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Deşi organismul uman este format dintr-o 
mulţime de aparate şi organe, deşi creierul este 
format dintr-o mulţime de module, totuşi omul 
acţionează şi reacţionează în mod unitar în rela-
ţiile sale cu mediul, deoarece toate elementele 
organismului colaborează între ele pentru a da 
naştere unei personalităţi unitare.

Personalitatea umană reprezintă ansamblul 
de elemente, de trăsături, de apti tudini, de mo-
ti  vaţii şi de roluri caracteristi ce fi ecărui individ. 
Dar, deşi sunt formate din aproximati v aceleaşi 
ele mente, fi ecare personalitate are o notă parti -
culară, deoarece personalitatea depinde nu 
numai de elementele din care este consti tuită, 
ci şi de modul în care elementele respecti ve sunt 
organizate şi ierarhizate. De aceea, G.W. Allport 
arată că personalitatea este formată dintr-o 
serie de trăsături comune, dar şi dintr-o serie de 
trăsături individuale, care derivă din modul în 
care sunt organizate elementele sistemului. 

Structura personalităţii. Personalitatea umană 
este rezultatul colaborării tuturor fac torilor mor-
fologici, fi ziologici, psihici, cogniti vi, afecti vi, 
mo  ti vaţionali şi voliti vi care reuşesc să dea 
naştere unei structuri integrate, întovărăşită de 
senti mentul de sine, care ne disti nge de toţi 
ceilalţi indivizi.

Dar personalitatea nu este numai rezultatul 
colaborării structurilor organismului, ci şi a infl u-
enţelor pe care mediul le are asupra organismului 

în cadrul jocului pe care acesta trebuie să îl sus-
ţină cu mediul.

Iar în cadrul jocului pe care trebuie să îl sus-
ţină cu mediul, personalitatea trebuie să dea 
dovadă nu numai de unitate, de stabilitate şi de 
consecvenţă, ci şi de plasti citate, de fl exibilitate 
şi de adaptabilitate pentru a putea supravieţui 
într-un mediu foarte variabil şi de multe ori chiar 
foarte osti l. 

După cum a arătat S. Freud, personalitatea 
este formată din Sine, din Eu şi din Supraeu.

Sinele. Sinele reprezintă nucleul fi inţei 
umane. El este partea cea mai veche şi cea mai 
puţin accesibilă a personalităţii. Sinele reprezintă 
locul unde se afl ă forţele necunoscute şi nestă-
pânite ale fi inţei noastre, locul unde se înfruntă 
impulsurile vieţii cu cele ale morţii.

Noţiunea de Sine a fost introdusă de G. 
Grodeck,  în 1923, care s-a inspirat la rândul său 
de la F. Nietzsche. Iar S. Freud  a fost cel care a 
dezvoltat noţiunea de Sine ca instanţă funda-
mentală a personalităţii umane, alături de Eu şi 
de Supraeu. 

Sinele îşi afl ă originea în insti nctele şi pul-
siunile moştenite geneti c, care trebuie înde-
plinite pentru a asigura supravieţuirea organis-
mului. De aceea Sinele reprezintă nucleul central 
al persoanei, în care îşi au sediul nu numai in-
sti nctul sexual, ci şi insti nctul de apărare, insti nc-
tul alimentar, insti nctul de conservare, de 
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explorare, de cunoaştere, de putere şi altele. 
După S. Freud, pe lângă insti nctele moştenite 
geneti c, Sinele mai conţine şi insti nctele refulate, 
care nu au putut fi  îndeplinite, dar care nu 
renunţă la tendinţa de actualizare şi vor exercita 
presiuni pentru a putea fi  îndeplinite de instan-
ţele superioare. De aceea Sinele a fost comparat 
cu un cazan sub presiunea insti nctelor şi a refu-
lărilor. 

După cum arată C. Jung, Sinele reprezintă 
centrul arheti pal al persoanei, în care se afl ă nu 
numai insti nctele, ci şi pasiunile şi credinţele 
moştenite de la înaintaşii noştri. De aceea Sinele 
reprezintă cea mai importantă, cea mai adâncă 
şi cea mai irezisti bilă parte a psihicului uman.

Sinele este localizat în porţiunile mai vechi 
ale creierului, în care se afl ă modulele insti nctelor 
şi ale afecti vităţii. De aceea Sinele foloseşte un 
limbaj mai primiti v. Spre deosebire de Eu şi de 
Supraeu, care lucrează cu valori morale, de bine, 
de rău şi cu valori deonti ce de obligatoriu, de 
interzis şi de indiferent, Sinele lucrează cu valori 
de uti litate şi cu valori hedonice. Deoarece na-
tura a stabilit de-a lungul ti mpului o relaţie de 
corespondenţă între valorile hedonice şi valorile 
de uti litate, Sinele este condus de principiul plă-
cerii, şti ind că ceea ce este uti l este de obicei şi 
plăcut. Dar nu întotdeauna ce este plăcut este şi 
uti l. De multe ori ceea ce este plăcut este chiar 
dăunător, ceea ce poate duce la o serie întreagă 
de tulburări (Resti an, 1997). 

Sinele este total inconşti ent. El este sediul 
mo ti vaţiilor noastre inconşti ente. În Sine se afl ă 
înscrisă experienţa înaintaşilor noştri, care s-a 
imprimat în structura logică a creierului şi care 
caută să se actualizeze. Sinele caută să aducă 
arhaicul în actualitate. Iar marea dilemă a omului 
contemporan constă în aceea de a se identi fi ca 
sau de a se separa de Sinele de origine ancestrală, 
care este dominat de o tendinţă  egoistă, de 
sati sfacere a propriilor sale nevoi. De aceea C. 
Jung spunea că în Sine se afl ă o forţă demonică. 
F. M. Dostoievski spunea că în Sine se afl ă şi raiul 
şi iadul, depinde până unde mergem cu principiul 
plăcerii. Iar J.P. Sartre  spunea că omul este ceea 
face el din Sine sau, poate, ceea ce face Sinele 
din el.

Eul. Dacă insti nctele ar putea fi  îndeplinite 
fără nici o problemă, atunci Sinele ar fi  sufi cient 
pentru reglarea comportamentului uman. Dar 
mediul extern nu numai că nu favorizează înde-
plinirea insti nctelor, ci de multe ori el se opune 
îndeplinirii insti nctelor şi supravieţuirii organis-
mului. De aceea, pentru a putea face faţă proble-
melor din mediu, pe lângă Sine, care se conduce 
după principiul plăcerii, organismul uman mai 

are nevoie şi de o instanţă superioară, care să se 
conducă după principiul realităţii.  De aceea, din 
polul extern al Sinelui s-a dezvoltat la un moment 
dat Eul, care caută să adapteze principiile plăcerii 
la condiţiile concrete ale realităţii. Deoarece a 
luat naştere din Sine, Eul este în parte conşti ent 
şi în parte inconşti ent. 

Eul are difi cila sarcină de a face posibilă în-
deplinirea insti nctelor la realitatea înconjură-
toare. Deoarece insti nctele caută cu putere să 
se realizeze, Eul este, după cum a arătat S. Freud, 
o instanţă defensivă. Eul este cel care umanizează 
şi îl civilizează pe om. 

De aceea Eul este de multe ori obligat să mo-
dereze, să amâne sau chiar să blocheze înde-
plinirea insti nctelor. Insti nctele blocate sau 
amânate sunt refulate, adică sunt trimise înapoi 
în Sine. De aceea Sinele este format din insti nc-
tele moştenite şi din insti nctele refulate care 
ti nd în conti nuare să se actualizeze. Dar cu cât 
omul este mai civilizat, cu atât el suferă mai 
mult. După cum arată P. Ricoeur, cu cât omul îşi 
reduce agresivitatea externă, cu atât creşte 
agre sivitatea internă.

Dată fi ind presiunea pe care insti nctele o 
exer cită asupra Eului, acesta caută de multe ori 
să sublimeze, adică să deturneze presiunea 
exer citată de insti ncte în altă direcţie. Aşa au 
luat naştere, după cum arată psihanalişti i, creati -
vi tatea şi cultura umană, deşi Sinele nu este 
format numai din insti nctul sexual, despre care 
vorbesc psihanalişti i, ci şi din insti nctul de apă-
rare, insti nctul de explorare, de cunoaştere şi 
altele.   

Noi am arătat că sediul Eului, care lucrează 
cu valoarea de bine, de rău, de obligatoriu, in-
diferent şi interzis, se afl ă în lobul frontal, care 
evaluează şi selecţionează deciziile pe care le 
primeşte de la formaţiunile inferioare ale creie-
rului (Resti an, 1997).

Supraeul. Deşi organsimul ar fi  putut să se 
adapteze la mediu cu ajutorul Sinelui şi al Eului, 
organismul a mai apelat la încă o instanţă, şi 
anume la Supraeu. Supraeul reprezintă o parte 
a Eului. El a luat naştere din Eu sub infl uenţa 
pre siunilor majore pe care le suferă organismul 
în primele etape de dezvoltare. 

Deoarece intenţiile libidinale pe care copilul 
le are faţă de mama sa sunt blocate de prezenţa 
tatălui, copilul dezvoltă la un moment dat com-
plexul Oedip, care intră în inconşti ent ca o 
interdicţie absolută. De aceea Eul este, ca şi 
Sinele, inconşti ent. 

După cum arată H. Marcuse, interdicţia im-
pusă de tată va fi  conti nuată de insti tuţiile 
sociale, care interzic realizarea insti nctelor 
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individului. Astf el, creierul dispune, pe lângă 
Sinele inconşti ent, care cuprinde insti nctele, 
pulsiunile, nevoile şi dorinţele organismului, de 
un Supraeu inconşti ent care se opune realizării 
unor insti ncte şi de un Eu în parte conşti ent şi în 
parte inconşti ent, care caută să adapteze reali-
zarea nevoilor primare la interdicţiile Supraeului 
şi la restricţiile din mediul înconjurător.

Trebuie să remarcăm că cea mai mare parte 
a proceselor psihice se desfăşoară inconşti ent;  
chiar şi Eul funcţionează în mare parte incon-
şti ent. Pe de altă parte, Eul care funcţionează în 
parte conşti ent şi în parte inconşti ent se afl ă 
atât sub presiunea Sinelui, cât şi sub presiunea 
Supraeului. Supraeul poate judeca foarte dur 
Eul, culpabilizându-l de realizările sau de nerea-
lizările sale. De aceea nu este de mirare că omul 
este confruntat de multe ori cu decizii iraţio-
nale.

Caracterul. Caracterul reprezintă structura 
stabilă a personalităţii, modalitatea stabilă de 
rezolvare a problemelor, care caracterizează 
per  so nalitatea respecti vă. Caracterul reprezintă 
un sistem de valori dobândit în relaţiile orga-
nismului cu lumea. El este bazat pe un sistem de 
valori. După cum arată G.W. Allport, caracterul 
este format dintr-o serie de trăsături comune şi 
o serie de trăsături personale. După cum arată P. 
Popescu-Neveanu, trăsăturile caracterului sunt 
cuplate în perechi contradictorii, aşa cum ar fi  
trăsăturile de bine şi de rău, de cinsti t şi de ne-
cinsti t, egoist şi altruist, calm şi nervos etc., care 
se pot găsi în diferite grade la acelaşi individ.  

Trăsăturile de personalitate. În urma cola-
borării dintre diferitele structuri ale organismului 
şi a infl uenţelor din mediu înconjurător, vor 
rezulta o serie de trăsături de personalitate, de 
ati tudini şi de apti tudini, care pot să varieze de 
la o personalitate la alta. J.P. Guilford a descris 
55 de trăsături de personalitate, R.B. Catt el a 
descris 100 de trăsături de personalitate, care 
au ajuns la un moment dat la peste 2.800 de 
trăsături, aşa cum ar fi  caracterul de introverti t, 
de extroverti t, de agreabil, de arogant, de so-
ciabil, de stabil, de consecvent, de instabil, de 
iritabil, de criti c, de tolerant, de intolerant, de 
rezervat, de ti mid, de prezentabil, de previzibil, 
de con servator, de linişti t, de agitat, de impulsiv, 
de ge neros, de zgârcit, de altruist, de sincer, de 
min cinos, de opti mist, de pesimist şi aşa mai de-
parte. 

De aceea E.C. Tupes şi R.E. Christal au arătat 
că toţi aceşti  factori pot fi  reduşi la cinci factori 
principali de personalitate. Aceşti  factori prin-
cipali ai personalităţii au fost defi niţi ca fi ind 
extro versia, care descrie sociabilitatea persoanei, 

agreabilitatea, care descrie capacitatea de in-
teracţiune socială, aşa cum ar fi  prietenia, con-
şti inciozitatea, care descrie modalităţile în care 
individul tratează problemele cu care este con-
fruntat, stabilitatea emoţională, care descrie 
emoti vitatea, anxietatea, depresia, iritabilitatea 
individului şi intelectul, care defi neşte capaci-
tatea de înţelegere, de gândire, de creaţie, de 
inventi  vitate şi aşa mai departe. 

Faţetele personalităţii. Personalitatea uma-
nă nu are o structură omogenă. După cum a 
arătat R.F. Bales, personalitatea umană  este 
formată din foarte multe faţete, aşa cum ar fi  
personalitatea reală, personalitatea ideală, ima-
ginea de sine, personalitatea percepută, per so-
na litatea proiectată, personalitatea mani festă.

Personalitatea reală reprezintă ansamblul 
proceselor, funcţiilor, însuşirilor şi stărilor carac-
teristi ce individului respecti v la un anumit mo-
ment. Personalitatea reală este determinată de 
totalitatea factorilor biologici, psihologici şi 
sociali care intră în consti tuţia personalităţii. 
Perso nalitatea reală este organizată într-o di-
mensiune individuală, formată din totalitatea 
însuşirilor, dispoziţiilor, ati tudinilor, gândurilor şi 
proiectelor persoanei respecti ve şi dintr-o di-
men siune interpersonală care rezultă din cola-
borarea şi din confl ictele cu alte personalităţi. 

Imaginea de sine reprezintă modul în care 
individul respecti v se percepe pe sine însuşi, 
ceea ce crede el despre sine însuşi şi calităţile pe 
care şi le atribuie în relaţiile sale cu ceilalţi 
indivizi. Ea ar trebui să  reprezinte o refl ectare a 
personalităţii reale a individului. Uneori, este in-
fl u enţată de personalitatea ideală pe care ar 
vrea să o aibă individul respecti v. În orice caz, ea 
depinde de capacitatea de autocunoaştere a in-
dividului respecti v. 

Personalitatea ideală reprezintă personali-
tatea spre care aspiră individul respecti v, ceea 
ce individul şi-ar dori să fi e. Ea reprezintă o per-
sonalitate proiectată în viitor. Are o importantă 
funcţie sti mulati vă. În construirea personalităţii 
ideale un rol deosebit îl au modelele pe care in-
dividul caută să le imite. 

Personalitatea proiectată reprezintă an sam-
blul părerilor pe care individul crede că le au 
alţii despre el însuşi. Aprecierea personalităţii 
proiectate presupune un anumit grad de em-
pati e care să facă posibilă înţelegerea gândurilor 
şi a senti mentelor pe care le au alţii despre noi. 

Personalitatea percepută cuprinde ansamblul 
părerilor noastre despre ceilalţi. Personalitatea 
percepută şi personalitatea proiectată au un rol 
deosebit în elaborarea strategiei jocului de cola-
borare sau de confruntare, pe care care trebuie 
să îl susţinem cu ceilalţi indivizi. 
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Personalitatea manifestă reprezintă ansam-
blul de trăsături prin care se manifestă compor-
tamentul nostru. Personalitatea manifestă 
repre zintă expresia diferitelor faţete ale per so-
na lităţii noastre. Ea depinde în mare măsură de 
normele sociale şi de conjunctura în care se afl ă 
individul. 

Tipurile de personalitate. Deoarece per so-
nalitatea este rezultatul modului în care se com-
bină numeroşii factori biologici, fi ziologici, psi-
ho logici şi sociali care intervin în defi nirea 
per  sonalităţii, pot să rezulte foarte multe ti puri 
de personalitate. De aceea s-au elaborat nenu-
mărate ti pologii morfologice, psihologice, psi-
hana liti ce, clinice şi aşa mai departe. 

Încă din anti chitate, plecând de la cele patru 
umori care intră în compoziţia organsimului, bila 
galbenă, bila neagră, sângele şi limfa, Hipocrate 
a descris cele patru temperamente, şi anume 
ti pul sanguin, generat de excesul de sânge, care 
este un  ti p tare, extraverti t, stabil, sociabil, acti v, 
comunicati v, opti mist, raţional, energic, plăcut, 
încrezător şi îndrăzneţ. Tipul coleric, generat de 
excesul de bilă galbenă, care este un ti p extra-
verti t, tare, acti v, irascibil, instabil, nelinişti t, im-
pulsiv, ambiţios, energic, încordat şi violent. 
Tipul fl egmati c, generat de excesul de limfă, care 
este un ti p tare, introverti t, acti v, stabil, sociabil, 
consecvent, grijuliu, atent şi di plomat, şi ti pul 
melancolic, generat de excesul de bilă neagră, 
care este un ti p slab, introverti t, instabil, neso-
ciabil, indispus,  pesimist, rezervat, deprimat şi 
perfecţionist. 

Plecând de la consti tuţia morfologică a indi-
vidului, în secolul al XX-lea s-au elaborat o serie 
de ti pologii, cum ar fi  ti pologia lui Signaud, a lui 
E. Kretschmer, G. Viola, N. Pende şi Bryant.

Signaud a descris ti pul respirator, care ar fi  
ase mănător cu ti pul bilios, ti pul digesti v, care ar 
fi  asemănător cu ti pul bilios, ti pul digesti v, care 
ar fi  asemănător cu ti pul limfati c, ti pul muscular, 
care ar fi  asemănător cu ti pul sanguin a lui 
Hipocrate şi ti pul nervos.

E. Kretschmer descrie ti pul leptosom, ti pul 
picnic şi ti pul atleti c. Tipul leptosom este un ti p 
slab, delicat, fi n, astenic, cu un cap alungit, cu 
mâinile şi picioarele lungi şi subţiri şi un sistem 
muscular slab reprezentat. 

Tipul picnic este un ti p cu talie mică, cu un 
cap rotund, cu gâtul scurt, cu umerii înguşti , cu 
pieptul şi abdomenul largi, mâini şi picioare 
scurte, având corpul în formă de butoi. 

Tipul atleti c este un ti p robust, bine pro por-
ţionat fi zic, umeri largi, torace puternic,  cu o 
mus culatură bine reprezentată. 

N. Pende descrie ti pul longilin stenic, longilin 
astenic, brevilin stenic şi brevilin astenic. 

Tipul longilin stenic este înalt, drept, mus-
culos, tonic, puternic şi armonios. 

Tipul longilin astenic este înalt, plat, cu ac-
cen  tuarea curburilor vertebrale şi cu o muscu-
latură slab reprezentată.

Tipul brevilin stenic este scund, musculos, 
tonic, cu gâtul scurt şi cu membre mici şi groase. 

Tipul brevilin astenic este scund, cu o mus-
culatură mai slab reprezentată, cu membre mici 
şi subţiri. 

W.H. Schedon descrie ti pul endomorf, ti pul 
mezomorf şi ti pul ectomorf. Tipul endomorf 
este scund, asemănător ti pului picnic. Tipul me-
zomorf este asemănător ti pului atleti c, iar ti pul 
ectomorf este asemănător ti pului leptosom al 
lui E. Kretschmer. 

Ulterior s-a constatat că aceste ti puri mor-
fologice au şi anumite parti cularităţi psihice şi 
endocrine. De exemplu, ti pul longilin stenic, al 
lui N. Pende, este un ti p endocrin hi per ti roidian 
şi hiperpituitar. Tipul longilin astenic este un ti p 
endorin hiposuprarenal şi hipogenital. Tipul 
brevilin stenic este un ti p hipersuprarenal şi 
hipergenital. Iar ti pul brevilin astenic este un ti p 
hipoti roidian şi hipohipofi zar. 

Din punct de vedere psihic, ti pul leptosom, 
al lui E. Kretschmer, este un ti p introverti t, sen-
sibil, ambiţios, meti culos şi înclinat spre ab-
stracti zare. Tipul atleti c este un ti p acti v, energic, 
echilibrat emoţional, opti mist şi realist. Tipul 
picnic este un ti p extraverti t, mobil, opti mist, 
spontan şi pragmati c.

Plecând de la relaţiile individului cu lumea, 
C. Jung descrie ti pul introverti t şi ti pul extro-
verti t. Tipul introverti t este un ti p nesociabil, 
iritabil, suspicios, retras, închis în sine, raţional,  
disciplinat, ordonat, meditati v, orgolios, visător, 
egoist, meti culos, zgârcit, conşti incios şi aşa mai 
departe.

Din punct de vedere al dezvoltării libidinale, S. 
Freud a descris ti pul oral, care este dependent, 
ti pul anal, care este pedant, zgârcit şi iritabil, ti pul 
uretral, care este ambiţios şi competi ti v şi ti pul 
falic, care este hotărât şi cu încredere în sine. 

K. Schneider descrie 10 ti puri de personalitate, 
şi anume ti pul astenic, care este lipsit de energie, 
obosit, cu o capacitate de concentrare scăzută şi 
cu o memorie slabă. Tipul hiperti mic, care este 
acti v, vesel, tumultuos, opti mist, neserios, vani-
tos, independent şi infl uenţabil. Tipul deprimat, 
care este calm, scepti c, fricos, neîncrezător şi 
trist. Tipul ti morat, care este neîncrezător, scep-
ti c, fricos, scrupulos, obsesiv. Tipul fanati c, care 
este expansiv, încrezător, confl ictual şi agresiv. 
Tipul vanitos, care este orgolios, excentric, vrea 
să pară mai mult decât este în realitate şi să 
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atragă atenţia. Tipul labil, care este instabil, exci-
tabil, depresiv şi oscilant. Tipul exploziv, care 
este suscepti bil, iritabil şi cu reacţii explozive. 
Tipul rece, care este sobru, rece, insensibil, crud, 
cu responsabilitate şi conşti inţă scăzută şi ti pul 
abulic care este inert, inacti v, suscepti bil, infl uen-
ţabil şi uşor de manipulat.

Tipologia clinică.  Plecând de la observaţia că 
bolile psihice reprezintă accentuarea unor tră-
sături de personalitate, s-au descris o serie de 
clasifi cări în care predomină aspectele clinice. În 
acest sens se vorbeşte de o personalitate para-
noidă, un ti p suspicios, neîncrezător, interpre-
tati v, distant, ermeti c, cu difi cultăţi de integrare 
şi cu dorinţă de putere. Tipul schizoid, care este 
introverti t, solitar, bizar, detaşat de realitate, cu 
o parti cipare afecti vă slabă. Tipul histrionic, care 
este seducător, versati l, teatral, labil, comunicati v, 
provocator, suscepti bil şi eroti c. Tipul narcisic 
care este în admiraţie faţă de propria persoană, 
distant, emfati c, avid de ti tluri şi demnităţi. Tipul 
obsesiv, care este voluntar, perfecţionist, into-
lerant şi perfecţionist. Tipul dependent care îşi 
subesti mează propriile sale calităţi, are nevoie 
de suport şi este incapabil de a lua decizii. Tipul 
evitant, care este prudent, temător şi evită să ia 
decizii şi să se implice. Tipul anti social, care este 
arogant, iritabil, insensibil, impulsiv, sfi dător şi 
încalcă normele sociale şi ti pul bo derline, care 
este versati l, impulsiv, intolerant, agresiv şi auto-
distructi v.

Personalităţile accentuate. Deşi nu re pre-
zintă nişte tulburări psihice, personalităţile ac-
cen tuate, descrise de Karl Leonhard, se afl ă 
totuşi la graniţa normalului. Personalităţile ac-
cen tuate reprezintă nişte trăsături care depăşesc 
media, fără a depăşi limitele largi ale normalului.  
Karl Leonhard descrie o personalitate demon-
strati vă, care prezintă într-un grad mai redus 
parti cularităţile fi rii isterice. Personalitatea hi-
perexactă, care este opusul personalităţii de- 
  mons trati ve, este caracterizată de ordine, con-
şti inciozitate, pedanterie şi meti culozitate. 
Per   sona litatea hiperperseverentă, care este am-
biţioasă, suspicioasă, cu idei obsesive şi cu sen-
ti mentul de persecuţie. Personalitatea nestă-
pânită, care este dominată de impulsuri, de 
insti ncte şi de senti mente, ar putea fi  asemănată 
cu personalitatea anti socială. Personalitatea hi-
perti mică reprezintă o formă mai atenuată a 
tulburărilor hipomaniacale, este veselă, opti -
mistă, cu fugă de idei. Personalitatea disti mică 
este deprimată, tristă, cu o gândire mai lentă, cu 
o ţinută mai sobră. Personalitatea labilă afecti v 
ar fi  o formă mai atenuată a tulburărilor bipo-
lare, cu o oscilaţie a dispoziţiei afecti ve. 

Personalitatea exaltată este foarte uşor de in-
fl uenţat şi de aceea reacţionează cu un entuzi-
asm exagerat la anumite evenimente sau cu o 
disperare exagerată la alte evenimente. Persona-
litatea anxioasă este o fi re nelinişti tă, ti midă, 
fricoasă, lipsită de opinii. Personalitatea emoti vă 
este extrem de sensibilă, mai uşor de înduioşat, 
mai accesibilă la arte şi la muzică. Personalitatea 
extraverti tă este orientată mai mult spre lumea 
percepţiei decât spre lumea imaginaţiei, este 
mereu în căutarea de evenimente exterioare, se 
simte bine în societate, în conversaţii, distracţii, 
parti cipă la manifestări sporti ve şi arti sti ce de 
amploare. Personalitatea introverti tă trăieşte 
mai mult în lumea reprezentărilor decât în lu-
mea percepţiilor, are idei proprii, ia ati tudine, 
formulează criti ci, elaborează proiecte, este în-
clinată spre fi lozofi e şi religie. 

Faţa întunecată a personalităţii umane. În 
cadrul numeroaselor faţete care consti tuie per-
sonalitatea, fi inţa umană mai are și o faţă întune-
cată care mocnește în inconști entul nostru 
(Hollis).

După cum arată C. Jung, pe lângă faţetele 
vizibile, în consti tuţia personalităţii noastre mai 
există și o faţetă mai ascunsă care ne înto-
vărășește ca un fel de umbră. Umbra este alcă-
tuită din acele insti ncte, proiecte și dorinţe care 
nu au putut fi  îndeplinite. Umbra reprezintă 
ceea ce am fi  dorit, dar nu am reușit să fi m. Ea 
este un fel de personalitate ratată. De aceea, 
după cum arată C. Jung, umbra este acea faţetă 
a personalităţii care ne face să nu ne simţim 
prea bine cu noi înșine. Ea ne face să ne simţim 
nerealizaţi și ne dă senti mentul că nu suntem 
ceea ce am fi  dorit să fi m. 

Dar nimic din ceea ce am ratat nu se pierde și 
nu se uită complet, ci se conservă în inconști ent 
și formează umbra noastră, care nu numai că ne 
întovărășește, ci se înfi ltrează în acţiunile noas-
tre coti diene. 

Umbra nu este formată numai din insti ncte 
imorale, ci și din dorinţele morale care nu au 
putut fi  îndeplinite. Totuși, în umbra noastră se 
afl ă și o parte mai întunecată în care se găsesc 
tendinţele imorale pe care nu le-am putut în-
deplini.

După cum arată E. Roudinesco, de multe ori 
în spatele unei personalităţi normale, cu o viaţă 
familială, socială și spirituală impecabilă, se 
poate ascude o faţă extrem de întunecată, de 
imorală, de perversă și de besti ală, pe care nici 
nu am fi  putut-o bănui. Această faţă întunecată 
a dat naștere la multe opere arti sti ce, care au 
impresionat nu numai prin valoarea lor arti sti că, 
ci și prin dezvăluirea unor aspecte înfricoșătoare 
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ale fi inţei umane, deși ele sunt foarte frecvente 
în viaţa noastră coti diană. Succesul lui W. 
Shakespeare, al lui Dostoievski etc. s-a datorat 
în mare măsură tocmai talentului lor de a sesiza 
și a descrie faţa întunecată a fi inţei umane. 

Jorge Luis Borges a scris chiar o istorie 
universală a infamiei, în care trădarea, crima, 
jaful, răzbunarea, violul și impostura l-au înto-
vărășit pe om de-a lungul istoriei sale. Este evi-
dent că, probabil odată cu creierul omului, au 
evoluat și normele sociale și respectul pentru 
fi inţa umană. Dacă în anti chitate stăpânul avea 
drept de viaţă și de moarte asupra sclavului, 
dacă în secolul al XVI-lea omorârea unui indigen 
din America nu reprezenta o crimă,  în 1948 s-a 
elaborat carta drepturilor omului. Cu toate 
acestea, faţa întunecată a fi inţei umane găsește 
de obicei modalităţi de manifestare. 

După cum arată Jorge Luis Borges, un oare-
care Lazarus Morell se prezenta drept pre di-
cator. Dar în ti mp ce el ţinea slujbele religioase, 
oamenii lui îi jefuiau pe ţăranii afl aţi la slujbă de 
toate bunurile.  

Viaţa de fi ecare zi ne arată că, sub aspectul 
unor aparenţe onorabile, se pot ascunde perso-
nalităţi forte întunecate. De aceea, pentru a 
putea duce un joc cât mai efi cace cu mediul în-
con jurător, fi ecare dintre noi va trebui să sta-
bilească de fi ecare dată care este diferenţa 
dintre faţa manifestă și faţa ascusă a persoanei 
respecti ve.

Iar medicul de familie va trebui să stabilească 
de fi ecare dată ce personalitate are pacientul 
respecti v, personalitate care poate infl uenţa nu 
numai relaţile dintre pacient și medic, ci și apa-
riţia și evoluţia unor boli.
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