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ficznych podstaw poszczególnych metod jakociowych, a co si z tym wi!"e, umiej tno#
ich ró"nicowania i właciwego stosowania. Całociowe opracowanie myli fenomenologicznej w kontekcie jej psychologicznych zastosowa$ byłoby niezwykle u"yteczne.
Aktualnie zainteresowanych badaniami jakociowymi czytelników odsyłam do recenzowanej publikacji.
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Chyba ka"dy z nas na pewnym etapie "ycie zadaje sobie pytania to"samociowe: kim
jestem? jaka/jaki jestem? Pocz!wszy od staro"ytnych mylicieli, poprzez klasyków psychologii społecznej, takich jak James, którzy wprowadzili ten problem na płaszczyzn
rozwa"a$ naukowych, do dzisiaj pytania te s! wci!" aktualne, za próby dotarcia do odpowiedzi owocuj! mnogoci! ciekawych bada$ i płyn!cych z nich wniosków. Ta ró"norodno# i rozbie"noci istniej!ce na temat ludzkiej to"samoci s! rezultatem zarówno
przyj cia okrelonych zało"e$ antropologicznych, jak i samej zło"onoci zjawiska. Wydaje si , "e w dobie globalizacji i coraz szybszych przemian problem to"samoci nabiera
kolejnych, nowych odcieni.
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Publikacja W krgu psychologicznej problematyki tosamoci pod redakcj Doroty
Kubackiej-Jasieckiej i Małgorzaty Kulety stanowi owoc sympozjum, które odbywało si
w ramach XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2005
roku w Krakowie. Ksi!ka jest zbiorem artykułów poruszajcych problematyk wa!n,
nie od dzi" nurtujc liczne umysły. Składa si z czterech cz "ci – wizek tematycznych.
Pierwsza koncentruje si na rozwa!aniach nad to!samo"ci z perspektywy psychologicznej, druga porusza zagadnienia to!samo"ci w relacji do cielesno"ci, trzecia dotyczy to!samo"ci w aspekcie relacji społecznych, za" ostatnia cz "# po"wi cona jest dysfunkcjom
to!samo"ci.
Ksi!ka ukazuje lub sygnalizuje liczne perspektywy ujmowania problemu oraz zło!ono"# ludzkiego Ja. Zbiór zagadnie$ podejmowanych w publikacji nie tworzy cało"ciowego, wyczerpujcego obrazu, ale mo!e stanowi# zach t do eksploracji zarysowanych
obszarów. Czytelnik ma szans zapoznania si z filozoficznymi i psychologicznymi uj ciami zagadnienia, aby na tej bazie móc w uporzdkowany sposób budowa# dalsz wiedz . Cho# – moim zdaniem – kolejno"# prezentowania zagadnie$ została przez autorki
dobrze przemy"lana i niewtpliwie mo!e ułatwia# zapoznawanie si z tematyk, czytelnicy o sprecyzowanych zainteresowaniach mog si gn# tylko do wybranych artykułów
lub paragrafów. Osoby poszukujce kompendium wiedzy z zakresu problematyki to!samo"ci raczej nie nab d dobrej orientacji na ten temat na podstawie tej jednej ksi!ki.
Wskazuje na to ju! sam tytuł – trafnie i uczciwie zapowiadajcy jej zawarto"#. Nie oznacza to jednak, !e osoby jeszcze nie zorientowane w tematyce pozostan bez jakiejkolwiek
odpowiedzi. Chccym zainteresowa# si tematem polecam zwłaszcza artykuł Katarzyny
Sikory, traktujcy o to!samo"ci w aspekcie bada$ psychologicznych, oraz artykuł Anny
Grzegorek, która omawia filozoficzne rozstrzygni cia i definicje to!samo"ci oraz ich
wpływ na uj cia psychologiczne. Moim zdaniem najbardziej interesujce kwestie, dotyczce dysfunkcji to!samo"ci, poruszaj obie redaktorki. Małgorzata Kuleta pisze na temat
l ku i to!samo"ci w sytuacji post pujcej globalizacji, swoje rozwa!ania poszerzajc
o wyniki bada$ własnych dotyczcych preferencji stylu !ycia młodych Polaków. Ta tematyka szczególnie mo!e zainteresowa# psychologów praktyków, którzy na co dzie$ spotykaj si w swojej pracy z ludzkimi problemami odnoszcymi si do to!samo"ci i l ku
przed zagubieniem we współczesnym "wiecie. Artykuł Doroty Kubackiej-Jasieckiej polecam przede wszystkim psychologom klinicznym, zwłaszcza zajmujcym si interwencj
kryzysow. Autorka rozwija temat to!samo"ci autodestruktywnej w powizaniu z kryzysem emocjonalnym. Jej rozwa!ania zmierzaj w kierunku ustalenia roli tzw. to!samo"ci
autodestruktywnej wobec wydarze$ krytycznych i zmagania si z kryzysem (emocjonalnym). Dobrym pomysłem jest umieszczenie na ko$cu ksi!ki artykułu zawierajcego
refleksje na temat terapii, akcentuje to bowiem, jak wa!ne s w psychologii zwizki na
linii „teoria-praktyka”. Autorka ostatniego artykułu, Monika Wasilewska, przedstawia
depresj jako rodzaj ucieczki przed wyzwaniami, które stawia przed młodym człowiekiem
dorosło"#. Swoje do"wiadczenia w pracy z pacjentami zgłaszajcymi objawy depresyjno-l kowe popiera opisami wybranych przypadków, przy czym na bie!co je analizuje. Artykuł ten ze wzgl du na plastyczno"# opisu mo!na szczególnie poleci# osobom, które zaczynaj stawia# pierwsze kroki w terapii, oraz studentom, którzy nie tylko sami stoj
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przed wyzwaniami dorosłoci, ale równie u progu decyzji, jak! dziedzin" psychologii
b"d! si" zajmowa# przez najbli sze lata.
Publikacja W krgu psychologicznej problematyki tosamoci pozwala zapozna# si"
z aktualnymi badaniami nad to samoci!. Jeli nawet czytelnik nie uzyska odpowiedzi na
nurtuj!ce go pytania, to z pewnoci! znajdzie w niej wskazówki, gdzie tych odpowiedzi
szuka#. Ksi! ka daje bowiem nie tyle gotowe rozstrzygni"cia, co inspiruje i otwiera umysł
na dalsze poszukiwania.
Aleksandra Pałka
doktorantka Katedry Psychologii Osobowoci KUL

SPRAWOZDANIE
Z V MI$DZYNARODOWEJ KONFERENCJI
„DIALOGOWE JA”
CAMBRIDGE, 26-29 SIERPNIA 2008 ROKU
W dniach 26-29 sierpnia 2008 roku odbyła si" V Mi"dzynarodowa Konferencja na
temat Dialogowego Ja, kontynuuj!ca tradycj" spotka% naukowców dialogowych co dwa
lata. Teoria dialogowego Ja zakłada wielo# podmiotów poznaj!cych wewn!trz jednostki,
przeciwstawiaj!c si" podejciom akcentuj!cym monolityczn! struktur" Ja lub jej przedmiotow! wielo#. Odwołuje si" do teorii narracyjnych, koncepcji konstrukcjonizmu społecznego oraz psychologii dyskursywnej. Ja składa si" tutaj z dialogów, zachodz!cych
nieustannie mi"dzy wewn"trznymi pozycjami podmiotowymi, budowanych na wzór dialogów mi"dzy lud&mi. Twórca teorii Hubert Hermans szeroko czerpie z tradycji Lwa
Wygotskiego oraz Michała Bachtina, przyjmuj!c zało enie o pierwotnoci mowy wobec
mylenia oraz polifonicznej struktury umysłu. Utworzone społecznie głosy definiuj! sposoby interpretowania dowiadczenia jednostki oraz rzeczywistoci zewn"trznej i wchodz!
mi"dzy sob! w dialogi, od których jakoci zale y w du ej mierze dobrostan jednostki.
Mo liwo# odnoszenia si" do siebie nawzajem wewn"trznych całoci jest nowatorsk!
i inspiruj!c! tez! tego podejcia.
Konferencja gociła ponad 300 uczestników z 43 krajów, prezentuj!cych ponad 270
wyst!pie%, co jest rekordem wród dotychczasowych spotka%. Było to miejsce spotkania
teoretyków i badaczy z ró nych dziedzin nauki (muzykologia, j"zykoznawstwo, antropologia, etnografia, psychologia, pedagogika oraz wiele innych), a tak e praktyków psychoterapeutów, wywodz!cych si" z tradycji poznawczych, konstrukcjonistycznych, narracyjnych, a nawet psychodynamicznych. Odbyła si" w najlepszym dla dyskusji naukowych
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