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Tożsamość a odmienność kulturowa 
Warszawa 1992, Instytut Psychologii PAN

Nakładem wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN ukazała się zbioro
wa praca Pawła Boskiego, Marii Jarym owicz, i Hanny M alewskiej-Peyre 
pt. Tożsamość a odmienność kulturowa. W spólna publikacja niektórych 
ustaleń badań własnych autorów wynika z przeświadczenia, że są one po
wiązane z ważnym i zjawiskami, specyficznym i dla współczesnej epoki. 
W całym  świecie dochodzi do kontaktów i zderzeń m iędzykulturowych. 
Środki masowego przekazu, anteny satelitarne, podróże, wymiany m iędzy
narodow e, stow arzyszenia, zjazdy, federacje, m igracje m ilionów ludzi, 
zwłaszcza z krajów biednych do bogatych, z krajów zniewolonych do kra
jów  spostrzeganych jako wolne — to fakty i okoliczności, które w yznacza
ją  nowe warunki życia człow ieka, a także nowe, ważne wyzwanie: jak  
odnaleźć w tych warunkach samego siebie?

Problem atyka tożsamości nabiera nowego, istotnego, pierw szoplanow e
go znaczenia. Przem iany społeczne wiążą się z dezorientacją i zagubie
niem. Kłopoty te dotykają także Polaków. Powstają problemy, których trud
no uniknąć, gdy dotyczą spraw społecznych. Nie można uciec od proble
mów związanych z orientacją co do samego siebie, do swojej tożsam ości.

Książka przybliża specyfikę powiązań tożsamości jednostkow ej ze śro
dow isk iem  i ku ltu rą , a także  tru d n o śc i w sam ookreślan iu  „ ja ” w zd e 
rzeniu z nowością w warunkach em igracji. Każda z 3 części książki pre
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zentuje ustalenia w ynikające z badań prowadzonych w innym kraju, 
w związku z innymi pytaniam i, w odmiennym kontekście teoretycznym  
i m etodologicznym. Ta różnorodność podejść badawczych nadaje pracy 
atrakcyjności; a także różnorodność celów badań prowadzonych przez po
szczególnych autorów przyczyniła się do lepszego wglądu w skomplikowa
ne procesy społeczne.

Omawianą książkę otwiera tekst Hanny M alewskiej-Peyre Ja wśród 
swoich i obcych. Problemy stanowiące przedmiot badań Hanny Malewskiej- 
-Peyre nie są polskiem u czytelnikowi bliżej znane, podjęła ona bowiem stu
dia związane z zagadnieniam i imigracji we Francji. Francuzi zaś uważają 
im igrację za jeden z pierwszoplanow ych problemów swego kraju. Kom pli
kacje społeczne, napięcia, ból, konflikty, związana z nimi przestępczość — 
to problemy, które staw iają przed psychologiem  społecznym trudne zada
nie objaśnienia genezy i natury zjaw isk, mogących ukazywać perspektywę 
działań wiodących ku rozwiązaniom . Hanna M alewska-Peyre prowadzi 
swe badania z perspektywy imigranta: jego przeżyć, trosk, ale i problemów 
zbyt skom plikowanych, by były uświadamiane. Jest to studium trudności 
wynikających głównie z naruszenia podstawowych dla podmiotu wartości, 
stanow iących fundam ent jego tożsam ości.

Zagrożenia w tym obszarze prowadzą do przeżyć wiążących się z bó
lem, które naznaczają całą niemal egzystencję. Studia nad tymi zjawiskami 
przybliżają czytelnikowi rozum ienie tego, co oznacza bycie przybyszem, 
bycie obcym, niechcianym  i odrzucanym. Wyniki badań wskazują, iż przy
kazywanie dziedzictwa kulturowego własnego kraju jest trudne w w arun
kach im igracji. Im igracja może tworzyć silne bariery kulturowe między po
koleniam i, a to wiąże się z kształtowaniem  tożsam ości imigranta.

Autorem  kolejnego rozdziału: O byciu Polakiem  w ojczyźnie i na 
obczyźnie: o zmianach tożsam ości kulturowo-narodowej na emigracji jest 
Paweł Boski. Zainteresow ał się on zjawiskiem  tożsam ości, koncentrując się 
na badaniach nad tożsam ością emigrantów, próbując uchwycić to, co 
w owej tożsamości najbardziej podstawowe i zarazem kulturowo specyficz
ne. O biektem  zainteresow ań badawczych byli em igranci polscy żyjący 
w Kanadzie i USA, w dużej m ierze zaakceptowani i zaadaptowani. Przed
miotem badań stały się związki tożsam ości badanych ze starą kulturą oraz 
procesy tworzenia się jej powiązań z kulturą nową. Autor wprowadza roz
różnienie 2 warstw tożsamości: tożsamości kryterialnej — pochodnej od tego, 
co człow iekowi dane z przyrodzenia (jak własna fizyczność), i wzrastania 
w danej kulturze (symbole, obraz świata), oraz tożsam ości korelatywnej — 
opartej na nabytych właściwościach osobniczych, jednostkow ych (cechy 
osobowości), a zarazem uniwersalnych kulturowo.

Pytania dotyczyły tego, jak  dokonują się zmiany obu typów tożsamości 
w w arunkach adaptacji do nowej kultury. Obiektem badań były 3 pokolenia
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żyjących emigrantów pochodzenia polskiego (dla celów porównawczych 
część badań przeprowadzona została wśród Polaków żyjących w kraju).

Tekst trzeci: Tożsamość jako  efekt rozpoznawania siebie wśród swoich  
i obcych: eksperymentalne badania nad poznawczym różnicowaniem Ja  — 
M y — Inni napisała M aria Jarymowicz. Prowadziła ona badania nad zna
czeniem  procesów porównań społecznych i poznawczego, różnicowania 
pom iędzy sobą i innymi dla rozpoznaw ania własnej tożsam ości, a także 
rozpoznawania tożsam ości innych i ustosunkowań wobec nich. Badania te 
pokazują, że odróżnianie siebie od innych czyni człowieka zdolnym  do do
strzegania istnienia perspektyw patrzenia na świat innych i zarazem  
zmniejsza m otywację do poszukiwania różnic za wszelką cenę, w tym za 
cenę konfliktów i bólu, jaki niesie społeczna kategoryzacja, dychotom iza- 
cja i dyskrym inacja. W opracow aniu prezentow ane są także badania nad 
przejawami uprzedzeń wobec innych. Wyniki sugerują jednak, że przejawy 
niechęci czy nieufności wobec obcych mają często charakter sytuacyjny, 
przejściowy, nie zaś trwały.

W szystkie badania pokazują, że w obliczu odm ienności kulturowej na
silają się tendencje do porównań, poszukiw ania różnic i podobieństw. 
W ich następstwie człowiek zyskuje orientację i wgląd, sprzyjający społecz
nej integracji lub też buduje fałszywe wizje własnej osoby, przysparzając 
kłopotów i sobie, i innym. Na zakończenie chcę podkreślić, że omawiana 
książka ze względu na aktualną problem atykę powinna zaciekawić nie ty l
ko psychologów i socjologów, ale każdego, w szystkich którzy interesują 
się problem atyką społeczną.
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