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Ja cielesne w biegu życia 

1. Rozwój w biegu ludzkiego życia 

Początki rozważań nad problematyką tożsamości w psychologii można odnieść do 
psychospołecznej koncepcji rozwoju ego Erika Eriksona (2004). Pojęcie to pojawiło 
się w kontekście refleksji nad biegiem życia, zmianami i kryzysami towarzyszącymi 
człowiekowi od dzieciństwa do starości. Zasadne więc wydaje się rozwojowe ujęcie 
dynamiki i transformacji w obrębie tożsamości jednostkowej, jak i przyglądanie się 
prawidłowościom charakteryzującym kohortę w określonym momencie życia, w relacji 
do współczesnych jej wpływów kultury i cywilizacji. Koncepcja biegu życia ludzkiego 
zapoczątkowana przez Eriksona kontynuowana była w pracach Daniela Levinsona 
(1978), koncentrujących się na cyklu życia ludzkiego. Przedstawiona przez niego me-
tafora podróży (journay) obrazuje drogę życia człowieka od narodzin do śmierci. 
Z kolei ujmowanie biegu ludzkiego życia w kategoriach pór (seasons) pozwala dzięki 
temu porównaniu na zrozumienie procesów wzrostu dojrzewania i zamierania, charak-
terystycznych dla całej natury, w tym człowieka.  

Zainteresowanie psychologii rozwojem człowieka dorosłego widoczne jest oprócz 
wymienionych autorów również u Johna McLeisha opisującego wiek dojrzały, zwany 
wiekiem Odyseusza (1976). 

Definicja pojęcia „tożsamość” zakłada, że są to: „wszystkie względnie trwałe, sta-
bilne, psycho-fizyczno-duchowe właściwości jednostki, które wprowadzają w jej życie 
wewnętrzne i relacje z innymi moment stałości, a tym samym przewidywalności” 
(Gałdowa, 2000). Proces formowania się jednostkowej tożsamości obejmuje takie 
obszary, jak: poczucie odrębności od otoczenia, poczucie ciągłości własnego Ja, po-
czucie wewnętrznej spójności oraz posiadania wewnętrznych treści (Sokolik, 1988). 
Poczucie tożsamości rozumiane jest jako poznawcze ujęcie siebie w kategoriach okre-
ślonych cech, opiera się na wizji siebie, wiedzy o sobie. Zakłada też równoczesne ist-
nienie tożsamości jednostkowej i jej poznawczej reprezentacji. W ujęciu ontologicz-
nym można mówić o byciu sobą, zaś w perspektywie psychologicznej o pozostawaniu 
sobą czyli realizowaniu własnej ciągłości i spójności (Krzyżewski, Kazberuk, 2000). 

Poddając refleksji zagadnienie tożsamości założyć należy istnienie punktu odnie-
sienia, pozwalającego na stwierdzenie identyczności, a więc tożsamości osoby. Może 
to być zarówno stosunek do samego siebie (self identity), jak i odniesienie do innych 
ludzi, czy też pewnych idei, wartości. Konstatacja samotożsamości wiąże się ze wzglę-
du na jej wymiar temporalny z koniecznością konfrontacji z pamięcią autobiograficzną, 
w celu stwierdzenia ciągłości własnej osoby (Gałdowa, 2000).  
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Spośród wymiarów, na których analizujemy własną tożsamość – cielesność wydaje 
się doświadczeniem najbardziej własnym i oczywistym. Stanowi podstawę i zakotwi-
czenie całej osobowości. Rozważania nad rozwojem ja cielesnego szczególnie w za-
kresie poczucia odrębności i ciągłości w biegu życia są przedmiotem tego artykułu. 
Chciałabym przeanalizować najważniejsze, z uwagi na przeżywanie własnej cielesno-
ści, okresy życia i spróbować uchwycić istotne momenty wpływające na kształtowanie 
się ja cielesnego. Są to indywidualne odpowiedzi i wybory wobec pytań i propozycji 
otoczenia społecznego, kultury masowej, szeroko pojętej cywilizacji i tradycji. Tak 
więc interesować mnie będzie droga od doświadczeń nuklearnych, którymi mogą być 
również przeżycia wczesnych frustracji czy urazów, poprzez rozwój i przekształcenia 
do osiągnięcia dojrzałej formy ja cielesnego. 

2. Człowiek – byt wcielony 

Rozważania nad zagadnieniem ludzkiej cielesności znajdują swoje miejsce w obszarze 
filozofii, antropologii filozoficznej, psychologii osobowości czy psychologii społecznej. 

Ciało ludzkie uważane jest za ważny element składowy modeli antropologicznych. 
Nie jest ono jednak tym, co najbardziej charakterystyczne dla człowieka, co różni go 
od zwierzęcia. Swoisty czy rdzenny element to element duchowy. W tym znaczeniu 
ciało nie przynależy do obszaru ujmowanego we właściwej definicji człowieczeństwa. 
W ujęciu klasyków antropologii filozoficznej XX wieku tożsamość człowieka określa-
na jest w zestawieniu z tym, co uważane jest za ontyczny status jestestw żywych (ro-
ślin, a zwłaszcza zwierząt), a więc poprzez czynnik różnicujący (Boehme, 1998).  

Max Scheler chce widzieć w ciele źródło energii, „popędowego zasilania” dla kul-
tury ducha. Jest ono też siedliskiem subiektywnych sił emocjonalnych i popędowych, 
które często zakłócają ludzkie działanie w obszarze społecznym i kulturowym. Jednak 
człowiek jest istotą potrafiącą powiedzieć „nie” popędom (Neinsagenkönner) i zdolną 
do ukierunkowania ich ku kulturowym ideałom, duchowym treściom (Scheler, 1987). 
Oswojone popędy stają się podstawą akceptowalnych sublimacji. 

W ujęciu Helmuta Plessnera „nietożsamość człowieka z samym sobą” objawia się 
dobitnie w obszarze jego cielesności. Własne ciało przeżywane jest bowiem równocze-
śnie jako ciało materialne, podlegające oglądowi zewnętrznemu oraz jako ciało subiek-
tywnie doznawane. Jedynie człowiek zdolny jest do poznawczej syntezy tych dwóch 
typów własnej cielesności: „ciała w znaczeniu konkretnego organizmu psychofizycz-
nego (Körper) oraz cielesności w znaczeniu »mojego ciała« (Leib), którym teraz i tu 
oto zawiaduję i władam” (Boehme, 1998, s. 15). 

Z kolei Arnold Gehlen (1940), ujmując człowieka w kategoriach biologicznych, wi-
dzi w nim istotę „naznaczoną brakiem”, a więc nie tak dobrze jak zwierzęta przystoso-
waną do życia na łonie natury i przezwyciężania jej niebezpieczeństw. Niedoskonałe 
ciało oraz nadwyżka popędowa (brak konieczności walki o byt, długie dzieciństwo) wy-
magają uruchomienia funkcji kompensacyjnych, które spełniane są poprzez język oraz 
instytucje społeczne. Dzięki działaniu w kontekstach społecznych następuje realizacja 
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człowieczeństwa: spontaniczne zachowania racjonalne w miejsce instynktowych. Rola 
ciała polega przede wszystkim na spełnianiu funkcji istotnych dla sfery „niecielesnej”. 

Antropologia pragmatyczna w ujęciu szkoły frankfurckiej uznaje ciało za rzeczywi-
stość suwerenną i ważny obszar doświadczenia. Koncepcja „człowieka suwerennego” 
Boehmego zakłada, iż afirmuje on swoją cielesność oraz pojmuje ją jako samoistny 
wymiar doświadczenia. Akceptuje w swoim ciele również takie stany, które wymykają 
się kontroli intelektu, woli oraz zabiegom intencjonalnym. 

Współczesna antropologia filozoficzna podkreśla postępującą alienację człowieka 
od jego cielesności. Stosunek do własnego ciała jest spojrzeniem na organizm mate-
rialny, którego nie rozumiemy. Przykładem tego stanu może być charakterystyczny dla 
współczesnej cywilizacji sposób umiejscowienia kompetencji w zakresie wiedzy co do 
ludzkiego ciała. Jeśli chodzi o przychodzenie człowieka na świat, kompetencje odebra-
ne zostały kobiecie-akuszerce posiadającej doświadczenia kobiecego ciała i porodu, 
a przyznane mężczyźnie-lekarzowi, reprezentantowi wiedzy akademickiej. Przekorny 
opis filozofa dobitnie ukazuje stosunek człowieka współczesnego do własnego ciała: 
„Trzeba podtrzymywać przemianę materii poprzez dopływ surowca, utrzymywać sys-
temy transportowe w stanie drożności, przyspieszać lub hamować ich aktywność, inge-
rować w systemy informacji i sterowania, samemu nimi kierując, chronić system im-
munologiczny, gdy zaś ten nie funkcjonuje wspierać go dostawą materiałów immuni-
zujących, pielęgnować i czyścić skórę, trenować i masować mięśnie, wspomagać przy 
pomocy aparatów organy zmysłów, gdy zawodzą” (Boehme, 1998, s. 99). Kolejną 
konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zależność od innych, wiedzących. 

Miejsce człowieka współczesnego w społeczeństwie cywilizacji technicznej wiąże 
się z dominującą tendencją do eliminowania ciała. Wiele społecznych działań nie wy-
maga już fizycznej obecności człowieka: komunikacja drogą telefoniczną, radiową, 
internetową. Tożsamość dokumentowana jest nie tyle realnym podpisem, ile kodem 
karty kredytowej. Wypieranie obecności fizycznej z coraz szerszych obszarów życia 
społecznego zauważyć można w procesie technicyzacji (badania diagnostyczne), alie-
nacji (pobyty szpitalne, domy opieki), klinicyzacji śmierci (wyłączeniem tego zjawiska 
z kontekstu społecznego i biograficznego). 

Zagadnieniem istotnym dla psychologii społecznej jest rozważanie wpływu, jaki ma 
interakcja z innymi na powstanie obrazu samego siebie, w jaki sposób obraz własnego 
ciała zależy od jego obrazu posiadanego przez innych (Jodelet, 1998). Fakt, iż ciało 
spostrzegane jest jako „mediator poznania siebie i innych”, znajduje według psycholo-
gów potwierdzenie choćby w psychologii zdroworozsądkowej. Tradycyjne przekazy 
kulturowe (literatura, przysłowia, mądrość ludowa) dowodzą, że obserwacje cech fi-
zycznych człowieka pozwalały na wyciąganie wniosków co do jego sylwetki psycho-
logicznej, wartości moralnych i społecznych. Na gruncie nauki przekonanie to zaowo-
cowało na przykład propozycjami morfopsychologii próbującej łączyć cechy fizyczne 
i psychologiczne w pewne typy, czego dowodem są teorie konstytucjonalne (Eysenck, 
Kretschmer, Sheldon). 

Oprócz formy, ważnym aspektem cielesności jest komunikacja niewerbalna, będąca 
mową ciała. Zainteresowanie badaczy w tym zakresie budziły mimika i wyrazistość 
twarzy, ruch całego ciała i jego położenie w przestrzeni. Obserwacja drugiego czło-
wieka to odbiór pierwszego wrażenia dzięki zatrzymaniu wzroku na jego sylwetce, 
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a następnie wytworzenie oceny i sądu na jego temat. Zewnętrzny obraz ciała pośredni-
czy w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi społecznej: „Kiedy człowiek znajduje się 
w centrum interakcji, wygląd łączy się z prezentacją własnego obrazu, tożsamością 
i przynależnością społeczną” (Jodelet, 1998, s. 45). Interakcjonizm symboliczny dobit-
nie podkreśla rolę innych w tworzeniu własnego Ja, a więc konstytuowanie się jed-
nostkowej tożsamości dzięki relacjom z innymi ludźmi (Mead, Goffman). 

Podsumowując przytoczone rozważania nad obecnością cielesną, można wskazać 
obszary wspólne ujmowania tego zagadnienia przez nauki społeczne. Tak filozofia, jak 
antropologia czy psychologia podkreślają znaczenie, jakie dla rozumienia i przeżywa-
nia własnego ciała mają inni. Budowanie obrazu samego siebie dzięki spojrzeniom 
innych to niezwykle ważny aspekt tworzenia się tożsamości. Z kolei doświadczenia 
subiektywne własnego ciała nie zawsze bywają spójne z jego obrazem zewnętrznym.  

Z uwagi na złożoność zjawiska oraz dla uporządkowania obszaru analizy chciała-
bym poczynić pewne założenia przed przystąpieniem do towarzyszenia ja cielesnemu 
w „podróży” rozwojowej.  

1. W kształtowaniu się ja cielesnego znaczenie posiadają dwa jego aspekty, których 
dostępność poznawcza jest w różnych okresach życia różna. Są to: ciało dozna-
wane (subiektywne) oraz ciało oglądane (obiektywne) (Plessner, 1988; Mead, 
1973). Paralelą do rozumienia tej złożoności może być rozgraniczenie uczynione 
na gruncie psychologii osobowości na tożsamość i poczucie tożsamości (Boe-
hme, 1998; Gałdowa, 2000; Grzegorek, 2000); 

2. Rozwój osobowy człowieka wiedzie na coraz wyższe poziomy poprzez umiejęt-
ność zerwania dotychczasowych więzi tożsamościowych, przewartościowania 
uprzednich i odnalezienia nowych, wyższych wartości. Ja cielesne podlega rów-
nież tej zasadzie, co przejawiać się będzie w coraz większej podmiotowości 
i dojrzałości zachowań (Gałdowa, 2000; Majczyna, 2000; Erikson, 2004); 

3. Poczucie własnego ciała uważane jest za „kotwicę naszej świadomości” (w kon-
cepcji proprium Allporta – 1937) i niektóre zmiany zachodzące w jego doznawa-
niu mogą owocować zaburzeniami ogólnego poczucia tożsamości (Albisetti, 
2003; Damasio, 2000). 

Powyższe stwierdzenia mają charakter drogowskazów ułatwiających wędrówkę 
drogą rozwoju ja cielesnego. 

3. Doświadczenie własnego ciała w biegu życia 

Szczególnie ważnymi momentami dla przeżywania własnej cielesności jest wczesne 
dzieciństwo, czas dojrzewania, wiek średni – połowa życia oraz starość. W tych bo-
wiem okresach ludzkiego życia pojawia się rozwojowe wyzwanie, szczególna adapta-
cyjna konieczność odnalezienia spójności pomiędzy ciałem subiektywnym a ciałem 
obiektywnym, pomiędzy Leib a Körper – ciałem doznawanym a oglądanym. Są to dla 
rozwoju człowieka momenty zadawania sobie zasadniczych pytań i przeżywania istot-
nych kryzysów. Z uwagi na ich charakter przełomowy mogą stać się czasem redefinicji 
lub zniekształceń w przeżywaniu własnej tożsamości. 
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Dzieciństwo 
Pierwszy etap rozwoju tożsamości indywidualnej, w obszarze przeżywania własnej 

cielesności – faza autystyczna – jest czasem maksymalnego skoncentrowania na sobie 
samym. Pierwsze 2 miesiące życia wiążą się z reagowaniem głównie na napięcia 
i sygnały płynące z wnętrza ciała. Czas ten jest doświadczaniem siebie wyłącznie 
w aspekcie ciała doznawanego. Kolejna faza – symbiotyczna, to początki kształtowa-
nia się poczucia tożsamości. Pojawia się u dziecka poczucie tworzenia jedności z cia-
łem matki przy niejasnym jeszcze poczuciu istnienia siebie oraz istnienia matki. Istotny 
dla prawidłowego rozwoju dziecka w tym okresie jest dobry kontakt fizyczny z matką 
czytelna mowa ciała, kontakt wzrokowy i werbalny. Około 6 miesiąca życia pojawia 
się zdaniem Margaret Mahler (1975) faza separacji przynosząca nową zdolność w roz-
woju indywidualnym: odróżnianie siebie od matki, a w następstwie tego od reszty 
świata. Osiągnięcie to możliwe jest dzięki doskonalącym się umiejętnościom ciele-
snym, takim jak: lokomocja, manipulacja, kontrola własnej fizjologii. Niezwykle inte-
resująco prezentują się subfazy okresu separacji, obrazujące postęp w zakresie zdoby-
wania samowiedzy i doświadczeń dotyczących własnego ciała.  

Pierwsza z nich, subfaza różnicowania, pozwala niemowlęciu poprzez eksperymen-
towanie z ciałem matki zbadać granice pomiędzy nią a sobą. Zabawy, badanie 
i wielozmysłowe poznawanie matczynych części ciała wskazują na traktowanie jej 
jako przedmiotu własnej aktywności dziecka. Około 10 miesiąca życia pojawia się 
subfaza praktykowania pozwalająca na ćwiczenie nowych umiejętności motorycznych, 
eksplorację otoczenia, poznawanie świata. Odchodzenie od matki powroty do niej są 
oznakami eksperymentowania w zakresie separacji.  

Pierwszy rok życia dziecka jest czasem tworzenia się zrębów podstawowej tenden-
cji określającej nastawienie do świata zewnętrznego: „do” lub „od innych”. Podstawo-
wa ufność będąca wymiarem pozytywnego rozwiązania kryzysu tożsamościowego na 
tym etapie rozwoju tworzy się na bazie zaspokojenia potrzeb dziecka związanych 
głównie z jego ciałem. Wszystkie doznania cielesne dotyczące zaspokojenia potrzeby 
braku (głód, pragnienie, senność), usunięcia doznań awersyjnych (ból, dyskomfort) 
oraz bliskości fizycznej i uspokajającego ciepła ciała matki są warunkami powstania 
w dziecku przekonania o tym, że świat otaczający je jest przyjazny i pomocny (Erik-
son, 2004). 

15-miesięczne dziecko wchodzi w subfazę zwaną powtórnym zbliżeniem. Rosnące 
poczucie własnej odrębności, które zostało osiągnięte dzięki doskonałemu rozwojowi 
ruchowemu i zdobyciu wielu doświadczeń, powoduje wzmożoną potrzebę kontaktu 
z rodzicami. Tendencja ta obrazuje równoczesne występowanie potrzeby samodzielno-
ści i zależności. Około 3 roku życia następuje konsolidacja indywidualności, która 
bazuje na posiadanej przez dziecko świadomości schematu własnego ciała, swoich 
możliwości ruchowych, fizycznej odrębności od rodziców i reszty świata. Poznawanie 
własnego ciała przez małe dziecko jest warunkiem nie tylko orientacji w nim, ale też 
zaakceptowania i polubienia go (na co znaczący wpływ ma stosunek rodziców do faktu 
poznawania swojego ciała przez dziecko) (Eichelberger, 2001). 

Faza separacji owocuje rozwojem obiektywnego aspektu własnej cielesności: 
uświadomieniem sobie przez dziecko posiadania ciała możliwego do opisu w katego-
riach zewnętrznych, ciała obiektywnego. Łączenie własnych części ciała z ich nazwami 
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(obraz ciała), oglądanie siebie samego w lustrze oraz informacje od innych na temat 
jego wyglądu i poruszania się – stanowią dla dziecka bazę kształtowania się ja ciele-
snego w aspekcie poznania i opisu (Körper, Me). Obszar, który zaczyna się wyodręb-
niać z ogólnego poczucia siebie to identyfikacja płciowa. Dziecko dowiaduje się od 
innych, czy jest chłopcem, czy dziewczynką i dlaczego. Jest to aspekt rozwijającej się 
osoby, który tworzy się głównie na bazie informacji opisowych, danych obserwowal-
nych i wskazówek kulturowych („jak wygląda moje ciało”, a nie „jak je w tym zakresie 
odczuwam”). Własna płciowość zaczyna być odczuwana wtedy, gdy się budzi, a więc 
dopiero w okresie dorastania, choć jej oznaki anatomiczne dostępne są obserwacjom 
dzieci dużo wcześniej (Obuchowska, 1996). 

W pierwszych trzech latach życia dziecko przeżywa kryzysy, w pozytywnym roz-
wiązaniu których ogromne znaczenie odgrywa aspekt fizyczny osoby. Początkowe 
wrażenia płynące z wnętrza ciała dziecka związane z zaspakajaniem jego naturalnych 
potrzeb są warunkiem powstania, opartej na podstawowej ufności, tendencji „do świa-
ta”. Realizacja potrzeby ruchu, eksplorowanie otoczenia i eksperymentowanie 
z przedmiotami prowadzi do osiągnięcia autonomii, dającej poczucie wartości i radość 
z własnej inicjatywy i sprawności. Ufność we własne siły pojawia się początkowo 
wcześnie w stosunku do własnej motoryki. „Chodzenie i bieganie znajdą się w zakresie 
biegłości dziecka wtedy, gdy grawitacja będzie przez nie odczuwana wewnątrz, gdy 
zapomni ono o tym, że chodzi i odkryje, co może dzięki temu zrobić. Tylko wtedy jego 
nogi staną się nieuświadomioną częścią jego samego, zamiast być zewnętrznym 
i wciąż niegodnym zaufania dodatkiem do wędrowania” (Erikson, 2004, s. 71).  

Okres wczesnego dzieciństwa jest czasem o zdecydowanej dominacji aspektu prze-
żywania własnej cielesności nad jej opisywaniem czy obiektywnym oglądem. Z uwagi 
na poziom rozwoju możliwości umysłowych dziecka nie można mówić o innym niż 
senso-motorycznym poznawaniu świata, a co za tym idzie również samego siebie. Jest 
to więc poznanie drogą kontaktu polisensorycznego, manipulacji i eksperymentowania. 
Dziecko poznaje siebie przede wszystkim jako osobę w aspekcie cielesnym.  

Niepomyślne rozwiązanie kryzysów tożsamościowych pierwszych trzech lat życia 
może zaowocować pojawieniem się podstawowej nieufności, wstydu i zwątpienia oraz 
poczucia winy. Podstawą stają się zwykle doświadczenia nuklearne o charakterze 
traumy czy frustracji. Dotyczą one głównie reakcji otoczenia ma sygnalizowane po-
trzeby fizjologiczne czy przejawianą aktywność ruchową dziecka.  

 
Adolescencja 

W realiach współczesnego świata młody, dojrzewający człowiek usiłuje odnaleźć 
i zrozumieć samego siebie. Zamęt tożsamościowy będący udziałem ludzi młodych 
wynikać może z wydłużonego okresu pomiędzy stadium dziecka a dorosłego, zaofero-
wanego im przez współczesne społeczeństwo otwarte, który przebyć muszą pomyślnie 
bez przewodnika i jasnych wskazówek. Czas eksperymentowania i sprawdzania wła-
snych granic natrafia często na zachętę społeczną, brak klarownych zasad i jedno-
znacznych odpowiedzi. Porównując obecną sytuację psycho-społeczną młodego czło-
wieka z warunkami wchodzenia w dorosłość młodych w społecznościach plemiennych, 
można zauważyć ogromną różnicę. Rytuały przejścia dzięki etapowi separacji od do-
tychczasowego, sielskiego życia dziecka, etapowi marginalizacji czyli ukazywania 
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znikomości pozycji niedojrzałego oraz etapowi włączenia – pasowania na pełnowarto-
ściowego dorosłego, pełniły funkcję drogowskazu życiowego (Eliade, 1997; Joniec-
-Bubula, 2000). Instancją potwierdzającą fakt stania się dorosłym była starszyzna ple-
mienna, jasno określająca i oceniająca role społeczne. Wszelkie inicjacje związane 
z obszarem ciała miały wskazać drogę ku dorosłości, nieodmiennie związaną z odpo-
wiedzialnością. Młodzież, poznając własne ciało i granice jego możliwości, przejmo-
wała nad nim kontrolę. Stawanie się dorosłym było drogą stawienia czoła niebezpie-
czeństwom, takim jak: ból, ryzyko, głód, brak snu. „Nie spać to nie tylko przezwycię-
żyć zmęczenie fizyczne, to przede wszystkim dowód woli siły duchowej; brak snu 
oznacza, że jest się świadomym, obecnym w świecie, odpowiedzialnym” (Eliade, 
1997, s. 31). Samokontrola, odpowiedzialność i właściwe traktowanie własnego ciała 
były oznaką osiągniętej dojrzałości i pasowaniem na pełnoprawnego członka społecz-
ności (Benedict, 1966). Młodzież współczesna otrzymuje czas na odszukanie siebie. 
„Społeczeństwo poprzez różne instytucje daruje dorastającemu moratorium psychospo-
łeczne – prawo do czasowego unikania zobowiązań i odpowiedzialności, eksperymen-
towania, popełniania błędów, a nawet okresowego odbiegania od uznanych norm” 
(Joniec-Bubula, 2000, s. 176). Formy inicjacji w świecie dorosłych podejmowane 
spontanicznie przez młodych wykazują wiele podobieństw do wcześniejszych rytów 
przejścia. Sakralizacja sfery hedonistycznej wskazuje na potrzebę posiadania obszaru 
sacrum, ekstatyczne tańce podczas koncertów rockowych przywodzą na myśl doznania 
transowe, eksperymenty ze środkami zmieniającymi świadomość – potrzebę transgresji, 
natomiast świadome poszukiwanie ekstremalnych doznań bólowych czy emocjonalnych 
– chęć dotarcia do granic własnych możliwości (Joniec-Bubula, 2000; Eliade, 1997). 

Nasilenie typowego dla tego okresu kryzysu tożsamości wiąże się z procesem doj-
rzewania biologicznego niosącego ze sobą wiele zmian (Obuchowska, 1996; Erikson, 
2004). Zmiany w proporcjach ciała, w jego sprawności, często negatywna samoocena 
na podstawie kryteriów estetycznych budzą niepokój i niezadowolenie dorastających. 
W zakresie subiektywnego przeżywania własnej cielesności jest to czas odbioru nie-
zrozumiałych sygnałów, nowych odczuć płynących z wnętrza ciała. Pytanie o realność 
własnego ciała, jego spójność w aspekcie obiektywnej materii a subiektywnego do-
świadczania, staje się czasem powodem wewnętrznego niepokoju. Jednym ze sposo-
bów poszukiwania własnej tożsamości przez młodych ludzi jest zmienianie siebie. 
Dotyczy to nie tylko stroju czy fryzury, ale wszelkich zabiegów związanych z ciałem. 
Identyfikacja zewnętrzna jest często eksperymentowaniem z samym sobą. Młodzież 
manifestując swoim „zewnętrzem” przynależność do określonej grupy, identyfikację 
z idolem, swoją odrębność czy indywidualność – zmienia i modyfikuje swój wygląd 
(Joniec-Bubula, 2000; Jesionowicz, 2002). Zabiegi dokonywane na własnym „obiektyw-
nym” ciele nie zawsze są akceptowane post factum przez ciało doznające. Szereg działań 
podejmowanych wokół własnego ciała przynosi przykre doznania, które znoszone są 
jednak jako cena określonych efektów estetycznych (przekłucie uszu, piercing, tatuaż). 
Czasem smakowanie nowych doznań, sprawdzanie samego siebie jest fascynujące dla 
młodych ludzi. Poznawczy stosunek do doświadczanego bólu czy dyskomfortu nie 
pojawia się przed okresem dojrzewania, a potrzeba intensywnego przeżycia własnego 
istnienia stanowi wyzwanie dla wielu nastolatków (Obuchowska, 1996). 
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Wydaje się, że adolescencja jest okresem, w którym aspekt zewnętrznego oglądu 
własnego ciała staje się ważniejszy od aspektu doznawania. Zjawisko konformizmu 
rówieśniczego oraz potrzeba podążania za modą i aktualnymi trendami zagłuszają 
często głos ciała odczuwającego dyskomfort, sprzeciwiającego się takiemu, a nie in-
nemu traktowaniu. Wydaje się, że pomiędzy „interesami” ciała doznającego a ciała 
poznawanego w okresie dojrzewania zachodzi konflikt, będący często źródłem we-
wnętrznego niepokoju. Z niepokojem tym młodzi ludzie próbują radzić sobie na różne 
sposoby. 

Szczególnym przykładem zakłóceń w zakresie spostrzegania i akceptacji własnego 
ciała przez ludzi młodych są zaburzenia odżywiania: jadłowstręt psychiczny (anorexia 
nervosa) oraz żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa). Jako podstawowy mechanizm 
tych zaburzeń wskazuje się odrzucenie tożsamości (Albisetti, 2003; Abraham, Lleve-
lyn-Jones, 1997). Zaprzeczanie własnej seksualności u anorektycznych dziewcząt wy-
raża się w negatywnym stosunku do przejawów kobiecości we własnym ciele, niechęci 
wobec menstruacji jako fizjologicznemu znakowi stawania się kobietą. Własne ciało 
budzi lęk, czasem wstręt i obrzydzenie. Dążenie do ukarania go, zmiany jego wyglądu 
owocują intensyfikacją ćwiczeń fizycznych, drakońską dietą, maskowaniem poprzez 
odpowiednią odzież kobiecego wyglądu ciała. Obawa przed aktywnością seksualną jest 
kolejnym regulatorem zachowań związanych z odżywianiem. Nadwaga lub niedowaga 
stają się powodem zerwania lub niepodejmowania związku, chronią przed doznawa-
niem lęku w zbyt bliskiej relacji. Bierność seksualna z jednej strony, asertywność zaś 
z drugiej charakteryzują kobiety z tej grupy. Duża zmienność i rozpiętość zachowań 
seksualnych porównywana jest z zachowaniami związanymi z odżywianiem: przepla-
tanie się okresów ascezy i głodówki z objadaniem się. Wiele badań wskazuje również, 
że stosunek do własnej seksualności u osób z zaburzeniami odżywiania się może wią-
zać się z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie bądź nieprzyjemnym wydarze-
niem seksualnym (Józefik, 1996; Abraham, Llevelyn-Jones,1997; Albisetti, 2003). 

Wśród cech indywidualnych osób anorektycznych wymienia się nadmierną troskę 
o kształt swojego ciała i jego wagę oraz niezadowolenie ze swojego wyglądu (przekona-
nie o byciu zbyt grubym), co daje w efekcie zniekształcenie obrazu własnego ciała. Inne 
najczęściej wymieniane to tendencje perfekcjonistyczne, niska samoocena, ambicja  
i potrzeba kontroli, posłuszeństwo i uległość w relacjach rodzinnych (Wolska, 1996). 

Próba zrozumienia zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodzinnej prowokuje 
postawienie pytania o relację pomiędzy matką a dzieckiem. Podejście psychodyna-
miczne akcentuje w tym zakresie zaburzenie poczucia posiadania własnego ciała 
i nierozwinięcie się tożsamości cielesnej. Anoreksja dziecięca, pojawiająca się pomię-
dzy 6 miesiącem a 3 rokiem życia, uważana jest za przejaw zaburzenia fazy separacji 
i indywiduacji w rozwoju. Ponieważ obszar odżywiania jest podstawową formą poro-
zumiewania się dziecka z matką – tutaj objawia się zakłóceniem relacji pomiędzy nimi. 
Dziewczęta w wieku dorastania pozostają w trudnej sytuacji konfliktowej, poszukując 
wsparcia u własnej matki i równocześnie krytycznie się do niej ustosunkowując. „Pa-
cjentka anorektyczna nie buntuje się, rozszczepia »ego« na nielubiane ciało oraz »wyi-
dealizowane ego« podporządkowane matce. W konsekwencji deseksualizuje się. Pra-
gnąc zachować matkę bez utraty własnej autonomii i obronić się przed własnymi afek-
tami i popędami, anorektyczka odnajduje obszar własnej niezależności. Poprzez 
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odmowę jedzenia buntuje się i utrzymuje poczucie własnej autonomii” (Nogas, 1996, 
s. 75). Obszar własnej cielesności staje się dla osoby anorektycznej jedyną sferą moż-
liwą do kontrolowania i wyrażania agresji.  

Analiza szerszego kontekstu rodzinnego osób z zaburzeniami odżywiania wskazuje 
na pewne typowe charakterystyki tego układu. Granice i więzi w tych rodzinach opi-
sywane są jako nieprawidłowe. Zatarte granice wewnątrzrodzinne współistnieją z nie-
zwykle sztywną granicą zewnętrzną, oddzielającą system od świata. Silne więzi 
w obrębie rodziny wiążą się ze splątaniem ról i pomieszaniem podsystemów. Typowe 
są również: dysfunkcjonalna hierarchia rodzinna i słaby subsystem małżeński. Syste-
mowe rozumienie funkcjonowania rodziny osoby anorektycznej wskazuje na trudność 
systemu w dokonaniu zmian wobec nowych zadań rozwojowych jej członków. Szcze-
gólnie trudną fazą cyklu życia rodzinnego okazuje się w przypadku tak rodzin anorek-
tycznych, jak i bulimicznych, dojrzewanie dziecka, jego przejście w dorosłość (Józefik, 
Ulasińska, 1996). Obszar ciała dorastającego dziecka staje się w tym momencie polem 
bitwy o wpływy. 

Okres dorastania to czas szczególnego zainteresowania ciałem. Atrakcyjny wygląd 
stanowi dla wielu gwarancję sukcesu towarzyskiego i życiowego. Ideał smukłego ciała 
nie jest traktowany krytycznie, a młode kobiety nieposiadające jeszcze ukształtowanej 
osobowości biorą za prawdziwe, co jest jedynie fetyszem ideologicznym (Jablow, 
2000; Wolska, 1996). Przekazy medialne wywierają szczególnie duży wpływ na po-
szukującą i nieukształtowaną jeszcze młodzież. Nastolatki przeżywające liczne stresy 
związane z poszukiwaniem własnego Ja, ze współzawodniczeniem z rówieśnikami, 
wiele energii poświęcają też trosce o własny wygląd. Adolescencja rozpoczyna się 
i kończy odniesieniem do kwestii własnej tożsamości. W poszukiwaniach siebie niebaga-
telne znaczenie odgrywa stosunek do własnego ciała. Wpływa w znacznym stopniu na 
pomyślne rozwiązanie kryzysu tego etapu rozwoju – zdefiniowanie własnej tożsamości. 

 
Dorosłość 

Wiek średni jest czasem, gdy człowiek zadaje sobie pytania o sens tego co robi, o to 
kim stał się dzięki świadomemu kierowaniu własnym życiem. Dzieje się to w chwilach 
podsumowań i bilansów dokonywanych często w połowie życia. Poddanie analizie 
własnej drogi życiowej to również konstatacja fizycznego poczucia własnej egzysten-
cji. Z tym okresem wiąże się termin kryzysu środka życia. Według Levinsona (1978) 
przejście w drugą połowę życia może wiązać się z niepokojem i niepewnością jutra. 
Perspektywa śmierci oraz subiektywne spostrzeganie czasu, który pozostał, jako krót-
szego w porównaniu z długą przeszłością stają się czynnikami pogarszającymi nastrój 
osób w tym wieku. Dołączają się tutaj również przekonanie o pogarszającym się wła-
snym zdrowiu oraz lęk przed obniżeniem sprawności i wydolności ciała.  

Choć ogólny stan zdrowia dorosłych w wieku średnim jest zasadniczo dobry, poja-
wiają się i tutaj momenty trudności. Pierwszy z problemów dotyczący własnego ciała 
to nadmierne eksploatowanie go w służbie pracy zawodowej, realizacji celów i zamie-
rzeń. Typowe dla średniej dorosłości są choroby układu krążenia, oddechowego czy 
trawiennego. Zjawiska te są uchwytne zarówno w obszarze odczuwanym, jak i pozna-
wanym. Zaburzenia zdrowia somatycznego są często początkiem refleksji nad wła-
snym życiem, często też owocują kryzysem. Drugim typowym dla średniej dorosłości 
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momentem dotyczącym zmian w obrębie ciała jest klimakterium. Wygaszanie możli-
wości reprodukcyjnych około 50 roku życia jest przeżywane przez wiele kobiet do-
słownie jako więdnięcie kwiatu. Dolegliwości odczuwane w związku z tym procesem 
wzmacniane są niepokojącym obrazem zmieniającego się obiektywnie ciała. Obniżenie 
nastroju, a nawet symptomy depresji uważane są za możliwe do pojawienia się u ko-
biet w okresie menopauzy. 

W wieku dojrzałym oczekuje się zdecydowanie świadomego kierowania własnym 
życiem, a więc przejawów podmiotowości we własnym funkcjonowaniu. Na gruncie 
psychologii osobowości pojęcie podmiotowości związane jest z zagadnieniem tożsa-
mości. Spotkanie i manifestacja tych dwóch fenomenów odbywa się w obszarze ciele-
sności człowieka (Majczyna, 2000). Tożsamość wyrażać może się w podmiotowym 
sprawstwie, ekspresji siebie na drodze wszelkich przejawów fizycznego istnienia 
w świecie, czy też poprzez podejmowanie lub zaniechanie działania. W cielesności 
człowieka znajdują swoje odbicie również zaburzenia poczucia tożsamości, wyrażające 
się w nadmiernym kreowaniu siebie, przybieraniu masek, poczuciu obcości wobec 
siebie samego. „Byłoby niebezpieczną pomyłką uznanie sfery komunikacji i wyrażania 
siebie za decydujący moment przy rozstrzyganiu pytań egzystencjalnych, a do takich 
należy pytanie o bycie podmiotem i poczucie tożsamości” (Majczyna, 2000, s. 50). 
Istnieją sytuacje, gdy zewnętrzna, fizyczna manifestacja osoby nie wyraża w pełni jej 
podmiotowości. Przyjmując za Williamem Jamesem istnienie trzech aspektów ja empi-
rycznego można wskazać specyficzne momenty w życiu, gdy obszar materialny (ciele-
sność) staje się murem uniemożliwiającym wyrażanie się obszaru duchowego. Marek 
Majczyna (2000) wskazuje na chorobę, jako przyczynę automatyzacji i mechanizacji 
ciała, stanowiące przeszkodę w ekspresji osoby. Choroba może spowodować wrażenie 
obcości zarówno dla obserwującego przejawy fizycznego istnienia osoby zaburzonej, 
jak i dla niej samej. 

Inne zniekształcenie ekspresji siebie na drodze cielesnej może spowodować reakcja 
wywołana przez silne emocje, namiętności. Pojęcie afektu mające wyjaśnić przyczyny 
gwałtownych zachowań, nietypowych dla osoby, jest tutaj dobrym przykładem. Ktoś, 
kto czuje się osaczony przez dyktat własnego reagującego już ciała, często nie potrafi 
wytłumaczyć, czy to działanie było jego podmiotową decyzją. 

Kolejna forma ekspresji siebie wybierana tym razem świadomie przez osobę nie-
zgadzającą się na to, kim jest – to maska. Zapożyczenie treści, za którą można się 
ukryć, ma za zadanie dać poczucie spójności pomiędzy wnętrzem osoby a jej ze-
wnętrzną manifestacją. Przebranie jest więc formą wybranej ekspresji cielesności ze-
wnętrznej. 

Wszystkie trzy przedstawione sytuacje ukazują przykłady możliwych zniekształceń, 
zubożenia form ekspresji siebie, gdy tożsamość indywidualna, podmiotowość i ciele-
sność osoby nie są ze sobą spójne. 

Interesującą koncepcję wskazującą na znaczenie ciała w kształtowaniu się tożsamo-
ści i świadomości siebie proponuje Antonio Damasio. W ujęciu tym pierwotną pod-
stawą wszelkiego poczucia siebie jest „proto-Ja”. „»Proto-Ja« jest spójnym zbiorem 
wzorców neuronowych, które cykliczne odwzorowują stan wielu wymiarów fizycznej 
struktury organizmu” (Damasio, 2000, s. 165). Struktura ta ma charakter nieświadomy, 
jest dynamicznym zbiorem wszystkich sygnałów pochodzących z ciała. Damasio od-
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rzuca skojarzenia ze statycznym homunkulusem dawnej neurologii, którego zadaniem 
było przybliżenie odbioru samego siebie i świata przez człowieka. Wśród struktur mó-
zgowych koniecznych do wytworzenia „proto-Ja” wymieniane są jądra pnia mózgu, 
podwzgórze, kora sensomotoryczna mózgu. Na bazie „proto-Ja” nadbudowuje się ob-
szar świadomy w postaci „Ja rdzennego” oraz „Ja autobiograficznego”. „Ja rdzenne” 
rozumiane jest jako obserwator i równoczesny odbiorca sygnałów. „Ujmuje on orga-
nizm w akcie reprezentowania zmian własnego stanu podczas równoczesnego repre-
zentowania innego obiektu” (Damasio, 2000, s. 183). Na zobrazowanie funkcji Ja 
rdzennego autor używa metafory „kina w głowie”, która oddaje dynamikę, różnorod-
ność oraz przebiegający równolegle odbiór i świadomość tego odbioru. Z obszarem 
tym wiąże się mianowicie świadomość rdzenna, a więc ujmowanie obiektu, z którym 
wchodzimy w interakcję, jak i wiedza o tej interakcji. Ten rodzaj świadomości obejmu-
je również „Ja autobiograficzne” – zdolność do powracania do przeszłości, konstato-
wania na podstawie wspomnień ciągłości własnej osoby. Niezmienne momenty indy-
widualnej biografii zapisane w pamięci biograficznej stanowią zbiory wspomnień po-
twierdzających tożsamość. Wyższą formą świadomości jest „świadomość rozszerzona” 
pozwalająca na objęcie wiedzą siebie samego nie tylko „tu i teraz” (jak to miało miej-
sce w przypadku świadomości rdzennej), ale również wybieganie w przyszłość, obej-
mowanie jednocześnie obszaru całego życia. Jest doskonalszą i szerszą formą obejmo-
wania świadomością samego siebie. 

Koncepcja Damasio została zbudowana w oparciu o wiedzę kliniczną – przypadki 
zaburzeń neurologicznych, w których centralnym symptomem było zniekształcenie lub 
utrata tożsamości. Przytaczane przez autora przykłady zaburzeń w zakresie spostrzega-
nia i odczuwania własnego ciała (asomatognozja jako uszkodzenie w obrębie „proto-
Ja”), trudności w przywołaniu wiedzy o sobie samym (anozognozja – zaburzenia 
w obrębie „Ja autobiograficznego”) korespondują w jego badaniach z uszkodzeniami 
struktur mózgowych odpowiedzialnych za tworzenie się określonych zrębów tożsamości. 
Propozycja Damasio jest jedną z neurologicznych propozycji zrozumienia tożsamości 
człowieka (Sacks, 1985; Broks, 2003), która w dobie rozwoju neuro-nauk wydaje się 
niezwykle aktualna. 

 
Starość 

Psychologia zajmująca się rozwojem w biegu ludzkiego życia porównuje starość 
z jesienią, przekwitaniem i obumieraniem rośliny (Levinson, 1978). Opieka nad osob-
nikami starymi rzadko zdarza się w świecie przyrody. W społecznościach ludzkich 
zależy od wyznawanego systemu wartości. Pozycja ludzi starych w społeczeństwie 
współczesnym po odebraniu im roli społecznej pełnowartościowego pracownika ogra-
nicza się do roli osoby na emeryturze. Wiąże się to najczęściej z postępującą degrada-
cją fizyczną i jej psychologicznymi konsekwencjami (Gałdowa, 1995). 

Starość jest okresem życia człowieka, w którym szczególnego znaczenia w obrębie 
problematyki tożsamościowej nabiera zagadnienie poczucia ciągłości własnego Ja, 
pomimo upływającego czasu i zamian, jakie zaszły w ciele. Potwierdzanie owej stało-
ści w czasie realizują ludzie starzy poprzez powroty we wspomnieniach do dawnych 
lat, oglądanie albumów z przeszłości. Biologiczne zmiany w tym okresie mają charak-
ter zmian degeneracyjnych, wstecznych. Proces starzenia się jest przede wszystkim 
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procesem odbywającym się na poziomie biologii organizmu. Jako dwie grupy zmian 
zachodzących w tym okresie wymienia się obniżenie sprawności fizycznej oraz mnogą 
patologię, czyli możliwość współwystępowania kilku dolegliwości u jednej osoby 
(Straś-Romanowska, 2006). Pierwsze oznaki fizycznego starzenia się przyjmowane 
bywają z niedowierzaniem, próbami zaprzeczania, czy też witane obniżeniem nastroju. 
Doświadczanie własnej cielesności w tym okresie to poszukiwanie sposobów ustosun-
kowania się jednostki do ciała w procesie jego starzenia się (Bielas, 2005; Straś-
-Romanowska, 2006). Jest to dopasowywanie wizualnych i kinestetycznych kompo-
nentów własnej cielesności, które zostały ukształtowane na podstawie przeszłych in-
formacji do teraźniejszego ciała). Korporalna powierzchnia osoby stawia przed nią 
trudne zadania polegające na akceptacji swej twarzy skonfrontowanej z lustrem, nowe-
go tempa i sposobu poruszania się lub ograniczeń i dolegliwości fizycznych. W okresie 
starości następuje najściślejsze chyba współwystępowanie i przenikanie się wymiarów 
cielesności w postaci ciała subiektywnego i ciała obiektywnego. Człowiek bowiem 
czuje się często równie źle, jak wygląda. Owa nieunikniona zgodność mieszcząca się 
w rozumieniu istoty starości wskazuje również drogę możliwego rozwiązania kryzysu 
rozwojowego występującego w tym okresie: uzyskanie wewnętrznej spójności lub 
zanurzenie się w rozpaczy i zwątpieniu (Erikson, 2004).  

Pojęciem kojarzonym z okresem starości jest strata lub utrata. Słowa te oddają do-
brze charakter psychospołecznego wymiaru starości. Kryzys przełomu pomiędzy okre-
sem aktywnej dorosłości i pasywnej starości jest doświadczeniem uważanym za stres 
(age-stress theory). Spośród wielu sytuacji związanych z utratą (status społeczny 
i ekonomiczny, prestiż i uznanie, grono bliskich), ważnym aspektem jest utrata zdro-
wia, sprawności fizycznej i atrakcyjności własnego wyglądu. Stwierdzenie faktu bycia 
słabszym, mniej sprawnym i odpornym, brzydkim stawia człowieka przed zadaniem 
zaadaptowania się do zastanej sytuacji. Spośród strategii opisywanych przez teorie 
adaptacji do starości wymienić można opozycyjne propozycje: aktywność – wycofanie, 
jako realizację potrzeb ludzi w tym wieku (Neugarten, Havighurst, Tobin, 1968; Erik-
son, 2004). 

Znaczący wpływ na przeżywanie siebie w tym okresie mają oczekiwania społeczne 
wobec człowieka starego. „Skoncentrowani na sobie, na własnych fizycznych i psy-
chicznych dolegliwościach, pozwalają uczynić z siebie przedmiot opiekuńczych dzia-
łań, przestają się czuć odpowiedzialni także tam, gdzie jest to jeszcze możliwe i pożą-
dane. Taka postawa nie tylko sprzyja degradacji psychicznej i fizycznej. Potwierdza 
ona wtórnie „prawdziwość” społecznej wizji starości (Gałdowa, 1995, s. 51). 

Zadaniem rozwojowym, stojącym przed człowiekiem u schyłku jego życia, jest 
zgoda i przyjęcie faktu, że wraz z wiekiem zwiększa się zakres przeszłości, a zmniejsza 
przyszłości, czyli tego, co przed nim. Pomyślne rozwiązanie kryzysu okresu starości to 
osiągnięcie integracji ego, poczucia spełnienia jako najwyższych możliwych wartości 
rozwojowych. Istotą starzenia się, jest według Maxa Schelera (1987) przeżycie ukie-
runkowane na śmierć, a więc przygotowanie się na jej nadejście. Pogodzenie się ze 
zmianami w obrębie struktury i funkcji własnej cielesności może realizację tego zada-
nia z pewnością ułatwić. 
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4. Podsumowanie  

Zastanawiając się nad doświadczaniem własnego ciała w biegu życia, nie sposób unik-
nąć spotkań z szerszą problematyką tożsamości człowieka. W swoich rozważaniach 
zamierzałam ukazać znaczenie aspektu cielesności indywidualnej dla pozytywnego 
rozwiązania kryzysów rozwojowych oraz konstytuowania się samooceny. Założony na 
początku prowadzonych refleksji podział na subiektywne ciało odczuwające (Leib za 
Plessnerem czy I za Meadem) oraz ciało obiektywne (Körper lub me) miał na celu 
unaocznienie złożoności zjawiska. 

W charakterze podsumowania krótka refleksja nad współczesnością. Socjologia, 
wskazując na rolę kultury masowej, mówi o jej roli w zakresie formatowania naszych 
przeżyć. Jest to przekonanie o istnieniu swego rodzaju matrycy porządkującej i sche-
matyzującej odbiór świata przez człowieka. Przeżywanie i rozumienie własnej obecno-
ści cielesnej we współczesnej cywilizacji technicznej, jak i stosunek do własnego ciała 
mają duże znaczenie dla poczucia tożsamości indywidualnej. Natomiast „przepisy 
kulturowe” mogą dokonać w tym zakresie niekorzystnych dla jednostki zniekształceń. 
Clarissa Estes, analizując archetypy wiążące się z ciałem kobiety, wskazuje na znacze-
nie jej powierzchowności w połączeniu z poczuciem przynależności do własnego rodu, 
w którym od lat kobiety wyglądały podobnie. Krytyka wyglądu, patologizowanie każ-
dej odmienności niezgodnej z aktualnie przyjętym kulturowo wzorcem, prowadzić 
może do zaburzeń procesu samoakceptacji. „Wyszydzanie lub osądzanie kobiet z po-
wodu dziedzicznej budowy fizycznej powoduje, że w każdym następnym pokoleniu 
jest coraz więcej sfrustrowanych neurotyczek” (Estes, 2001, s. 222). Związek tożsamo-
ściowy z własnym pochodzeniem, rasą czy wyznaniem jest fundamentem stabilności 
indywidualnej.  

Zjawisko globalizacji charakterystyczne dla dnia dzisiejszego współczesnego świa-
ta otwiera przed każdym ogromne możliwości rozwojowe, stać się może jednak rów-
nież czynnikiem utrudniającym jego identyfikację tożsamościową. 
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