
                                         Introwertyk w ekstrawertycznym świecie 

 

W dzisiejszych, przesiąkniętych zewsząd modą na bycie głośnym i przebojowym czasach introwertycy z 

pewnością nie mają łatwo. Pełne charyzmy, otwarte i wygadane osoby pożądane są zarówno w 

prestiżowych korporacjach, jak i w środowiskach medialnych. W pierwszej kolejności zapraszane są też 

na różnego rodzaju imprezy i bankiety. Jednostkom ekstrawertycznym sprzyja także kultura masowa. 

Jednak czy stawianie ekstrawertyzmu nad introwertyzmem zaliczyć można do praktyk właściwych? Czy 

jego wszechobecność w kulturze masowej świadczy o jego większej wartości? 

 

Wbrew obiegowej opinii  introwertycy w niektórych dziedzinach radzą sobie znacznie lepiej niż ich 

żywiołowi przyjaciele. Mają też - jak wskazują liczne badania oraz publikacje równie duże szanse na 

odniesienie sukcesu w praktycznie każdej płaszczyźnie życia. 

 

Introwertyzm to jedna z naturalnych cech osobowości, której głównym wyznacznikiem jest kierowanie 

swojej uwagi i działań do wewnątrz, koncentracja na własnych myślach, emocjach oraz wyobrażeniach. 

Po raz pierwszy pojęcie to zostało wprowadzone przez C.H Junga i jest używane do dziś. 

 

Po jakich cechach charakteru rozpoznać możemy osobowość introwertyczną? 

Introwertyk woli słuchać niż mówić. Chętnie formułuje swoje myśli za pomocą słowa pisanego. Ceni 

sobie kontakty ze swoim starannie dobranym, wąskim gronem przyjaciół. Lubi pracować w samotności. 

W zaciszu czterech ścian chętnie ładuje też akumulatory po głośnych imprezach, których z reguły unika.  

 Introwertyczne jednostki wystrzegają się sytuacji przynoszących dużą dawkę adrenaliny, stronią również 

od konfliktów. Nie znoszą rozmów o niczym. Zamiast nich preferują wartościowe dyskusje dotyczące 

bliskich im tematów.   

 

Osoby o introwertycznym usposobieniu stanowią 25 do blisko 50% społeczeństwa. Bez wątpienia zatem 

spotkać je można w każdym środowisku - w szkole, w pracy, na urodzinach przyjaciela. 

 

 

Interesujące wnioski dotyczące natury introwertyków wysnuli naukowcy z UCLA Anderson School of 

Management i Rutgers University. 



W przeprowadzonych na grupie 229 studentów MBA badaniach dotyczących interakcji w pracy grupowej 

dowiedli, iż początkowo uzyskujący najwyższe noty ekstrawertycy już po kilku tygodniach tracili wysoki 

status w zespole. Introwertycy zaś wstępnie oceniani przez grupę bardzo sceptycznie z czasem zyskiwali 

coraz większą aprobatę zespołu. 

Na podstawie badania sformułowano zaskakujący wniosek mówiący iż „Ekstrawertycy zawodzą w 

zespole”. Z czego może to wynikać? Jako główny powód takiego stanu rzeczy podano przede wszystkim 

niewystarczającą umiejętność słuchania u ekstrawertyków, skutkującą utrudnioną współpracą z innymi.  

 

O niedocenianym potencjale introwertyków traktuje także amerykańska pisarka Susan Cain w swojej 

książce „Ciszej proszę: siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać”. 

 

Zdaniem Susan Cain obowiązujący w naszych czasach system wartości jest Ideałem Ekstrawertyka. Liczy 

się przede wszystkim zdolność do "sprzedaży swoich talentów". Nieumiejętność efektywnej prezentacji 

własnej osoby skutkuje trudnościami zarówno na płaszczyźnie zawodowej - rozmowy kwalifikacyjne, ale 

także na stopie prywatnej - randki, nawiązywanie nowych znajomości. 

 

W swojej pracy Susan Cain wielokrotnie podkreśla, że wynoszenie ekstrawertyków na piedestał jest 

olbrzymim błędem. Zwraca uwagę jak wiele odkryć oraz dzieł sztuki jest wynikiem pracy spokojnych 

introwertyków, przedstawiając całą galerię tych, którym udało się odnieść sukces.  

 

Zanim zatem po raz kolejny nazwiesz dziwakiem siedzącego gdzieś na uboczu kolegę ze szkoły  lub 

unikającego wyjść na imprezy integracyjne współpracownika uszanuj jego osobowość, pamiętając że ile 

ludzi tyle charakterów. 


