardzo dostosowana do własnych potrzeb, jak ta 
przytoczona przez Jerzego Grzybowskiego, autora popularnej książki 
wydanej przez Wydawnictwo M w 2006 r., pt. Małżeńskie temperamenty. 
Twierdzi on, że „temperament to zespół cech psychicznych, charakteryzują-
cych dynamikę emocjonalnego życia człowieka, sposoby zewnętrznego 
wyrażania uczuć i zachowania, wrażliwość na bodźce zewnętrzne, impulsy-
wność, siłę i trwałość reakcji emocjonalnych oraz tempo przebiegu 
procesów psychicznych. Temperament to zespół wrodzonych cech osobo- 
wości” (s. 13). 

     Ja, przedstawiając swoje zagadnienie, posłużyłem się najstarszą – przypi-
sywaną jeszcze Hipokratesowi – i najbardziej znaną typologią tempera-
mentów głównie ze względu na jej prostotę, schematyczność i popularność. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszystkie wymienione cechy mają też 
swoją negatywną konotację. Każde szufladkowanie jest nie tyko niebez-
pieczne, ale także wręcz nieprawdziwe, albo – delikatniej mówiąc – nie 
może w pełni ukazać złożoności materii, z jaką mamy do czynienia. Ale 
właśnie owo daleko idące uproszczenie klasyfikacyjne wydaje się stanowić 
dogodną osnowę do omówienia w sposób bardzo popularyzatorski innych 
ciekawych procesów, a ich zrozumienie, a nawet samo dostrzeżenie, może 
prowadzić do bardzo praktycznych, życiowych wniosków. Dzięki temu 
zaproponowane przeze mnie konferencje, nie pretendując do jakiegoś 
systematycznego wykładu, stanowią raczej prosty poradnik o charakterze 
duchowo-duszpasterskim. Sporo zaczerpnąłem z publikacji wielkiej mów- 

czyni i trenerki osobowości, legendy naszych czasów, pani Florece Littauer, 
a szczególnie z jej powszechnie znanej pozycji Osobowość plus.

     Zainteresowanych dużo bardziej dynamiczną klasyfikacją temperamen- 
tów René Le Senne’a, dostosowaną do problematyki dialogu w małżeń- 
stwie, odsyłam do niezwykle praktycznej, a wspomnianej już książki 
Małżeńskie temperamenty. Klasyfikacja ta opiera się na interakcji dwóch 
podstawowych procesów: pobudzania i hamowania. Są one rozpatrywane  
w sześciu sferach:

         1) emocjonalność – stan psychiczny wobec aktualnych bodźców,
         2) szybkość reagowania na bodźce – prymarność i sekundarność,
         3) stopień aktywności – aktywność i pasywność,
         4) konfliktowość – wojowniczość i ugodowość,
         5) zakres pola świadomości – wąskość i szerokość,
         6) kontaktowość – towarzyskość i separatywność.

     Zupełnie inne podejście do zagadnienia podziału temperamentów 
znajdziemy w niezwykle interesującej książce pt. Rozwój, autorstwa Moniki 
i Marcina Gajdów. Ich oryginalność polega na tym, że nie zajmują się
oni bezpośrednio temperamentami, ale już osobowościami, które powstają
w drodze „życiowej obróbki” cech wrodzonych. W tym przypadku nie sięga- 
my do reakcji początkowych, które najłatwiej zaobserwować w dzieciństwie, 
ale wręcz przeciwnie: świadomie przyglądamy się już ukształtowanej osobo- 

wości. Gajdowie proponują typologię opartą na podziale przedstawionym 
przez Richarda Rohra i Andreasa Elberta w: Dziewięć typów osobowości.
Wyróżnione zostały tam następujące typy: idealista (np. św. Ignacy Loyola), 
wolontariusz (np. św. Matka Teresa z Kalkuty), lider (np. św. Jan Paweł II), 
artysta (np. św. Franciszek z Asyżu), pustelnik-badacz (np. św. Teresa Bene-
dykta od Krzyża – Edyta Stein), praworządny (np. św. Josemaría Escrivá
de Balaguer), optymista (np. św. Teresa od Dzieciątka Jezus), wojownik 
(np. św. Katarzyna Sieneńska) i mediator (np. św. Jan XXIII). W tym 
wypadku przyjęcie takiego podziału stało się bardzo wygodne, a wręcz 
pomocne w ukazaniu procesu rozbrajania „ja fałszywego”. By dowiedzieć 
się więcej o tym nie tylko interesującym, ale także ważnym dla rozwoju 
każdego z nas procesie, koniecznie trzeba zajrzeć do książki albo 
przesłuchać audiobook, który poszerza poruszane zagadnienia, a dzięki 
swobodnej wypowiedzi autorów wydaje się łatwiejszy w percepcji.

     Jak łatwo zauważyć, różni autorzy wykorzystują różne klasyfikacje 
typów temperamentów, w zależności od tego, jakich zagadnień dotykają.

     Mam nadzieję, że konferencje, jakie oddaję do Państwa dyspozycji, 
okażą się przydatne w codziennej pracy nad obróbką tego, co dostaliśmy od 
Stwórcy – temperamentu, by przybrał kształt osobowości, która uczyni nas 
użytecznymi dla innych. Mam też nadzieję, że ich luźna forma okaże się 
znacznie bardziej porywająca niż suche informacje z tej książeczki.

     W seminarium byłem na roku z chłopakiem, który miał bardzo donośny 
głos i używał go na co dzień bez zahamowań. Wakacje, późny upalny 
wieczór, a w zasadzie noc, a ten peroruje współbraciom o czymś ważnym 
przy otwartych na oścież oknach. Sąsiedzi z przeciwka zgłaszają uwagi co 
do zachowania ciszy nocnej. Ten uważa, że ingerują w wewnętrzne życie 
Kościoła, i dalej peroruje. Sąsiedzi zawiadamiają policję. Pod budynek 
seminarium podjeżdża radiowóz na sygnale (na szczęście tylko świetlnym), 
zastając akurat wchodzącego do gmachu rektora, który przyjmuje zgło- 
szenie. Wzburzony rektor wchodzi do środka budynku, zamyka drzwi             
i krzyczy na całe gardło nazwisko właściciela donośnego głosu. Ten, 
wystraszony, kwituje całą sytuację krótkim stwierdzeniem, wypowiedzia- 
nym już szeptem do współbraci: „Toż to choleryk, gotów mnie wyrzucić      
w afekcie. Ja znikam”. Przez tydzień nie pokazywał się rektorowi na oczy. 
Wszystko rozeszło się po kościach.

     Znajomość i zrozumienie temperamentów ocaliło powołanie młodzieńca, 
a owo proste zdarzenie skłoniło mnie, by zająć się tym tematem bliżej. 
Pewien owoc tych zainteresowań oddaję właśnie w Państwa ręce. Na płycie 
znajduje się sześć konferencji, które w moim zamyśle mają pomóc zrozumieć 
i zaakceptować głęboki związek wszystkich sfer naszego życia, a szczególnie 
warstwy psychicznej i duchowej. Jako osnowę dla tych – prowadzonych z lek- 
kim przymrużeniem oka – refleksji wybrałem właśnie temat temperamentów, 
czyli składowych niezmiennych naszego „ja”, które podlegają akceptacji. 
Podkreślam raz jeszcze – akceptacji, gdyż jako takie, czyli zaakceptowane, sta- 
nowią wyśmienitą bazę do podjęcia wysiłku świadomego budowania charakteru.
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swobodnej wypowiedzi autorów wydaje się łatwiejszy w percepcji.

     Jak łatwo zauważyć, różni autorzy wykorzystują różne klasyfikacje 
typów temperamentów, w zależności od tego, jakich zagadnień dotykają.

     Mam nadzieję, że konferencje, jakie oddaję do Państwa dyspozycji, 
okażą się przydatne w codziennej pracy nad obróbką tego, co dostaliśmy od 
Stwórcy – temperamentu, by przybrał kształt osobowości, która uczyni nas 
użytecznymi dla innych. Mam też nadzieję, że ich luźna forma okaże się 
znacznie bardziej porywająca niż suche informacje z tej książeczki.

     W seminarium byłem na roku z chłopakiem, który miał bardzo donośny 
głos i używał go na co dzień bez zahamowań. Wakacje, późny upalny 
wieczór, a w zasadzie noc, a ten peroruje współbraciom o czymś ważnym 
przy otwartych na oścież oknach. Sąsiedzi z przeciwka zgłaszają uwagi co 
do zachowania ciszy nocnej. Ten uważa, że ingerują w wewnętrzne życie 
Kościoła, i dalej peroruje. Sąsiedzi zawiadamiają policję. Pod budynek 
seminarium podjeżdża radiowóz na sygnale (na szczęście tylko świetlnym), 
zastając akurat wchodzącego do gmachu rektora, który przyjmuje zgło- 
szenie. Wzburzony rektor wchodzi do środka budynku, zamyka drzwi             
i krzyczy na całe gardło nazwisko właściciela donośnego głosu. Ten, 
wystraszony, kwituje całą sytuację krótkim stwierdzeniem, wypowiedzia- 
nym już szeptem do współbraci: „Toż to choleryk, gotów mnie wyrzucić      
w afekcie. Ja znikam”. Przez tydzień nie pokazywał się rektorowi na oczy. 
Wszystko rozeszło się po kościach.

     Znajomość i zrozumienie temperamentów ocaliło powołanie młodzieńca, 
a owo proste zdarzenie skłoniło mnie, by zająć się tym tematem bliżej. 
Pewien owoc tych zainteresowań oddaję właśnie w Państwa ręce. Na płycie 
znajduje się sześć konferencji, które w moim zamyśle mają pomóc zrozumieć 
i zaakceptować głęboki związek wszystkich sfer naszego życia, a szczególnie 
warstwy psychicznej i duchowej. Jako osnowę dla tych – prowadzonych z lek- 
kim przymrużeniem oka – refleksji wybrałem właśnie temat temperamentów, 
czyli składowych niezmiennych naszego „ja”, które podlegają akceptacji. 
Podkreślam raz jeszcze – akceptacji, gdyż jako takie, czyli zaakceptowane, sta- 
nowią wyśmienitą bazę do podjęcia wysiłku świadomego budowania charakteru.


