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streszczenie W artykule zaproponowano emotywno-refleksyjne uję-
cie tożsamości osobistej. W ramach tego ujęcia podjęto próbę zde-
finiowania tożsamości osobistej oraz określenia źródeł tworzących 
ją treści, procesów kształtowania i pełnionych przez nią funkcji. 
Tożsamość osobista ujmowana jest jako unikatowy, specyficzny 
dla jednostki i względnie stabilny sposób określania, rozumienia 
i doświadczania siebie, będący wyrazem dążenia do osiągnię-
cia osobistej autonomii i wewnętrznej integracji. Wśród głównych 
źródeł treści tożsamościowych wskazano na znaczenie przede 
wszystkim emotywnych doświadczeń siebie, satysfakcji motywów 
tożsamościowych i podstawowych potrzeb psychologicznych oraz 
osobistych aspiracji i pasji jednostki. Tożsamość rozpatrzono także 
w aspekcie jej zawartości, akcentując różnice między tożsamością 
a koncepcją siebie i złożonością Ja. Zasygnalizowano również kwe-
stię stałości i zmienności tożsamości, w tym warunków, jakie mogą 
wyzwalać lub intensyfikować zmiany w jej obrębie.
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Wprowadzenie
Tożsamość osobista stanowi w ostatnich latach jedno z najbardziej zajmujących zagad-

nień nie tylko w obszarze psychologii, ale także socjologii czy antropologii kulturowej. Co-
raz częściej pojawiają się interdyscyplinarne dyskusje i badania, a mimo to wciąż brakuje 
jasności i zgody nawet w najbardziej podstawowych kwestiach, dotyczących tego, czym 
tożsamość jest, jakie pełni funkcje, jak się kształtuje i jak się zmienia. Problemom tym po-
święcono niniejszy artykuł, w którym zaproponowano emotywno-refleksyjne ujęcie tożsa-
mości. Jest to propozycja autorska, zakorzeniona w poznawczej psychologii osobowości, 
czerpiąca m.in. z założeń i twierdzeń teorii autodeterminacji Edwarda Deciego i Richarda 
Ryana (2000), motywacyjnej koncepcji tożsamości Viviana Vignolesa i współpracowników 
(2006), teorii tożsamości narracyjnej Dana McAdamsa (2001) oraz społeczno-psycholo-
gicznego modelu tożsamości Glynis Breakwell (1986, 2010).

Artykuł ma na celu przedstawienie autorskiego ujęcia tożsamości osobistej, z przywoła-
niem tych współczesnych, już istniejących koncepcji tożsamości, na których ujęcie emo-
tywno-refleksyjne jest oparte. Praca obejmuje wprowadzenie nowych pojęć i wskazanie 
na mechanizmy formowania się i zmiany tożsamości w toku życia. Proponowane ujęcie 
stanowi jednocześnie głos polemiki z tymi wcześniejszymi koncepcjami, które traktowały 
osiągnięcie tożsamości jako jednorazowe zadanie rozwojowe, przypadające na okres ado-
lescencji, a którego pozytywne rozwiązanie gwarantuje posiadanie i utrzymanie własnej 
tożsamości na resztę życia (Marcia 1966; Erikson 1968, 1997, 2002). Tradycyjne rozumienie 
tożsamości wymaga głębokiej rewizji, na co wskazuje wielu autorów, zaznaczając niejed-
nokrotnie wpływ współczesnego, intensywnie zmieniającego się kontekstu społeczno-kul-
turowego na specyfikę i dynamikę procesów psychicznych, także tych związanych z for-
mowaniem tożsamości osobistej (Arnett 2002; Giddens 2007; Kozielecki 2007; Oleś 2008; 
Gergen 2009). Artykuł wpisuje się zatem w nurt uaktualniania psychologicznego myślenia 
o tożsamości, nie stanowi jednak przeglądu dotychczasowych ujęć, ale jest przedstawie-
niem własnej, emotywno-refleksyjnej koncepcji tożsamości, skoncentrowanej wokół pięciu 
zagadnień: 1) czym jest tożsamość osobista; 2) jak kształtowana jest tożsamość i jakie są 
źródła tworzących ją treści; 3) jakie są procesy integrujące treści tożsamościowe; 4) jaka 
jest relacja tożsamości do koncepcji siebie i pojęcia Ja oraz 5) co warunkuje stałość tożsa-
mości i co powoduje zmiany w jej obrębie.

Czym jest tożsamość osobista?
Tożsamość osobistą można uznać za unikatowy, specyficzny dla jednostki i względnie 

stabilny sposób określania, rozumienia i doświadczania siebie, będący wyrazem dążenia 
do osiągnięcia osobistej autonomii i wewnętrznej integracji. Tożsamość jako taka stanowi 
o indywidualności i niepowtarzalności każdego człowieka. O ile wiele właściwości osobo-
wości jednostka może dzielić z innymi ludźmi (np. podobny poziom neurotyczności, ten 
sam rodzaj umiejscowienia kontroli, podobny styl przywiązania czy radzenia sobie ze stre-
sem), o tyle tożsamość należy do tego poziomu struktury osobowości, który tworzy i umoż-
liwia specyficzną tylko danej jednostce relację ze środowiskiem, z grupą, stosunek wobec 
innego człowieka i w końcu – wobec samego siebie. Za Danem McAdamsem (2001) uznać 
można, że tożsamość osobista obejmuje unikalny stosunek emocjonalny i system przeko-
nań dotyczących siebie samego, przeszłych doświadczeń osobistych, przeżywanej su-
biektywnie teraźniejszości i własnej, antycypowanej przyszłości. Przyjmując powszechnie 
już dziś akceptowany trójpoziomowy model osobowości, obejmujący 1) cechy; 2) charak-
terystyczne przystosowania oraz 3) Ja i tożsamość (McCrae, Costa 2005; McAdams, Pals 
2006; Oleś 2011), tożsamość w ujęciu emotywno-refleksyjnym lokuje się jako najbardziej 
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zindywidualizowana podstruktura osobowości, pod względem której żaden człowiek nie 
jest taki sam jak ktokolwiek inny, choć same mechanizmy kształtowania się tej podstruktu-
ry mogą przebiegać u różnych ludzi podobnie, wykazując pewne prawidłowości.

Jednym z podstawowych procesów inicjujących formowanie się tożsamości jest odno-
szenie się do własnej osoby, czyli emocjonalne i poznawcze ustosunkowywanie się do sie-
bie samego, które rozpoczyna się już w pierwszych latach życia dziecka, kiedy rozpoznaje 
ono swoją odrębność od otoczenia i stopniowo coraz bardziej wyraźnie potrafi odróżnić 
siebie (Ja) od kogoś innego (nie-Ja). Z czasem rozwija się coraz większa zdolność do reflek-
sji i autorefleksji oraz wzrasta samoświadomość, czego efektem jest powstawanie dyna-
micznej zawartości i struktury tożsamości (szerzej o tym rozróżnieniu będzie mowa dalej). 
Kształtowanie tożsamości służyć ma osiąganiu autonomii, czyli życiu zgodnemu z włas-
nymi potrzebami, celami, wartościami i zamierzeniami, a podstawową funkcją tożsamości 
jest dostarczenie jednostce poczucia określoności – poczucia bycia kimś określonym, spe-
cyficznym, odrębnym, identyfikowalnym jako inny (nie znaczy gorszy, lepszy lub dziwny) 
wobec innych ludzi. Uformowana tożsamość gwarantuje, że pod względem psychicznym 
żaden człowiek nie jest taki sam jak ktokolwiek inny. Na poziomie fenomenologicznym 
tożsamość jednostki to doświadczanie siebie jako kogoś odrębnego od innych, a jedno-
cześnie wciąż tego samego w swoich zróżnicowanych charakterystykach i zachowaniach, 
które są świadomym (lub łatwo dostępnym świadomości) wyrazem potrzeb jednostki i jej 
uczuć, a także sposobem realizacji osobistych celów i wartości. Zachowanie będące wy-
razem tychże, świadczy o autonomii i psychicznej integracji, do których jednostka z natury 
dąży, a których brak powoduje trudności w adaptacji, w tym w nawiązywaniu satysfak-
cjonujących i konstruktywnych relacji z innymi. Takie rozumienie tożsamości podobne jest 
do rozumienia Ja w psychologii społecznej, zwłaszcza zakorzenionej w paradygmacie po-
znawczym. Według Deciego i Ryana (2000) koncept Ja obejmuje regulowane wewnętrznie 
aktywności jednostki i procesy integracyjne, czyli wrodzone tendencje do angażowania się 
w aktywności wzbudzające osobiste zainteresowanie oraz umożliwiające opracowywanie 
i dopracowywanie wewnętrznych reprezentacji siebie w świecie. Owo dopracowywanie 
może wprawdzie sugerować, że zarówno Ja, jak i tożsamość zmierzają do osiągnięcia 
jakiegoś stanu finalnego, jednak wiele wskazuje na to, że osiągnięcie takiego stanu nie jest 
możliwe. Dopóki jednostka funkcjonuje, a więc myśli, czuje i zachowuje się, jej pojęcie Ja 
i jej osobista tożsamość ulegają przekształceniom, choć nie każde przekształcenie ozna-
cza trwałą zmianę. Nasze doświadczanie i określanie siebie mogą fluktuować z sytuacji 
na sytuację, ale nadużyciem byłoby twierdzenie, że za każdym razem, gdy następują te 
drobne dynamizmy, zmienia nam się koncepcja siebie, tym bardziej, że zmienia nam się 
tożsamość. Niektórzy ze współczesnych autorów (np. Giddens 2007; Gergen 2009) głoszą 
wprawdzie istnienie tożsamości płynnej, zmieniającej się niemal sytuacyjnie, przyjmowanej 
ad hoc zależnie od aktualnych okoliczności, jednak ze ściśle psychologicznego punktu 
widzenia nie mamy tu do czynienia z tożsamością, ale z przyjmowaniem różnych (niekiedy 
bardzo różnych) perspektyw patrzenia na siebie. W nurcie dialogowym perspektywy te 
określane są jako pozycje Ja (Hermans, Dimaggio 2007), w paradygmacie poznawczym 
częściej mowa jest o schematach Ja lub roboczych koncepcjach siebie (Markus 1993). 
Ich uaktywnianie jest w dużym stopniu warunkowane sytuacyjnie, a ich repertuar może 
wchodzić w zakres szeroko rozumianej koncepcji siebie. Jeżeli określone pozycje Ja (per-
spektywy patrzenia na siebie i otoczenie) lub schematy Ja (pojęcia, wyobrażenia o Ja) są 
subiektywnie ważne w budowaniu poczucia określoności i poczucia tego, kim jestem (czyli 
de facto poczucia tożsamości), wówczas wchodzą także w obszar tożsamości. Do zmiany 
tej ostatniej nie dochodzi wskutek chwilowej zamiany perspektyw, ale dopiero w efekcie 
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całkowitego wyeliminowania jednej z nich lub włączenia zupełnie nowej, ważnej, a nieobec-
nej w dotychczasowym doświadczaniu siebie i myśleniu o sobie.

Mimo że konstrukty „wewnętrzna reprezentacja Ja” i „tożsamość” są do siebie podob-
ne, to jednak nie oznaczają tego samego. Wewnętrzna reprezentacja Ja obejmuje szerszą 
strukturę (wiedzę i emocje1) niż tożsamość, nie dotyczy jedynie doświadczeń budujących 
określoność, ale obejmuje wszelkie doświadczenia, które dotyczą Ja i nie muszą  mieć po-
tencjału wzmacniającego poczucie określoności. Reprezentacja Ja zawiera w sobie także 
aspekty, które związane są z konkretną sytuacją lub relacją i nie muszą mieć znaczenia 
osobistego i określającego, jednak wciąż są treścią reprezentacji Ja, np. dla lekarki, mat-
ki dzieci w wieku szkolnym, repertuar zachowań autoprezentacyjnych i przekonań, które 
ujawnia na wywiadówkach szkolnych może nie wiązać się z treściami, przez które lekarka 
określa siebie i które mają znaczenie w formowaniu jej tożsamości. Wydaje się, że jest to 
robocza, wykreowana na potrzeby sytuacji, limitowana ekspresja siebie, którą można na-
zwać Ja jako matka na wywiadówkach szkolnych. Z drugiej strony, nie znaczy to, że taka 
szczegółowa koncepcja siebie traci całkowicie swą potencjalność w przekazywaniu treści 
określającej. Może dojść do włączenia owej treści w tożsamość, ale pod pewnymi warun-
kami (które opisane są poniżej). Pojęciem kluczowym w powyższym, teoretycznym zary-
sie problematyki tożsamości jest pojęcie „określoności” lub „doświadczanie określoności”. 
Obok unikatowości, autonomii i integracji jest to jeden z elementów przyjętej wyżej definicji 
tożsamości. Warto dodać, że wykształcenie poczucia określoności stanowi podstawową 
funkcję tożsamości, na której oparte jest idące dalej poczucie unikatowości (bez wstępne-
go poczucia określoności nie zostanie uformowane poczucie unikatowości) oraz poczucie 
autonomii. Szczególnie istotna jest tutaj relacja między poczuciem określoności a poczu-
ciem autonomii. Relację tę można ująć w stwierdzeniu, że nie każda treść tożsamościowa 
dostarczająca poczucia określoności zapewnia poczucie autonomii, natomiast każda treść 
tożsamościowa dostarczająca poczucia autonomii gwarantuje doświadczanie określono-
ści. W tym sensie można uznać to ostatnie jako warunkujące osiąganie autonomii jednostki.

Podsumowując, tożsamość osobista stanowi unikalny sposób określania, rozumienia 
i doświadczania siebie przez jednostkę, a do głównych funkcji tożsamości należy dostar-
czanie poczucia określoności, poczucia autonomii i poczucia wewnętrznej integracji. Nie 
zawsze wszystkie te funkcje są optymalnie spełnione, co jednak nie musi oznaczać, że 
wówczas osoba nie ma tożsamości lub że jej tożsamość jest nieprawidłowo uformowana. 
Częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których procesy kształtowania się tożsamości 
są jeszcze w toku i ich dotychczasowy rezultat nie przynosi doświadczania wskazanych 
poczuć lub choćby niektórych z nich. Jako przejaw najdalej zaawansowanego procesu 
formowania się tożsamości można traktować osiągnięcie poczucia wewnętrznej integracji. 
Warto przyjrzeć się jednak bliżej temu procesowi i mechanizmom, jakie obejmuje.

Jak kształtuje się tożsamość i jakie są źródła tworzących ją treści?
Dla procesu formowania się tożsamości konieczne są pewne warunki, które można okre-

ślić jako przedwstępne. Wymagane są przede wszystkim zdolności natury poznawczej, 
takie jak pamięć, w tym pamięć autobiograficzna, a także zdolność myślenia abstrakcyjne-
go, podejmowania (auto)refleksji i nadawania osobistych znaczeń wydarzeniom życiowym. 
Zdolności te stanowią grunt, na którym jednostka może integrować własne doświadczenie 

1 Nie każda reprezentacja poznawcza obejmuje emocje, np. reprezentacje oparte na pamięci semantycznej, niezwiązanej 
z własnym doświadczeniem, mogą nie obejmować emocji; jednak każda reprezentacja dotycząca Ja, powstała zarówno 
na bazie pamięci semantycznej, jak i epizodycznej, zawiera komponent emocjonalny.
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i na którym może być nabudowywana jej osobista tożsamość. Pojawia się zatem pytanie, 
co stanowi budulec tożsamości i – metaforycznie ujmując – co jest jego spoiwem?

Szczególnie ważna w budowaniu tożsamości jest zdolność zapamiętywania siebie jako 
przeżywającego emocje w danej sytuacji i w różnych sytuacjach. Nie wystarczy zapamię-
tać fakty z życia, ale trzeba zapamiętać związane z nimi emocje i nadać tym wydarze-
niom subiektywne (własne) znaczenie (por. McAdams 2001). Dzięki osobistemu udziałowi 
w wydarzeniach życiowych oraz emocjonalnemu i motywacyjnemu zaangażowaniu w nie, 
generowane są treści tożsamościowe, które stanowią elementy tożsamości. Wobec emo-
cjonalnego i motywacyjnego ładunku tych treści, za podstawową „substancję” budującą 
tożsamość można uznać nie tyle same treści, co ich doświadczeniową bazę. Stanowią ją 
emotywne doświadczenia siebie, czyli doświadczanie siebie jako zaangażowanego i prze-
żywającego emocje (związane z Ja) w danej sytuacji lub powtarzających się sytuacjach. 
Przymiotnik emotywny wskazuje, że mowa jest o doświadczeniach emocjonalnych pod-
miotu, zaistniałych wobec określonej sytuacji lub ciągu sytuacji, które są subiektywnie waż-
ne dla jednostki. Doświadczenia emotywne mogą być ważne z uwagi na charakter i siłę 
przeżywanych emocji, zaspokojenie bądź frustrację istotnych osobistych potrzeb, realizację 
osobistych celów lub wartości. Umożliwiają wykształcenie poczucia spójności i ciągłości, 
które należą do bazowych poczuć tożsamościowych, odzwierciedlając jednocześnie funk-
cje, jakie tożsamość ma do spełnienia. Stany emocjonalne, ze względu na swój wyraźny 
komponent fizjologiczny i subiektywne odczucie, mają kluczowe znaczenie dla formowania 
się tożsamości, ponieważ są gwarantem tego, że przeżycie jest „moje”, jest „autentyczne”, 
indywidualizuje jednostkę, pozwala jej doświadczyć siebie samej. Emocje jawią się jako 
niezbędne dla wykształcenia poczucia (poczucie jako takie ma charakter afektywny) tego, 
kim jesteśmy. Nieco inaczej jest z treściami poznawczymi. Przekonania na własny temat 
mogą być introjektowane z zewnątrz lub narzucone z zewnątrz i włączone do tożsamości 
w procesie internalizacji. Nie przeczy to jednak temu, że przynajmniej część treści może być 
i często jest formowana przez jednostkę wskutek refleksji oraz świadomego i autonomicz-
nego określania siebie. Prawdopodobnie znaczenie ma tutaj rodzaj dominującej u jednostki 
funkcji psychicznej. Za Jungiem (1997) przyjąć można, że ludzie różnią się pod względem 
tego, czy w ich psychicznym funkcjonowaniu dominuje myślenie czy przeważają uczucia. 
W pierwszym przypadku będziemy mieć częściej do czynienia z poznawczym przetwa-
rzaniem informacji o sobie i refleksyjnym budowaniu samowiedzy, w drugim – kluczową 
rolę odgrywać będzie mniej uchwytne dla werbalnego sformułowania, ale afektywnie silne 
poczucie tego, kim jestem.

Wydaje się, że emotywne doświadczenia siebie u wielu osób mogą być podstawą tożsa-
mości, nie tylko z uwagi na dominującą u nich funkcję uczuć, ale także dlatego, że w toku 
rozwoju psychospołecznego jednostki emocje i odczucia pojawiają się wcześniej niż my-
ślenie, a zwłaszcza taka jego forma, która umożliwia świadome i abstrakcyjne przetwarza-
nie informacji o sobie. Emotywne doświadczenie siebie może być nawet jednorazowe (ale 
wówczas musi mieć odpowiednią intensywność) lub może powtarzać się w życiu jednostki 
w różnych kontekstach, przyjmując charakter eskalujący. Przykładem może być chłopiec, 
którzy wybrał się na pierwszą samodzielną wyprawę rowerową do pobliskiego lasu i do-
świadczył w związku z tym ekscytacji. Doświadczenie to powtórzył, gdy odbył pierwszy 
samodzielny wyjazd w Bieszczady, a po kilku latach, gdy stał nad kanionem Kolorado. 
Emocjonalny sposób doświadczania siebie w tych sytuacjach jest podobny i – co ważne 
– powtarza się, mimo że dosłowne okoliczności (tutaj okoliczności przyrody) są znacząco 
różne.
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Emotywne doświadczenia siebie są także nieodłącznym elementem, a zarazem kon-
sekwencją przeżywania przez człowieka różnorodnych sytuacji kryzysowych, czyli takich, 
które wiążą się z zakłóceniem emocjonalnej i poznawczej równowagi jednostki. Zachwianiu 
ulega poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem, naruszone zostają dotych-
czasowe przekonania na temat siebie i świata, niejednokrotnie kwestionowany jest sens 
obranych celów i wartości (Caplan 1964; Kubacka-Jasiecka 2005; Oleś 2011). Pojawiający 
się kryzys wprowadza dotkliwą konfuzję w sferze poznawczej i wywołuje intensywne ne-
gatywne stany emocjonalne. Owa siła emocji jest jednocześnie oznaką, że dane doświad-
czenie jest dla jednostki osobiście ważne, dotyka istotnych aspektów jej życia i jej myślenia 
o sobie. Doświadczenie kryzysu zmusza lub choćby prowokuje do refleksji i działania, dzię-
ki którym kryzys może zostać rozwiązany, a towarzysząca temu samoświadomość formuje 
wiedzę o sobie. Wiedza ta, oparta na emotywnym doświadczeniu siebie i dotycząca kwe-
stii osobiście ważnych, z dużym prawdopodobieństwem stanie się treścią tożsamościową.

Źródłem materiału budulcowego dla tożsamości są również treści i doświadczenia, które 
przynoszą zaspokojenie (realizację) tzw. motywów tożsamościowych. Vignoles i współ-
pracownicy (2006) definiują tożsamość jako subiektywną koncepcję siebie, konstruowa-
ną przez złożone oddziaływanie poznawczych, afektywnych oraz społecznych procesów 
interakcji, zachodzących w obrębie specyficznej kultury i lokalnego kontekstu. Badacze 
przyjmują założenie, że procesy te kierowane są przez specyficzne motywy, określane jako 
motywy tożsamościowe, niekoniecznie przez jednostkę uświadamiane. Zespół Vignolesa 
wyróżnił sześć takich motywów: poczucie ciągłości, poczucie odrębności od innych, po-
czucie przynależności, poczucie własnej wartości, skuteczności oraz znaczenia (sensu). 
Te treści i doświadczenia, które zaspokajają wymienione motywy, z większym prawdopo-
dobieństwem wiążą się z emocjami pozytywnymi niż z negatywnymi oraz są postrzegane 
jako centralne, podczas gdy te treści i doświadczenia, które uniemożliwiają zaspokajanie 
motywów, częściej wiążą się z emocjami negatywnymi niż pozytywnymi i częściej są mar-
ginalizowane poznawczo oraz behawioralnie. Zgodnie z założeniami zespołu Vignolesa, 
ludzie starają się mniej lub bardziej świadomie maksymalizować zaspokojenie i minimali-
zować frustrację tych motywów podczas konstruowania tożsamości (por. Batory 2008).

Na motywy tożsamościowe można też spojrzeć jako na funkcje, jakie tożsamość ma do 
spełnienia. Z tej perspektywy najistotniejsze funkcje tożsamości to zapewnianie poczucia 
ciągłości siebie w czasie, odrębności od innych ludzi (autonomii), skutecznego wpływu 
na otoczenie, poczucia własnej wartości, przynależności oraz sensu własnego istnienia 
w świecie i świata jako takiego. Motywy „umiejscawiają” w tożsamości te treści (aktywno-
ści), które mają potencjał je zaspokoić. Inaczej mówiąc, dany element samowiedzy może 
przekazać treść samookreślającą, gdy rozpoznany zostanie jako zaspokajający motywy 
tożsamościowe. Poszczególne elementy samowiedzy, tworzące z definicji koncepcję sie-
bie, mają funkcję samookreślającą (czyli tożsamościową) w potencjalności. Przykładem 
może być podjęcie przez osobę nowej pracy, co powoduje utworzenie nowej koncepcji 
siebie jako pracownika w tym właśnie miejscu. Początkowo koncepcja siebie jest zwy-
kle uboga, ale rozbudowuje się i staje się bardziej stabilna, z czasem może wejść w ob-
ręb tożsamości, jeśli zaspokaja motywy tożsamościowe i subiektywnie ważne potrzeby 
psychologiczne. Zaspokojenie tych motywów i potrzeb dostarcza energii i pozytywnych 
emocji, co stanowi naturalny cel psychicznych dążeń jednostki. Dlaczego jednak spośród 
wielu doświadczeń i działań jednostka ocenia jako zaspokajające motywy właśnie takie 
doświadczenia a nie inne? W jaki sposób następuje rozpoznanie tych treści lub czynno-
ści, które zaspokajają motywy? Tę funkcję pełnią procesy poznawcze, przede wszystkim 
przez świadome bądź automatyczne porównanie treści z osobistymi standardami, celami, 
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wartościami, potrzebami. Jednostka ocenia, czy dana aktywność, np. rodzaj wykonywanej 
pracy, podjęte studia czy zachowanie autorytetu, wobec którego okazuje posłuszeństwo, 
pasuje do jej oczekiwań, ważnych osobistych celów oraz tego, kim się czuje i kim chciała-
by się czuć lub być. Proces ten może przebiegać częściowo nieświadomie. Jeśli elementy 
samowiedzy lub aktywność jednostki są zgodne z jej osobistymi celami, wartościami i po-
trzebami, to prawdopodobnie zaspokajają równocześnie motywy tożsamościowe i w ten 
sposób stają się elementami tożsamości. Metaforycznie mówiąc, motywy same w sobie są 
„ślepe” i „nie wiedzą”, jaka treść może je zaspokoić, „wie” to system poznawczy. 

Kolejnym, poza emotywnym doświadczaniem siebie i treściami satysfakcjonującymi mo-
tywy, źródłem zawartości tożsamości są informacje o sobie otrzymywane od innych, waż-
nych osób oraz identyfikacja z grupami społecznymi. Dla przykładu, bycie lekarzem wiąże 
się z pewnym stylem życia, standardami, a czasem także społecznymi stereotypami, które 
mogą przenikać do obszaru tożsamości jednostki. Niemożliwe jest, a zarazem niekorzyst-
ne byłoby gdyby jednak było możliwe, uniknięcie informacji o nas samych napływających 
z otoczenia i kontekstu społecznego. Już socjolog Cooley (1902) mówił o znaczeniu Ja 
odzwierciedlonego, a psychologowie od kilkudziesięciu lat wskazują na innych ludzi jako 
dostarczających wiedzy o nas samych – wiedzy, do której sami nie dotarlibyśmy albo przy-
najmniej mielibyśmy poważne trudności z jej formułowaniem.

Źródłem zawartości tożsamości są także aspiracje i ważne dążenia jednostki, związane 
np. z rolami społecznymi lub zawodem. Treści z tego źródła są prawdopodobnie najbar-
dziej świadome, związane z wybieraną przez jednostkę aktywnością i często zależne od 
posiadanych zdolności czy nawet talentów. Są to najczęściej treści, którymi jednostka chce 
się charakteryzować. W jej ocenie treści te będą miały wartość gratyfikacyjną, chroniącą 
przed negatywnym stosunkiem do siebie lub – co więcej – wzmacniającą poczucie własnej 
wartości. W wielu ujęciach tożsamości dążenie do umacniania poczucia własnej wartości 
stanowi ważną zasadę kierującą procesami kształtowania się tożsamości i pełni rolę pod-
budowy dla utrzymywania poczucia spójności, ciągłości i stabilności Ja (Breakwell 1986, 
2010; Vignoles i in. 2006). Nie jest przy tym wykluczone, że w ramach zawartości tożsa-
mości znajdują się treści wyrażające negatywny stosunek do siebie, jednak ich nadmiar 
może świadczyć o zaburzeniu i może prowadzić do wzmożonego poczucia winy i autoa-
gresji (np. zaburzenie osobowości typu borderline). Jak twierdzi Anna Suchańska (1999), 
w obliczu sytuacji zagrażających poczuciu własnej wartości i przynoszących nadmiar treści 
autodewaluacyjnych, może wystąpić mechanizm obronny, polegający na ograniczaniu toż-
samościowego poczucia ciągłości Ja w czasie. Wyłączanie – choćby chwilowe – perspek-
tywy przeszłej i przyszłej odnośnie do własnego Ja, może zapobiec rozprzestrzenianiu się 
negatywnego afektu na pełny obszar temporalny doświadczania siebie, co z kolei może 
przynosić uczucie ulgi. Jakkolwiek może się zdarzyć, że mechanizm osłabiania poczucia 
ciągłości Ja nie zadziała i wówczas – jak sugeruje Suchańska (1999) – obarczone negatyw-
nymi emocjami poczucie ciągłości Ja nie tylko nie zostaje osłabione, ale może nawet ulegać 
wzmocnieniu. Takie wzmożone poczucie stałości tego, jaki jestem (a przecież jestem mało 
wartościowy i źle się z tym czuję), może prowadzić do wykształcenia się Ja awersyjnego, 
to z kolei do tzw. Ja pozbawiającego się tożsamości, a w skrajnej postaci – do Ja autode-
struktywnego. Wynika stąd, że dążenie do osiągnięcia i utrzymania pozytywnie ocenianej 
zawartości tożsamości jest jednocześnie mechanizmem umożliwiającym wykształcenie się 
tożsamości i adaptacyjne funkcjonowanie jednostki.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, przyjąć można istnienie pięciu źródeł za-
wartości tożsamości: 1) emotywne doświadczanie siebie; 2) treści i doświadczenia sa-
tysfakcjonujące motywy tożsamościowe; 3) informacje o sobie otrzymywane od innych, 
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ważnych osób; 4) identyfikacja z grupami społecznymi; 5) aspiracje i ważne dążenia jed-
nostki. Powyższe źródła można pogrupować na te, które są uniwersalne i na te, które są 
silnie zindywidualizowane, unikatowe dla konkretnej jednostki. Do tych pierwszych należą 
przede wszystkim motywy tożsamościowe, które wprawdzie mogą „przyciągać” różne tre-
ści u różnych osób, ale same motywy jako takie wydają się wspólne wszystkim ludziom. 
Za uniwersalne można uznać także niektóre dążenia, wynikające z podstawowych potrzeb 
psychicznych – i nie chodzi tu tylko o potrzeby fizjologiczne, ale bardziej o wyróżnione przez 
Deciego i Ryana (2000) potrzeby kompetencji, autonomii i relacji z innymi. Jako unikatowe 
źródła zawartości tożsamości potraktować można zarówno emotywne doświadczanie sie-
bie (specyficzne i niepowtarzalne dla każdego człowieka), jak również te aspiracje i dążenia, 
które wynikają z osobiście cenionych wartości, charakteru wybieranych celów życiowych, 
przejawianych zdolności, będących niejednokrotnie efektem predyspozycji biologicznych. 
Względnie unikatowe są także informacje napływające do jednostki na jej temat z otoczenia 
i identyfikacja z grupami społecznymi. Poniekąd źródła te będą wspólne dla pewnej grupy 
osób, gdyż ludzie tworzący określone otoczenie społeczne mogą mieć tendencję do spo-
strzegania i oceniania innych w podobny sposób. Napływające od nich informacje mogą 
więc nie być w pełni zindywidualizowane względem konkretnej jednostki. Przynależność 
do grup społecznych także zakłada – z definicji – że uczestnicy będą przejawiali podobne 
identyfikacje, niemniej, trudno przyjąć, że owe identyfikacje, jak i wspomniane wcześniej 
informacje zwrotne z otoczenia, mają charakter uniwersalny – są raczej w ograniczonym 
stopniu kolektywne, bo też nie do końca unikalne.

W następstwie wyodrębnienia źródeł zawartości tożsamości, warto jeszcze zapytać, jakie 
treści ją tworzą. Zapewne dla każdej jednostki będą to treści specyficzne, a ich zespół i kon-
figuracja jako całość będą unikalne. Prawdopodobnie można jednak wyodrębnić tematy, 
które najczęściej charakteryzują treści tożsamościowe. Wielu badaczy (np. Hitlin 2000; Oleś 
2008; Neckar 2009) wśród treści tożsamościowych widzi cele, wartości, aspiracje, zainte-
resowania i pasje, role społeczne i zawodowe, które razem wchodzą w poznawczo-emo-
cjonalną reprezentację siebie i które mogą też tworzyć koncepcję siebie w danej, ważnej 
dla jednostki sytuacji. Jak zostało już zauważone, nie każda rola społeczna lub koncepcja 
siebie tworzy tożsamość. Największy potencjał tożsamościowy mają te role społeczne lub 
inne elementy reprezentacji Ja, które zaspokajają lub mają realną szansę zaspokoić moty-
wy tożsamościowe. Można przyjąć, że temat treści tożsamościowych jest w dużym stopniu 
określony przez ich źródło. Czy zatem inne treści będą pochodzić, np. z emotywnych do-
świadczeń siebie a inne, np. z satysfakcji motywów? Prawdopodobnie treści pochodzące 
z różnych źródeł będą się różnić, przy czym można przewidywać większe podobieństwo 
między osobami w tematach związanych z zaspokojeniem motywów tożsamościowych 
i podstawowych potrzeb psychicznych. Z kolei wśród treści, których źródłem są emotywne 
doświadczenia siebie oraz aspiracje i zdolności, można oczekiwać większego zróżnico-
wania i zindywidualizowania. Dla przykładu, osobiste zainteresowania i pasje to kategoria 
zawartości tożsamości silnie związana ze zindywidualizowaną motywacją wewnętrzną (Hidi 
2006; Hidi, Reninnger 2006) i w tym sensie odzwierciedlająca wysoką specyficzność treści 
tożsamościowych.

Podział treści na mniej i bardziej zróżnicowane tematycznie między osobami nie jest bez-
względny ani wyraźny, podobnie jak niejednoznaczne jest często przypisanie poszczegól-
nym treściom jednego ze źródeł pochodzenia. Może się zdarzyć, i nierzadko tak się dzieje, 
że dana treść czerpie z emotywnego doświadczania siebie, a równocześnie zaspokaja 
motywy tożsamościowe, wiąże się z aspiracjami i zdolnościami, a co więcej – przynosi 
silną identyfikację z grupą i ważne informacje o sobie z otoczenia, np. realizowanie swojej 
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pasji – uprawiania sportu ekstremalnego i przynależność w związku z tym do grupy podob-
nie zorientowanych pasjonatów albo równie pasjonująca działalność literacka, połączona 
z udziałem w kołach, stowarzyszeniach lub innych formacjach literatów. Może się zatem 
okazać, że treści tożsamościowe pochodzą jednocześnie z różnych źródeł, dlatego wska-
zany wyżej podział treści o różnym pochodzeniu i przez to mniej albo bardziej różnicujący 
ludzi między sobą należy traktować elastycznie, raczej jako zarysy różnic niż ich ostre gra-
nice.

Warte podkreślenia jest to, że zawartość tożsamości stanowi o unikalności jednostki, jest 
niepowtarzalna w tym sensie, że nie ma dwóch osób o identycznym zbiorze treści tożsa-
mościowych. Źródła i procesy integrujące treści tożsamościowe, inaczej niż same treści, 
są prawdopodobnie powszechne, można je obserwować i opisać dotyczące ich prawid-
łowości, obecne u większości osób. Mechanizmy kształtowania się tożsamości (źródła, 
procesy i zależności między nimi) mogą zatem stanowić przedmiot badań psychologii jako 
nauki indukcyjnej, dążącej do ustalenia ogólnych prawidłowości dotyczących psychiczne-
go funkcjonowania człowieka. Z kolei zawartość tożsamości – jako unikalna i niepowtarzal-
na – stanowi w psychologii przedmiot badań jakościowych i idiograficznych (np. McAdams, 
Josselson, Lieblich 2001) i ma bardzo duże znaczenie w praktyce psychologicznej.

Procesy integrujące treści tożsamościowe
Pojedyncze treści tożsamościowe czy nawet ich zbiór nie tworzą jeszcze tożsamości. 

Konieczne jest wystąpienie procesu lub procesów, dzięki którym treści te zostaną zintegro-
wane w całość, będącą czymś więcej niż sumą jej poszczególnych elementów. Człowiek 
ma wrodzoną tendencję do integrowania treści na swój temat w całość, stanowiącą spójną 
wewnętrzną reprezentację siebie (Deci, Ryan 2000). Funkcją procesów integrujących jest 
utworzenie spójnego Ja, które jest podstawą wykształcenia poczucia bycia sobą i poczucia 
określoności. Rolą tych procesów jest także włączanie nowych treści do dotychczasowego 
Ja, na bazie którego ma szansę rozwinąć się spójna tożsamość, warunkująca optymalne 
funkcjonowanie jednostki.

Podstawowym procesem uspójniania wewnętrznej reprezentacji siebie jest integracja 
osobistych doświadczeń, które obejmują to, co jednostka myśli o sobie, jak postrzega sie-
bie i swoje relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim, jak doświadcza siebie na poziomie 
emocjonalnym, w otaczającym ją kontekście społecznym. Integracja wyraża się w dążeniu 
do eliminowania lub choćby minimalizowania niezgodności oraz uzgadniania informacji tak, 
by tworzyły subiektywnie zgodny obraz siebie, dający jednostce poczucie określoności 
oraz wtórnie poczucie odrębności i autonomii. Nie może zachodzić doświadczanie własnej 
autonomii bez doświadczenia określoności siebie, dlatego treść określająca jest często 
(choć nie zawsze) treścią autonomizującą, natomiast treść autonomizująca jest zawsze 
treścią określającą. Jednocześnie owa określoność musi być względnie stabilna w czasie 
i w efekcie dostarczać poczucia ciągłości siebie i poczucia wewnętrznej stabilności. Na-
leży jednak dodać, że nie chodzi tu o usztywnienie czy skostnienie Ja, a w efekcie także 
tożsamości, ale o pewną stabilną bazę dla możliwości dynamicznego rozwoju. Można się 
bowiem rozwijać i rozwijać swój obraz siebie, jednocześnie zachowując poczucie ciągłości 
siebie w czasie. To ostatnie polega na doświadczeniu, że jestem tą samą osobą, mimo że 
się zmieniam, rozwijam, pomimo że w różnych sytuacjach różnie się zachowuję i różnie 
czuję – ale mam stabilny grunt, który istnieje właśnie dzięki temu, że mam tożsamość.

Może się wydawać, że sam termin „proces integracji” jest zbyt ogólny, a przez to pu-
sty, niewiele wyjaśniający. Jakie zatem szczegółowe procesy obejmuje to ogólne poję-
cie? Prawdopodobnie jednym z procesów leżących u podstaw integracji jest dążenie do 
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redukcji dysonansu poznawczego. Dążenie to wyjaśnia, dlaczego tożsamość sama w so-
bie ma siłę przyciągania głównie tych aspektów funkcjonowania (myślenia, zachowania, 
odczuwania), które pasują do jej kodu, które ją potwierdzają. Potwierdzanie wzmacnia 
tożsamość, ugruntowuje ją, choć może także prowadzić do jej usztywnienia i zjawiska, 
które już Erikson (1968) określił jako totality2. Potwierdzanie tożsamości zwiększa wpraw-
dzie stopień jej uświadomienia i jej wyrazistość, co sprawia, że jednostka przez aktywność 
poznawczą rozpoznaje czy treści i działania są obce jej tożsamości czy znajome, niemniej, 
zbyt silne utrwalenie tożsamości może także stanowić przeszkodę w jej rozwoju, w eksplo-
racji nowych obszarów aktywności, których wypróbowanie mogłoby tożsamość ubogacić, 
niekoniecznie ją dezintegrując. Otwartość tożsamości nie musi oznaczać jej dekonstrukcji 
i destabilizacji (Oleś 2011).

Innym procesem integrującym tożsamość może być zdolność identyfikowania i uważne-
go przetwarzania własnych stanów emocjonalnych, czyli to, co psychoterapeuci nazywają 
kontaktem ze swoimi emocjami i potrzebami. Im większy dostęp do własnych przeżyć, 
nieblokowany rozmaitymi mechanizmami obronnymi – np. tłumieniem czy wyparciem, tym 
większa świadomość własnych doświadczeń i tym wierniejsza rzeczywistości reprezenta-
cja siebie, a w konsekwencji – wyraźniej określona i mniej rozproszona tożsamość.

Rolę w integracji zawartości tożsamości odgrywa także proces wspomniany wcześniej 
(przy wskazywaniu na źródła treści tożsamościowych), odpowiedzialny za włączanie do 
tożsamości tych treści, które umożliwiają realizację motywów tożsamościowych. Można 
powiedzieć, że to, co zaspokaja motywy, zostaje „przyciągnięte”, „wprowadzone” do tożsa-
mości, choć może być czasami włączone jakby „na próbę”. Jeśli refleksja nad znaczeniem 
tego doświadczenia lub treści pozwoli utrzymać ten element tożsamości, zostanie on uzna-
ny jako faktycznie określający, kim jednostka jest, kim chce pozostać lub jak chce postrze-
gać siebie i myśleć o sobie. Przykładowo, doświadczenie bycia powstańcem warszawskim 
może określać osobę w jej postrzeganiu siebie i postrzeganiu jej przez innych. Z czasem 
staje się doświadczeniem tożsamościowym, ponieważ zostaje przyciągnięte i utrwalone 
przez motywy tożsamościowe, ze względu na to, że satysfakcjonuje te motywy.

Obok motywów tożsamościowych opisanych w koncepcji Vignolesa i współpracowni-
ków (2006), rolę „wprowadzającą” treści w obręb tożsamości mogą pełnić wrodzone po-
trzeby psychologiczne opisane w teorii autodeterminacji Deciego i Ryana (2000). Z każdym 
z tych motywów i potrzeb związane są specyficzne procesy, służące opracowywaniu toż-
samości, np. z motywem odrębności związany jest taki proces poznawczy jak porówny-
wanie siebie z innymi; z motywem ciągłości – proces myślenia narracyjnego, umożliwiający 
łączenie różnych perspektyw temporalnych (osobistej przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości); z motywem przynależności – proces identyfikacji jednostki z grupą, bezpośrednio 
związany z procesem internalizacji i socjalizacji. Dla każdego z tych motywów można zatem 
wyodrębnić mniej lub bardziej specyficzne procesy, odpowiadające za włączanie treści na 
własny temat do obszaru osobistej tożsamości.

Pojawia się jednak pytanie, czy dana treść musi zaspokajać wszystkie motywy, czy wy-
starczy jeśli zaspokoi tylko niektóre z nich. A może istnieje hierarchia motywów? Jeśli tak, 
to niewątpliwie jest ona inna u każdego człowieka i zależy przede wszystkim od tego, na 
ile motywy i potrzeby były frustrowane lub zaspokajane (wzmacnianie) w początkowym 
okresie życia – wtedy gdy funkcjonowanie jednostki jest efektem raczej wpływów społecz-
nych i zewnętrznego kierowania niż własnych, świadomych i intencjonalnych decyzji. To co 

2  Totality można tłumaczyć jako „zupełność”, „całościowe zawłaszczenie” treści lub sposobu funkcjonowania jednostki, 
wskutek czego ograniczona jest elastyczność i otwartość jednostki na nowe treści lub inny sposób funkcjonowania.
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pierwsze, zostaje niejednokrotnie zapisane (by nie rzec – wdrukowane) w psychiczną struk-
turę jednostki i w ten sposób może warunkować przyszłą hierarchię motywów i potrzeb.

Szukając z kolei potencjalnej różnicy i relacji między motywami a potrzebami jako takimi, 
wydaje się, że jest ona dość subtelna i polega głównie na tym, że motywy są w więk-
szym stopniu niż potrzeby efektem działania czynników środowiskowych, wynikających 
z funkcjonowania każdej jednostki w kontekście społecznym. W ujęciu Deciego i Ryana 
(2000) potrzeby mają charakter wrodzony i powszechny i mogą być traktowane bardziej 
jako intrapsychiczne kierunki dążeń jednostki, w mniejszym stopniu (niż motywy) zależne 
od uwarunkowań społecznych, choć nieoderwane całkowicie od wpływów zewnętrznych, 
np. wpływu procesu socjalizacji i inkulturacji. Na kształtowanie i zaspokojenie motywów 
tożsamościowych większy wpływ (niż w wypadku potrzeb) ma subiektywne i często spo-
łecznie warunkowane znaczenie, jakie jednostka przypisuje własnym aktywnościom, ce-
chom, dążeniom i sytuacjom, w jakich uczestniczy. Wskazana różnica między motywami 
a potrzebami odnosi się w istocie do genezy obu rodzajów ukierunkowań motywacyjnych 
(bo tak można w sumie nazwać motywy i potrzeby), jednak mechanizm ich działania, gdy 
już zostaną zarejestrowane przez jednostkę na poziomie doświadczeniowym lub refleksyj-
nym, jest bardzo podobny.

Jednym z ważnych motywów, choć niewyróżnionych przez zespół Vignolesa, ale wska-
zywanych m.in. przez Eriksona (1968), McAdamsa (2001), Arnetta (2002) czy Kozieleckiego 
(2007), jest dążenie do osiągnięcia poczucia wewnętrznej integracji. Jest to kluczowa ten-
dencja tożsamościowa, która przejawia się w podejmowaniu aktywności, mających na celu 
prowadzenie jednostki w kierunku coraz większego ujednolicenia wiązki procesów kogni-
tywnych, afektywnych i zachowania (Deci, Ryan 2000). Z powyższych rozważań wynika, 
że procesy integracji mogą przebiegać przez świadome uwzględnianie osobistych wartości 
i wyprowadzanie z nich osobistych celów, a w konsekwencji zaspokajanie motywów i po-
trzeb, gdy owe wartości i cele są realizowane. W tym kontekście rodzi się kolejne pytanie – 
o to, co się wydarzy, jeśli treść przyciągnięta przez potrzeby i motywy będzie w sprzeczno-
ści z własnymi wartościami albo przekazem wartości narzuconym przez innych. Czy może 
dochodzić wówczas do wykształcenia – używając terminologii Marcii (1966) – tożsamości 
rozproszonej (diffused identity) albo przejętej (foreclosed identity)? Kwestia ta, jak wiele 
innych poruszanych w tym artykule, wymaga empirycznej weryfikacji.

Tożsamość a koncepcje siebie i pojęcie Ja
W celu wskazania na podstawową różnicę między tożsamością a koncepcją siebie, nale-

ży sięgnąć daleko wstecz, do początków mówienia o tożsamości osobistej w psychologii. 
William James (1892/2002), dokonując klasycznego rozróżnienia Ja (self ) na Ja podmioto-
we (self as a knower) i Ja przedmiotowe (self as an object of knowledge), wskazał, że przeja-
wami istnienia tego pierwszego są poczucie ciągłości własnej osoby, poczucie odrębności 
od innych ludzi oraz poczucie intencjonalności własnych myśli i działań. James nadał Ja 
podmiotowemu charakter rdzennej struktury, która w sposób ciągły i czysto subiektywny 
organizuje i interpretuje doświadczenia osobiste jednostki. Staje się tym samym podmio-
tem poznającym, odnoszącym się do przedmiotu poznania, jakim jest Ja przedmiotowe. 
To ostatnie obejmuje w rezultacie wyprowadzaną z doświadczenia i opartą na jego inter-
pretacji koncepcję siebie. Z uwagi na specyfikę relacji Ja podmiotowego do Ja przedmio-
towego oraz efekty tego odniesienia w postaci samowiedzy i poczuć, uznać można, że Ja 
jako całość odpowiada za kształtowanie tożsamości, jednak tożsamość jako taka wydaje 
się bliższa Ja podmiotowemu, podczas gdy koncepcja siebie jest wprost traktowana jako 
przynależna do Ja przedmiotowego.
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Ponieważ jedno z założeń Jamesa głosiło, że Ja podmiotowe jest z natury niepozna-
walne i niedające się empirycznie uchwycić, niemal całą uwagę psychologów skupiło Ja 
przedmiotowe, z czasem określane prościej – jako pojęcie Ja (z wyłączeniem doświadcze-
niowego, emotywnego komponentu, przypisywanego niedostępnemu poznaniu Ja pod-
miotowemu). Pojęcie Ja przyjęło więc status struktury, obejmującej różne koncepcje siebie, 
związane np. z rolami społecznymi, a także koncepcje siebie, stanowiące tzw. ukierunko-
wania Ja, np. Ja idealne, Ja powinnościowe, Ja możliwe (Carver, Scheier 1981; Higgins 
1987; Markus, Nurius 1986; Oyserman, Markus 1990). Można więc zadać pytanie, jaki jest 
związek tych wielorakich koncepcji siebie i złożonego Ja z tożsamością i co stanowi różnice 
między nimi?

Tożsamość nie jest konkretną, szczegółową koncepcją siebie, ale zawiera treści włącza-
ne w jej obręb z repertuaru ukształtowanych i aktywnych koncepcji siebie, jednak tylko 
tych, które na danym etapie życia pozwalają na realizowanie motywów tożsamościowych, 
potrzeb psychologicznych, celów i wartości. Inaczej mówiąc, tożsamość jednostki nie jest 
zbiorem różnych centralnych czy dobrze dostępnych koncepcji siebie. Tożsamość nie 
może zostać sprowadzona do ról ani też do doświadczeń z przeszłości, które formalnie, 
czyli z racji samego wystąpienia albo nawet z racji znaczenia, jakie miały dawniej dla jed-
nostki, kształtowały jej koncepcje siebie. Poszczególne elementy Ja nie muszą stanowić 
aktualnej tożsamości jednostki, choć mogły ją stanowić w przeszłości, np. bycie studentem 
prestiżowej uczelni daje przez kilka lat poczucie przynależności do elitarnej grupy i w dużym 
stopniu wyznacza codzienny styl życia (podejmowane aktywności, nawiązywane relacje). 
Bycie studentem tejże uczelni i bycie studentem w ogóle najczęściej jednak w pewnym 
momencie przechodzi do przeszłości i jednostka podejmuje nowe role, aktywności i styl 
życia, które w nowy i często zupełnie inny sposób będą (lub nie będą) satysfakcjonowały 
motywy tożsamościowe. Jeśli przyjmiemy, że w tożsamość włączane są tylko te treści, 
które aktualnie zaspokajają podstawowe potrzeby psychiczne i motywy tożsamościowe, 
wówczas dojdziemy do wniosku, że tożsamość jest z natury dynamiczna i nie wystarczy 
raz ją określić, by ją utrzymać do końca życia. Zawartość tożsamości, która czerpie z kon-
cepcji siebie, jest wystawiona na częstą konfrontację z potrzebami i motywami, zmieniają-
cymi się także ze względu na naturalny bieg życia. W młodości potrzeba zmiany jest często 
bardziej nasilona i postrzegana jako bardziej pożądana niż w wieku starszym, kiedy coraz 
bardziej dochodzi do głosu potrzeba stabilizacji (McLean 2008). Jedna i druga potrzeba na 
swój sposób i często w różnych okresach rozwojowych będzie warunkowała rodzaj treści 
włączanych w tożsamość.

W prezentowanym ujęciu tożsamości istotna jest jej dynamika, która powoduje, że toż-
samość wymaga swoistego monitorowania, podążania za aktualną sytuacją życiową i roz-
wojową jednostki. Nie ma tutaj miejsca na statyczność i utrzymywanie raz ukształtowanej 
wizji siebie, co było obecne w klasycznej teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona 
(1968; 1997; 2002), według której konkluzywne rozstrzygnięcie piątego kryzysu rozwojowe-
go (kryzysu tożsamości) na etapie adolescencji gwarantuje jasną odpowiedź na pytanie kim 
jestem, dostarcza wiodącą w życiu orientację wartościującą, a ponadto wykształca cnotę 
wierności. Podobnie statycznie wygląda ujęcie cech schematowych i cech aschemato-
wych zaproponowane przez Hazel Markus (1993). Cechy schematowe dotyczą tych atry-
butów przypisywanych własnej osobie, które jednostka traktuje jako najbardziej charakte-
rystyczne dla siebie i jednocześnie uważa je za ważne – w tym sensie cechy schematowe 
można traktować jako bliskie aktualnie doświadczanej tożsamości. Cechy aschematowe 
obejmują z kolei te elementy samowiedzy, które uznawane są przez jednostkę za najmniej 
charakterystyczne i zarazem najmniej ważne, choć dotyczą własnej osoby – w tym sensie 
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tworzą koncepcję siebie, ale nie wchodzą w zakres tożsamości. Rozróżnienie dokonane 
przez Markus jest zasadne i warto je utrzymać, tyle że warto mu nadać pewną dynamikę, 
która oznaczałaby, że cechy (zarówno schematowe, jak i aschematowe) jako właściwo-
ści konkretnego człowieka podlegają zmianom i przeformułowaniu ulega ich postrzeganie 
przez jednostkę. Niektóre z nich nabierają znaczenia, inne tracą swoją ważność, jeszcze 
inne ulegają modyfikacji wskutek zmiany postaw, poglądów czy zachowań.

W świetle wcześniej zaprezentowanych założeń ujęcia emotywno-refleksyjnego, warto 
rozważyć mechanizm zachodzenia zmian, a zwłaszcza przemieszczania się elementów 
z obszaru koncepcji siebie do obszaru tożsamości. Uznać można, że to motywy tożsa-
mościowe i potrzeby wprowadzają określone role, działania, koncepcje siebie w tożsa-
mościowy obszar systemu Ja. Inaczej mówiąc, motywy tożsamościowe i potrzeby mają 
potencjał przesunięcia danego aspektu Ja do centrum psychicznego funkcjonowania 
jednostki. Treść tożsamościowa może przy tym obejmować różne koncepcje siebie bądź 
tylko niektóre właściwości z nimi związane. Ważne jest jednak, by były one powiązane 
z satysfakcją aktualnie priorytetowych potrzeb i motywów tożsamościowych jednostki. Za-
spokojenie tych dążeń wykształca w jednostce nie tylko silniejszą identyfikację z danymi 
treściami, ale także dostarcza poczucia bycia tym, kim jestem – poczucia własnej tożsa-
mości. Owo poczucie daleko silniej wyznacza, które treści stają się treściami tożsamościo-
wymi niż nawet najbardziej złożona, rozbudowana koncepcja siebie, która nie dostarcza 
zaspokojenia potrzeb i motywów (por. Suchańska, Worach 2013). Warto przy tym dodać, 
że może się zdarzyć, że satysfakcję owych potrzeb i motywów przynosi posiadanie przez 
jednostkę koncepcji siebie jeszcze nie w pełni zrealizowanych, ale funkcjonujących na za-
sadzie dążeniowych wizji siebie, które są w zasięgu osiągnięcia i motywują jednostkę do 
określonych działań i sposobu funkcjonowania. Obraz tego, jaka jednostka chciałaby być 
(Ja idealne) lub powinna być (Ja powinnościowe), mimo że jeszcze nie do końca aktualny, 
to jednak realnie przynależy do systemu Ja i może być źródłem zaspokojenia motywów 
tożsamościowych – niekiedy bardziej niż koncepcje aktualne, obejmujące pewien obszar 
samowiedzy, ale nie gratyfikujące ważnych, osobistych potrzeb jednostki. Koncepcji będą-
cych ukierunkowaniami Ja nie należy zatem lekceważyć w myśleniu o tożsamości, gdyż ich 
posiadanie może być istotnym elementem indywidualnych odniesień, dążeń i identyfikacji.

Stałość i zmienność tożsamości. Co wpływa na zmiany?
Stałość i zmienność tożsamości związana jest zarówno z motywami i potrzebami, jak 

i treścią określającą i autonomizującą. Względnie stałe są motywy i potrzeby, konstytuujące 
psychiczny aparat jednostki; zmienne są treści, których znaczenie w ciągu życia ewoluuje – 
wskutek zarówno rozwoju osoby, jak i jej funkcjonowania w zmieniającym się (coraz bardziej 
i coraz szybciej) kontekście środowiskowym, jak też szerszym – społeczno-kulturowym. 
To, co zaspokaja motyw wartości dla studenta, może już go nie zaspokajać, gdy ta sama 
osoba wkracza w okres średniej lub późnej dorosłości, ze względu na możliwą zmianę (re-
interpretację) cenionych przez nią wartości. Otoczenie (lokalne i globalne), kultura, dynami-
ka współczesnych społeczności wraz ze zmiennym układem cenionych społecznie odnie-
sień, a także okoliczności i wydarzenia życiowe odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu albo 
zmianie tego, co cenne dla jednostki (Leszniewski 2008). Jeśli w dotychczasowym życiu 
student nie przywiązywał wagi do sportu, a trafia do środowiska, gdzie sprawność i aktyw-
ność fizyczna są ważne, to taka aktywność może stopniowo przyjmować status treści toż-
samościowej, jeśli nabierze mocy zaspokajania motywów, potrzeb i nie będzie w sprzecz-
ności z innymi wartościami. Warto zaznaczyć, że zachodzi stosunkowo duża zmienność 
treści samowiedzy na poziomie licznych koncepcji siebie. Dopóki jednak znajdują się one 
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tylko w obrębie schematu poznawczego Ja, a zwłaszcza w obrębie tzw. roboczej koncepcji 
siebie, nie mają wiele wspólnego z tożsamością. Dopiero wówczas, gdy dana treść staje 
się centralna w obszarze samowiedzy i spełnia warunki przynależności do obszaru tożsa-
mości, a po pewnym czasie ulegnie przeformułowaniu, wtedy następuje faktyczna zmiana 
w obrębie tożsamości. Zwykle zmiana tożsamości zachodzi stopniowo, powoli, ale sukce-
sywnie. Zdarza się jednak, że zmiany tożsamościowe przebiegają gwałtownie, najczęściej 
z powodu nagłych, niespodziewanych zdarzeń życiowych, często (choć nie zawsze) o cha-
rakterze traumatycznym. Przykładem może być utrata bliskiej osoby wskutek wypadku, 
w wyniku czego następuje zerwanie dotychczasowej, ważnej relacji, za pomocą której jed-
nostka mogła się silnie określać. Innym przykładem może być utrata ważnych dóbr mate-
rialnych w powodzi, która odebrała dom – miejsce dotychczasowego życia danej osoby. 
Jeszcze inna sytuacja zmiany w obrębie tożsamości, czasem zachodzącej gwałtownie, 
a czasem stopniowo (zależnie od rodzaju i siły mechanizmów obronnych), to przyjmowanie 
do wiadomości faktu o własnej nieuleczalnej chorobie lub o utracie sprawności fizycznej, 
zwłaszcza wtedy, gdy była ona warunkiem wykonywania zawodu.

Jak zauważono wyżej, zmiana treści tożsamościowych może zachodzić także dość wol-
no, stopniowo. Dzięki autorefleksji jednostka jest zdolna przezwyciężać nabyte nawykowe 
reakcje na sytuacje czy też wczesne nastawienia, wyznaczające jej doświadczanie świata 
(często w sposób nieświadomy). Człowiek jako istota zdolna do refleksji ma zarazem poten-
cjał do zmiany nie tylko własnych zachowań (co stosunkowo najprostsze), myśli i przeko-
nań, ale także odczuć, sposobu doświadczania świata i w końcu – sposobu doświadczania 
i określania siebie. To ostatnie sprawia, że jako ludzie możemy się przekształcać i rozwijać, 
a w rezultacie refleksyjnie i aktywnie reformułować własną tożsamość.

Wnioski
W ujęciu emotywno-refleksyjnym tożsamość osobista rozumiana jest jako specyficzny 

dla jednostki i względnie stabilny sposób określania, rozumienia i doświadczania siebie, 
będący wyrazem dążenia do osiągnięcia osobistej autonomii i wewnętrznej integracji. Pod-
stawową funkcją tożsamości jest wyposażenie jednostki w poczucie określoności, ściśle 
związane z indywidualnymi treściami tożsamościowymi, stanowiącymi o psychologicznej 
unikatowości każdej osoby. Treści tożsamościowe mogą pochodzić z pięciu następujących 
źródeł: 1) emotywne doświadczenia siebie; 2) treści i doświadczenia satysfakcjonujące 
motywy tożsamościowe; 3) informacje o sobie otrzymywane od ważnych osób; 4) identy-
fikacje z grupami społecznymi; 5) osobiste aspiracje i dążenia jednostki. Kluczowymi pro-
cesami tożsamościowymi są procesy integrujące osobiste doświadczenia i wyprowadzane 
z nich treści w całość – spójną, względnie stabilną, ale także umożliwiającą zmianę i rozwój. 
Wśród procesów integrujących tożsamość wyróżnić można m.in. proces redukcji dyso-
nansu poznawczego, proces identyfikowania i uważnego przetwarzania własnych stanów 
emocjonalnych czy też proces włączania do tożsamości treści zaspokajających motywy 
tożsamościowe. Nie jest to z pewnością lista wyczerpująca i ten aspekt prezentowane-
go ujęcia tożsamości stanowi bodaj najtrudniejsze wyzwanie badawcze, tym donioślejsze, 
że rozpoznanie procesów integrujących tożsamość jest ważne zarówno z teoretycznego, 
jak i praktycznego punktu widzenia. Znajomość procesów kształtujących i integrujących 
tożsamość (a także procesów ją dezintegrujących) ma szczególne znaczenie dla praktyki 
psychoterapeutycznej i innych form pomocy psychologicznej, dlatego gromadzona, teo-
retyczna i empiryczna wiedza na temat tożsamości winna być stale aktualizowana i po-
głębiana. Emotywno-refleksyjne ujęcie tożsamości jest propozycją nową, wyrastającą ze 
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współczesnej społecznej psychologii osobowości, jest propozycją wymagającą dalszych, 
nade wszystko empirycznych, weryfikacji.
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summary In the article, personal identity is proposed in emotive-
-reflective terms. Within the framework of these terms an attempt 
to define personal identity is undertaken and sources of identity 
contents, processes of identity forming and identity functions are 
indicated. Identity is treated as a unique, specific for an individual 
and relatively stable manner of self-defining, self-understanding 
and self-experiencing, that displays striving for personal autonomy 
and inner integration. Among main sources of identity contents are 
emotive self-experiences, satisfaction of identity motives and basic 
psychological needs and also individual aspirations and passions. 
Furthermore, identity is considered in terms of its content, with re-
gard to the difference between identity as such, self-concept and 
complexity of self-system. The question of stability and change-
ability of identity is also signalled, and conditions that can release 
or intensify identity changes are pointed.

personal identity in emotive-reflective terms:  
the content, functions, and processes of identity forming
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