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Ja w relacji do Europejczyka.  
Tożsamościowe przesłanki budowania wspólnoty 

i ustosunkowania się wobec Europejczyka 

1. Wprowadzenie 

„Prawie każdy broni dzisiaj lub szuka jakiejś tożsamości. Staje się ona najwyraźniej 
dobrem coraz powszechniej pożądanym” – powiedział prof. Jerzy Szacki, socjolog, na 
wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie Warszawskim, w marcu 2004 roku tuż 
przed wstąpieniem Polski do Unii. Poszukiwanie tożsamości jest bodaj najistotniej-
szym i najtrudniejszym zadaniem w rozwoju człowieka (Erikson, 2000; Sedikides, 
Gaertner, 2005). Sukces bądź niepowodzenie w osiągnięciu tożsamości ma ważne 
implikacje dla wielu funkcji, w tym dla spostrzegania innych i ustosunkowania się 
wobec nich (Sedikides, Strube, 1995). 

Formowanie tożsamości jednostki wymaga układu odniesienia, na tle którego roz-
poznawana i dookreślana może być własna osoba. Jak dowodzi Igor Kon (1987) 
w książce Odkrycie ja, do czasu średniowiecza człowiek rzadko zadawał sobie pytanie: 
„kim jestem?”. Tożsamość wyznaczona była miejscem urodzenia i pochodzeniem. 
Później, zależnie od uwarunkowań główną kategorią samookreślenia stawała się toż-
samość religijna bądź narodowa. Dziś coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie: „kim 
jestem?”, „kim jesteśmy?”. Tymczasowość, globalizacja i liberalizacja wartości nie 
sprzyjają kształtowaniu się stabilnej tożsamości (por. Giddens, 2002; Bauman, 2001). 
Im bardziej chybotliwa, sfragmentaryzowana i nieostateczna jest tożsamość współcze-
snego człowieka, tym bardziej pozostawia to niedosyt w ludzkiej potrzebie samookre-
ślenia (Baudrillard, 2001). A nie jest to łatwe zadanie. Coraz częściej bowiem tożsa-
mość, zarówno jednostki, jak i zbiorowości, nie jest czymś danym, lecz stanowi wynik 
wyborów i podlega negocjacjom.  

Czasem bywa to obciążeniem i prowadzi do konfliktów zarówno wewnętrznych, 
jak i międzygrupowych. Jak podkreśla Ryszard Kapuściński (2002) w Lapidariach, 
dziś już nie majętność, lecz tożsamość staje się najbardziej drażliwym i zapalnym pro-
blemem na świecie. Swoistym paradoksem ery ponowoczesności jest to, że osoby 
o słabo ustrukturalizowanym Ja tęsknią za dawnym poczuciem wspólnoty i więzi 
z grupą, a przejawem tego bywa fundamentalizm religijny, ruchy etniczne i powrót 
nacjonalizmu (Hogg, 2005). 
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Niekiedy wielość możliwych odniesień stanowi wyzwanie. Janina Katz, polska ży-
dówka, która wojnę przeżyła jako dziecko w polskiej katolickiej rodzinie, a teraz 
mieszka w Danii, mówi: „Mam nadmiar bogactwa – aż trzy relacje: Polska, Dania, 
Izrael. To się robi momentami dość uciążliwe. Jak w Polsce są kłopoty – cierpię, jak 
duńską flagę palą w krajach arabskich (...) – to mnie obraża, a w Izraelu ciągle coś się 
dzieje – wtedy krwawię” („Wysokie Obcasy” z 11 września 2006 r.).  

Innym razem znów wybór odniesień pozwala pełniej określić siebie. Specyficzny 
kontekst społeczny wyznacza ramy tworzącej się tożsamości, choć jej zarazem nie 
determinuje (Mead, 1975). Jednostka bowiem posiada możliwość wyboru odniesień 
i samookreśleń, wytwarza własne mapy świata i kategoryzacje (Turner, 1981). Wejście 
Polski do Unii stwarza nowy kontekst w ujmowaniu własnej osoby. W jakim stopniu 
młodzi Polacy uwzględniają ten kontekst? Jakie są ich mapy umysłowe, jakie miejsce 
na nich zajmuje Europejczyk w stosunku do własnej osoby? 

1.1. Atrybuty tożsamości 

W ujęciu poznawczo-społecznym tożsamość dookreślają cechy centralne, subiektyw-
nie istotne i wyartykułowane. Cechy uważane przez podmiot za ważne i wysoce dla 
własnej osoby charakterystyczne Markus (1993) określa jako cechy schematowe. Ba-
dania wskazywały, że takie cechy, w porównaniu z cechami aschematowymi, są ła-
twiej i z większą pewnością rozpoznawane u siebie i innych, lepiej zapamiętywane, 
budzą większy opór w przypadku niezgodnych z nimi informacji i pozwalają na prze-
widywanie przyszłych zachowań. Cechy te można uznać za atrybuty tożsamości. Zda-
niem Marii Jarymowicz i Anny Kwiatkowskiej (1988), „tożsamość podmiotu wyzna-
czają przede wszystkim cechy spostrzegane jako specyficznie własne: odróżniające 
własną osobę od innych ludzi”. William McGuire i Alice Padawer-Singer (1976) zaob-
serwowali, że w spontanicznych samoopisach osób badanych częściej pojawiają się 
cechy odróżniające własną osobę od innych ludzi. Wiele badań wskazuje, że ludzie 
inaczej oceniają innych ludzi w zależności od tego, czy oceny te dotyczą cech spo-
strzeganych jako specyficznie własne, odróżniające, czy też wspólne, podzielane  
z innymi (Jarymowicz, Kwiatkowska, 1988). A zatem tożsamość to system samookre-
śleń uważanych za charakterystyczne, a zarazem specyficzne dla własnej osoby.  

1.2. Dwa aspekty tożsamości 

Pojęcie „tożsamość” posiada dwa odmienne znaczenia. Sens pierwotny, jak pisze Mał-
gorzata Melchior (1990), (idem jako ten sam) wskazuje na podobieństwo, identycz-
ność. Sens drugi wyraża się w różnicy, w odrębności. Odpowiedź na pytanie o tożsa-
mość uwzględnia oba te aspekty, wskazując zarówno na podobieństwa, jak i na różnice 
osoby względem innych.  

Pierwszy aspekt – tożsamość osobista (lub indywidualna) – to ujmowanie siebie ja-
ko jedynej w swoim rodzaju indywidualności, a jej podstawą jest dostrzeganie różnic 
i odrębności własnej osoby. Obejmuje ona te cechy i atrybuty, które odróżniają osobę 
od pozostałych członków grupy, do której należy i czynią ją niepowtarzalną 
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(Sedikides, Gaertner, 2005; Jarymowicz, Szustrowa, 1980). Drugi aspekt – tożsamość 
społeczna (lub kolektywna) – to ujmowanie siebie jako kogoś przynależnego do grup 
i kategorii społecznych, dostrzeganie powiązań z innymi ludźmi, co zapewnia poczucie 
wspólnoty (Sedikides, Gaertner, 2005; Jarymowicz, 1984). Obejmuje ona właściwości, 
które charakteryzują osobę jako członka wybranej grupy, są wspólne dla wszystkich 
członków grupy i odróżniają ją od członków grup obcych. Według Henriego Tajfela 
tożsamość społeczna to „świadomość jednostki, że należy do pewnych grup społecz-
nych, wraz ze znaczeniem emocjonalnym i wartością, przypisywaną przez nią owej 
przynależności” (Tajfel, 1972, s. 292). W umyśle reprezentowanych może być wiele 
schematów Ja (Markus, Nurius, 1986) i wiele kategorii My, egzystujących obok siebie. 
Jakimi motywami kieruje się osoba, dokonując wyboru tych schematów i kategorii, 
które określają jej tożsamość, szczególnie społeczną? 

1.3. Motywy i funkcje tożsamości społecznej 

Henri Tajfel (1972) w teorii tożsamości społecznej zakłada, że podstawą tożsamości 
społecznej są procesy porównań międzygrupowych, a głównym motywem tych po-
równań jest dążenie do pozytywnego wyróżnienia grupy własnej i do autowaloryzacji. 
Innymi słowy, identyfikacja społeczna podwyższa samoocenę jednostki. Z kolei John 
Turner (1985) w teorii autokategoryzacji zakłada, że tożsamość jest wynikiem proce-
sów kategoryzacji. Kategoryzacja społeczna prowadzi do powstania prototypów grupy 
własnej i grup obcych, kształtujących się zgodnie z zasadą metakontrastu (maksymali-
zowanie różnic międzygrupowych w stosunku do różnic wewnątrzgrupowych). Kate-
goryzacja Ja może odbywać się na różnych poziomach abstrakcji. Między tymi pozio-
mami istnieje funkcjonalny antagonizm. Percepcję Ja determinuje kategoria wyrazista 
w określonym kontekście.  

Zdaniem Michaela Hogga (2005) autokategoryzacja jest skutecznym sposobem 
usuwania niepewności co do własnych postaw, przekonań i emocji. Niepewność jest 
wytworem społecznego kontekstu porównawczego. A usuwanie owej niepewności jest 
jednym z najważniejszych motywów, ważniejszym czasem niż autowaloryzacja. Pro-
ces autokategoryzacji, na którym opiera się identyfikacja społeczna, powoduje zmniej-
szanie się subiektywnej niepewności. 

Według teorii optymalnej dystynktywności Merylinna Brewera (1991) preferowana 
definicja Ja (a zarazem wybór społecznej identyfikacji) jest rezultatem działania dwóch 
motywów: potrzeby unikalności i potrzeby przynależności. Tożsamość społeczna 
kształtuje się pod wpływem działania dwóch opozycyjnych sił: z jednej strony, dążenia 
do asymilacji, czyli włączenia własnej osoby i innych ludzi do kategorii definiowanej 
na podstawie wspólnych cech lub celów, a z drugiej strony, dążenia do dyferencjacji, 
czyli wyłączenia innych z definicji własnej osoby lub siebie z definicji dotyczących 
innych ludzi. 
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1.4. Formy My 

Zmiana perspektywy z tożsamości osobistej na społeczną sprawia, że w miejsce Ja 
pojawia się kategoria My. W naszym umyśle istnieć może obok siebie wiele różnych 
reprezentacji My (Zavalloni, 1975). Przynależymy bowiem do wielu układów społecz-
nych, jesteśmy częścią różnych wspólnot. Co więcej, nasz umysł wytwarza własne 
mapy, powiązania i kategoryzacje (Brown, Turner, 1981), względnie niezależnie od 
realnych powiązań. Niektóre z nich są mniej istotne i raczej tymczasowe, np. My  
– widzowie w kinie, inne są ważne i względnie trwałe. Różna może też być dostępność 
tych reprezentacji. Wynika to zarówno z ich znaczenia dla podmiotu, właściwości sa-
mych reprezentacji, ich złożoności i miejsca w systemie poznawczym, jak i ich sytua-
cyjnej wyrazistości, wzbudzonej np. poprzez zagrożenie grupy własnej.  

Maria Jarymowicz (1994) wyróżnia trzy formy reprezentacji My: grupowe, katego-
rialne i atrybucyjne. „My grupowe” odnosi się do realnych grup i osób, z którymi łączą 
osobę bezpośrednie relacje, „twarzą w twarz”. Są to osoby, które znają się nawzajem, 
spotykają i podejmują wspólne działania. Przykładami tej formy My mogą być nastę-
pujące wypowiedzi: „moja rodzina”, „ja i mój chłopak”, „zgrana paczka, niejedno 
przeżyliśmy razem”. 

Druga forma, „My kategorialne” dotyczy szerszych zbiorowości, realnych, lecz 
nieprzeliczalnych, w obrębie których niemożliwe są bezpośrednie relacje, a więź oparta 
jest na świadomości przynależności. Do tej kategorii zaliczyć można następujące wy-
powiedzi osób badanych: My to – „studenci”, „Polacy”, „mieszkańcy Krakowa”, „oso-
by młode”. Definicje tożsamości społecznej nawiązują najczęściej do tej formy My 
(Tajfel, 1982). Trzecia kategoria – „My atrybucyjne” – to zbiorowości wyodrębnione 
na podstawie wspólnoty cech lub celów, niezależnie od przynależności osób do real-
nych grup czy kategorii. Oto przykłady takiej formy opisywania My: My to „ludzie 
poszukujący miłości i akceptacji”, „idealiści, mający marzenia i pragnący zmienić 
świat”, „osoby wrażliwe na piękno i kochające naturę”. Wyodrębnienie My dokonuje 
się tu niezależnie lub wręcz w poprzek rzeczywistych podziałów społecznych. Jak 
pisze Jarymowicz, w przypadku „My atrybucyjnego” warunkiem „włączenia w obszar 
My jest nie przynależność społeczna, lecz odkrywanie przez umysł wspólnoty atrybu-
tów osobistych” (1994, s. 194).  

Jarymowicz zakłada, że wyróżnione formy My oparte są o odmienne rodzaje ko-
dów umysłowych, a w konsekwencji mają odmienny wpływ na funkcjonowanie. „My 
grupowe”, jako odnoszące się do konkretnych, istniejących naocznie osób i grup, opar-
te jest na kodzie percepcyjnym, co pociąga silniejsze emocje i zaangażowanie 
w relacje. „My kategorialne” ujmowane jest głównie w kodzie wyobrażeniowym. Na-
tomiast „My atrybucyjne” oparte jest na pojęciach abstrakcyjnych, wygenerowanych 
przez umysł, co sprawia, że słabiej jest ono powiązane z emocjami, a wpływ osób obję-
tych identyfikacją jest upośredniony przez złożone operacje rozpoznawania tej wspól-
noty. W konsekwencji ta forma My wiąże się ze słabszą tendencją do faworyzowania 
swoich, mniejszą podatnością na etnocentryzm czy ksobność. Sprzyja ona także wy-
kraczaniu poza własną egocentryczną perspektywę. 
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1.5. Standardy ewaluacji jako podstawa wartościowania i ustosunkowania 

Tożsamościowe wybory zakładają wartościowanie osób należących do grup i kategorii 
społecznych. Badania dowodzą, że kategorie interpretacyjne, przez pryzmat których 
rozumiemy świat społeczny, są silnie wysycone ocenami (Wojciszke, 1988; Reykow-
ski, 1988). Co więcej, dla określenia wartości osoby czy grupy nie jest konieczna do-
kładna orientacja w jej właściwościach. Ludzie gotowi są formułować sądy ewalua-
tywne o innych na podstawie minimalnych, fragmentarycznych informacji (por. para-
dygmat badań nad formowaniem wrażenia).  

Z uwagi na genezę i uruchamiane mechanizmy rozróżnia się dwie formy ewaluacji: 
reakcję afektywną i sąd ewaluatywny (Czapiński, 1988). Sformułowanie sądu ewalua-
tywnego implikuje zastosowanie określonego standardu (kategorii lub wymiaru), po-
rządkującego obiekty ze względu na znak i ważność (por. Gołąb, Reykowski, 1985; 
Wojciszke, 1988). Mówi się o „gorącym” (wartościującym) charakterze wiedzy spo-
łecznej, o ewaluatywnym wysyceniu struktur poznawczych (Zajonc, 1968; Fiske, 
1982). Te ewaluatywnie wysycone reprezentacje obiektów społecznych zaczynają 
pełnić rolę standardów ewaluatywnych, dostarczając kryteriów wartościowania rze-
czywistości. Wskazuje się trzy źródła nabywania walencji przez schematy poznawcze 
(Gołąb, Reykowski, 1985) – reakcje afektywne organizmu, oddziaływania otoczenia 
i procesy przetwarzania informacji, prowadzące do ukształtowania się trzech rodzajów 
standardów: organizmalnych, normatywnych i poznawczych (tamże). W przypadku 
standardów poznawczych kryterium ewaluacji jest stan obiektów posiadających 
w umyśle rozbudowane reprezentacje. W zależności od tego, co reprezentowane jest 
w danej strukturze: własna osoba, inni ludzie czy też większe całości społeczne (grupy, 
organizacje, instytucje), wyróżnia się odpowiednio standardy: ipsocentryczne, allocen-
tryczne oraz socjocentryczne (tamże). 

W miarę, jak poszerza się wiedza podmiotu i zakres jego doświadczeń, w systemie 
poznawczym powstają reprezentacje nowych osób czy obiektów, a wraz z nimi wyła-
niają się kolejne standardy ewaluacji. Wzrasta zatem zakres kryteriów, ze względu na 
które można wartościować różne aspekty rzeczywistości. Ich ocena zależy od tego, 
jaka struktura zostanie zaktywizowana jako pierwsza, stając się preferowaną kategorią 
rozumienia sytuacji (Wojciszke, 1986b). Szansę na zaktywizowanie ma struktura naj-
bardziej w danym momencie pamięciowo dostępna. Uzyskiwane w licznych badaniach 
wyniki sugerują, że potencjalnie jedną z najbardziej dostępnych pamięciowo struktur 
poznawczych jest struktura ja. 

1.6. Dwie perspektywy ustosunkowania 

Ja – to swoisty obiekt reprezentacji poznawczych. Jest to prawdopodobnie największa 
struktura systemu poznawczego, która zawiera całość doświadczenia (Greenwald, 
Pratkanis, 1984; Markus, 1983; Vallacher, Nowak, 2004). Jej szczególna natura prze-
jawia się w procesach, które są charakterystyczne tylko dla Ja, takich jak utrzymywa-
nie samooceny (Campbell, Tesser, 1983), podtrzymywanie tożsamości (Brewer, 1991), 
autoweryfikacja (Swann, 1990) oraz samoregulacja (Carver, Scheier, 1978). 
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W wielu koncepcjach podkreśla się, ze reprezentacja Ja zajmuje wyróżnione miej-
sce w systemie poznawczym i posiada szczególny zakres wpływu na przebieg proce-
sów psychicznych i zachowanie (por. Markus, 1977; Greenwald, 1980; Greenwald, 
Pratkanis, 1984; Wojciszke, 1986a). Owa specyfika struktury ja wyznaczona jest stop-
niem jej poznawczego ukształtowania oraz zakresem powiązań z innymi elementami 
systemu poznawczego. W porównaniu z wiedzą o innych obiektach społecznych wie-
dza na temat własnej osoby charakteryzuje się: większą złożonością, większym stop-
niem zorganizowania informacji, „gorącym” charakterem wiedzy oraz generowaniem 
szczególnych, właściwych tylko dla Ja motywów (Wojciszke, 1986a). 

Jednym ze źródeł specyfiki reprezentacji Ja jest unikalna relacja pomiędzy poznają-
cym (i doznającym) podmiotem a poznawanym przedmiotem (James, 1890). Wynika 
z tego szereg konsekwencji dla zakresu i treści wiedzy o własnej osobie, a także dla jej 
regulacyjnego znaczenia. Po pierwsze, perspektywa Ja jest pierwszą dostępną podmio-
towi perspektywą poznania. Zanim własna osoba zostanie odróżniona od świata ze-
wnętrznego, ten świat poznawany jest z jedynej dostępnej perspektywy egocentrycznej 
(Piaget, 1966). Po drugie, relacja ta warunkuje szczególne znaczenie i wagę informacji 
na własny temat, co znajduje odbicie w ewaluatywnym wysyceniu reprezentacji Ja. 
Również najbardziej abstrakcyjne warstwy struktury ja – schematy Ja – zdaniem Mar-
kus (1977) silnie wiążą się z afektem. Kształtują się one bowiem w dziedzinach waż-
nych, w których istnieją silne preferencje podmiotu.  

Po trzecie, ta unikalna relacja zapewnia stały dopływ informacji na własny temat 
i umożliwia dostęp do informacji nieosiągalnych w odniesieniu do innych obiektów, 
stwarzając podstawy do ukształtowania się reprezentacji szczególnie złożonej i silnie 
powiązanej z innymi strukturami poznawczymi (Wojciszke, l986a).  

Owa specyfika struktury ja warunkuje częstość i łatwość jej aktywizacji (Carver, 
Scheier, 1978; Wicklund, 1982), a w konsekwencji jej dostępność pamięciową (Gre-
enwald, Pratkanis, 1984). Badania dowodzą, że schemat Ja stanowi system atrybutów 
będących układem odniesienia w percepcji nie tylko własnej osoby, lecz również in-
nych osób czy kategorii społecznych (Markus, Smith, 1981). W efekcie perspektywa Ja 
staje się najczęściej przyjmowaną i preferowaną w procesie rozumienia i wartościowa-
nia rzeczywistości społecznej (Greenwald, 1980). 

Zgodnie z teorią schematów społecznych (Wojciszke, 1986b) nie tylko własna oso-
ba, lecz również inni ludzie i obiekty społeczne posiadają w umyśle osoby mniej lub 
bardziej rozbudowane reprezentacje poznawcze. Reprezentacje te rozpatrywać można 
jako autonomiczne źródło standardów ewaluacji (Gołąb, Reykowski, 1985). Idee za-
warte w pracach wielu autorów (por. Piaget, 1966; Hoffman, 2006) wskazują, że wa-
runkiem koniecznym kształtowania się owych reprezentacji poza-Ja, a zarazem prze-
kraczania własnego egocentryzmu i wartościowania innych niezależnie od Ja, jest 
zdolność różnicowania między własną osobą a innymi ludźmi. Brak odróżnicowania 
i dookreślenia specyfiki własnej osoby w porównaniu z innymi ludźmi prowadzi do 
niemożności zrozumienia specyfiki owych „innych” oraz do wartościowania ich głów-
nie z uwagi na własne dążenia i interesy. Natomiast ukształtowanie się – wyodrębnio-
nej spośród innych – reprezentacji własnej osoby pozwala na zmianę perspektywy 
w ustosunkowaniu i generowanie standardów pozaosobistych. Inni zyskują wartość 
niezależnie od ich relacji do Ja. 
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2. Pytania i hipotezy 

Zakładamy1, że integracja Polski z Unią Europejską wyznacza nowy kontekst w uj-
mowaniu własnej tożsamości, szczególnie społecznej. Stwarza to możliwość wyboru 
nowych odniesień, a zarazem konieczność dookreślenia się na tym tle. Z jednej strony, 
prowadzić to może do precyzyjnego rozpoznania własnej specyfiki. Z drugiej strony, 
może zwiększać subiektywną niepewność co do własnej tożsamości społecznej (Hogg, 
2005). Jak sądzimy, dotyczyć to może głównie osób młodych, będących jeszcze na 
etapie wychodzenia z kryzysu tożsamości (Erikson, 2000). Ogólnie nowy kontekst 
społeczny może stanowić zagrożenie szczególnie dla tych osób, u których tożsamość 
jest jeszcze nieukształtowana, a specyfika własnej osoby niedookreślona. 

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: z kim identyfikują 
się młodzi Polacy?, jakie są formy i treść reprezentacji My?, jakie emocje i tendencje 
motywacyjne temu towarzyszą? Zdaniem Tajfela (1972), ludzie pragną budować swoją 
tożsamość na przynależności do kategorii dla nich ważnej i pozytywnie wartościowanej. 
Czy i w jakim stopniu taką kategorią jest dla badanych kategoria Europejczyk? 

Przewidujemy, że wśród wymienionych przez badanych form My dominować bę-
dzie „My grupowe”. Ta forma My jest bowiem rozwojowo najwcześniejsza i najbar-
dziej percepcyjnie dostępna (Jarymowicz, 1994). Natomiast „My atrybucyjne” odnosi 
się do wybranych atrybutów innych ludzi, z którymi ktoś się identyfikuje. Kategoryza-
cja My – Inni przebiega tu niezależnie lub wręcz w poprzek rzeczywistych podziałów 
społecznych (cross-personalnie). Wymaga to umiejętności dokonywania subtelnych 
różnicowań między Ja, My a Innymi oraz dookreślenia specyfiki każdego z tych obsza-
rów poznawczych. Efektem tych różnicowań jest odrębność schematowa, czyli zdol-
ność do ujmowania siebie i innych w odmiennych, specyficznych dla nich kategoriach 
(wymiarach). Przewidujemy zatem, że „My atrybucyjne” częściej jest formułowane 
przez osoby o większej odrębności schematowej. 

Interesowało nas też, kim dla badanych jest Europejczyk? Jakie cechy są schema-
towe (ważne i charakterystyczne) dla reprezentacji poznawczej Europejczyka, Polaka 
i własnej osoby? Jak ujmują oni własną osobę w relacji do przedstawiciela Unii? Czy 
i na ile potrafią dookreślić specyfikę własnej osoby i własnej kategorii narodowościo-
wej (Polacy) w porównaniu z kategorią Europejczyk? Jakie są potencjalne źródła przy-
chylności dla reprezentanta Unii, na jakich zasadach Europejczyk staje się ważny 
i zyskuje wartość dla badanych? Jakie standardy ewaluacji są uruchamiane w relacji 
z Europejczykiem, stanowiąc podstawę ustosunkowania się do niego? 

Zakładamy, że uruchomienie standardów pozaosobistych wymaga zdolności różni-
cowania między własną osobą a innymi ludźmi i poznawczego wyodrębnienia repre-
zentacji własnej osoby. Oczekujemy zatem, że osoby o wyższej odrębności schemato-
wej Ja w większym stopniu uwzględnią standardy pozaosobiste w ustosunkowaniu się 
do Europejczyka. 

                                                        
1 W realizacji badań oprócz autorki udział wzięły dr Małgorzata Kuleta, dr Ewa Matłosz i dr Anna 

Ziółkowska. 
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3. Metoda 

3.1. Narzędzia pomiaru 

a) Do pomiaru form i treści reprezentacji My wykorzystano zmodyfikowaną technikę, 
opracowaną w zespole Marii Jarymowicz. Pozwala ona na uzyskanie swobodnych 
wypowiedzi badanych na temat sposobu pojmowania przez nich My. Instrukcja dla 
osób badanych brzmi: „Pomyśl o ludziach i zastanów się, jacy ludzie są Ci bliscy? 
O jakich ludziach przede wszystkim myślisz: My, zaliczając się do ich grona? Określe-
nia „My” używamy często w odniesieniu do różnych grup czy kategorii ludzi. Zasta-
nów się, kogo przede wszystkim masz na myśli, używając określenia My?”. Inaczej 
jednak niż w badaniach Jarymowicz badani mogli wymienić dowolną liczbę skojarzeń. 
Technika zawierała kilkanaście niedokończonych zdań, zaczynających się od: „MY 
to...”. Zadaniem osoby badanej było dokończyć te zdania w dowolnej formie. 
W analizie zebranego materiału wykorzystano kryteria sformułowane przez Jarymo-
wicz (1994). 

b) Do pomiaru cech schematowych dla Ja, Polak i Europejczyk oraz odrębności 
schematowej, czyli liczby wymiarów specyficznych dla każdego z tych obiektów, po-
służono się zmodyfikowaną wersją tzw. Kwestionariusza Spostrzegania Społecznego 
autorstwa Marii Jarymowicz (1994). Zawiera on listę 75 cech opisanych za pomocą 
rzeczowników (np. odwaga, inteligencja, tolerancja, punktualność). Wszystkie cechy 
na liście z założenia są cechami pozytywnymi. Forma rzeczownikowa oraz dobór wy-
łącznie pozytywnych cech na liście miał na celu zminimalizowanie wpływu procesu 
ewaluacji, a tym samym wydobycie w większym stopniu aspektu deskryptywnego 
w charakterystyce badanych obiektów. Innymi słowy, badani nie tyle oceniali, jacy są 
Europejczycy, Polacy lub ich własna osoba, lecz wskazywali na wymiary ważne 
w opisie tych obiektów. Ta sama lista 75 cech, powtórzona trzykrotnie, służyła osobom 
badanym do opisu kolejno: Europejczyków, Polaków i na koniec własnej osoby. Taka 
kolejność aktualizowanych obiektów miała na celu uniknięcie efektu „odnoszenia do 
Ja” (Markus, 1993) i dzięki temu zwiększenie trafności opisu obiektów. Cechy sche-
matowe ustalano w rezultacie dwustopniowej procedury. Najpierw badany zaznaczał 
na liście te cechy, które bierze pod uwagę, myśląc o Europejczykach (Polakach lub Ja), 
a następnie spośród wskazanych cech wybierał 10 takich, które nasuwają mu się naj-
częściej. Przyjęto, że te najczęściej brane pod uwagę to cechy schematowe (prototypo-
we) dla danego obiektu. Z kolei porównanie cech schematowych dla dwóch różnych 
obiektów było podstawą obliczenia odrębności schematowej. Wskaźnikiem jej była 
liczba wymiarów wybranych przez osobę jako charakterystyczne (ważne) dla danego 
obiektu (np. Ja) i niepowtarzających się wśród wymiarów charakterystycznych dla 
innego obiektu (np. Polaka czy Europejczyka). Dla uproszczenia obliczeń wskaźnik ten 
mnożono przez 100. Wskaźnik ten można interpretować jako procent cech ważnych 
dla danego obiektu i niewskazanych jako cechy ważne dla drugiego obiektu. Wskaźnik 
odrębności schematowej mógł przybierać wartość od 0 do 100. Wyższa wartość 
wskaźnika oznacza wyższy poziom odrębności schematowej. 
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c) Pomiar spostrzeganej odrębności: 
Badani dwukrotnie dokonywali bezpośrednich porównań: porównywali Polaków 

z Europejczykami pod względem 10 cech najważniejszych w obrazie Polaka, oraz 
porównywali siebie z Polakami w zakresie cech najważniejszych dla Ja. Oceniali, 
w jakim stopniu Polacy (oni sami) posiadają daną cechę w porównaniu z Europejczy-
kami (Polakami) na 7-stopniowych skalach, gdzie 1 oznaczało „dużo mniej niż inni”, 
a 7 – „dużo bardziej niż inni”. Środkowy punkt skali oznaczał „tak samo jak inni”.  

d) Pomiar standardów ewaluacji: 
Zgodnie z założeniami koncepcji standardów ewaluacji, sformułowanej przez An-

drzeja Gołąba i Janusza Reykowskiego (1985), rozróżniono, z jednej strony, standardy 
osobiste, a wśród nich standardy: 

 organizmalne – powiązane z reprezentacjami stanów organizmu, kryterium oce-
ny stanowi tu afektywny stan doświadczany w relacji z drugą osobą, przykłado-
wo: „czy mile się z nim/nią rozmawia?”; 

 instrumentalne – powiązane z reprezentacjami podstawowych potrzeb podmiotu, 
kryterium oceny jest rola osoby (grupy) w zaspokojeniu własnych potrzeb, przy-
kładowo: „czy mógłby mi on/ona w czymś pomóc?”; 

 ipsocentryczne – powiązane z reprezentacją własnej osoby, kryterium oceny wy-
nika z odnoszenia partnera do obrazu własnej osoby, przykładowo: „w czym jest 
lepszy, a w czym gorszy/a ode mnie?”. 

Z drugiej zaś strony, wyróżniono standardy pozaosobiste, a wśród nich: 
 normatywne – powiązane z reprezentacjami oczekiwań społecznych, kryterium 

oceny jest zgodność czyichś właściwości czy zachowań z owymi oczekiwaniami, 
przykładowo: „czy przestrzega on/ona w zachowaniu ogólnie przyjętych norm?”; 

 zadaniowe – powiązane z reprezentacjami celów i zadań, kryterium oceny jest rela-
cja obiektu do tych zadań, przykładowo: „czy można coś w nim/niej zmienić i co?”; 

 allocentryczne – powiązane z reprezentacjami innych osób, treść tych reprezen-
tacji wyznacza kryterium oceny, przykładowo: „co jest dla niego/niej najważ-
niejsze?”. 

Podstawą pomiaru standardów ewaluacji była lista pytań, jakie można zadać odno-
śnie drugiej osoby. Posłużono się zmodyfikowaną wersją techniki wykorzystanej 
w badaniach własnych (Krzemionka, 1993). Założono, że każde z tych pytań wyraża 
określony rodzaj standardu ewaluacji. Pomiaru standardów dokonano w dwóch eta-
pach. Badanym mówiono, że mają okazję spotkać się ze swoim rówieśnikiem pocho-
dzącym z jednego z krajów Unii Europejskiej. Proszeni byli oni o sformułowanie do-
wolnej ilości pytań wyrażających to, czego chcieliby się o nim dowiedzieć, a następnie 
o przyporządkowanie każdego z pytań do odpowiadających im pozycji na liście pytań.  

Wskaźnikiem udziału danej kategorii standardów jest proporcja liczby wybranych 
przez badanego pozycji z listy, wyrażających daną kategorię standardów, do liczby 
wszystkich wybranych pozycji, powiększona o 100. 

e) Pomiar lęku jako cechy i jako stanu: 
Narzędziem do pomiaru poziomu lęku był Kwestionariusz STAI C.D. Spielbergera 

w polskiej adaptacji Tytusa Sosnowskiego i Kazimierza Wrześniewskiego (1983). 
Kwestionariusz składa się z dwóch części: pierwsze 20 stwierdzeń służy do pomiaru 
lęku jako stanu. Badany określa, jak czuje się w danym momencie, co czuje w tej 
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chwili. Druga część – kolejne 20 stwierdzeń – pozwala na pomiar lęku jako cechy: 
badany określa, jak się czuje zazwyczaj, co czuje na ogół. Badani udzielają odpowiedzi 
na 4-stopniowych skalach, gdzie 1 oznacza „prawie nigdy”, 2 – „czasami”, 3 – „czę-
sto” i 4 – „prawie zawsze”. Wskaźnikiem lęku jako stanu bądź cechy jest średnia aryt-
metyczna wartości zaznaczonych przez osobę badaną na skalach. 

f) Pomiar poczucia sensu życia: 
Do pomiaru poczucia sensu i zadowolenia z życia wykorzystano skalę PIL Jamesa 

C. Crumbougha i Leonarda T. Maholicka w autoryzowanym przekładzie Zenomeny 
Płużek. Skala obejmuje 20 stwierdzeń, dotyczących oceny własnego życia, jego warto-
ści i sensu, celów życiowych, wolności wyboru i odpowiedzialności, stosunku do 
śmierci i do codziennych obowiązków. Badani udzielają odpowiedzi na 7-stopniowych 
skalach. Wskaźnikiem poczucia sensu życia jest średnia arytmetyczna wartości zazna-
czonych przez osobę badaną na skalach. 

3.2. Osoby badane i przebieg badania 

Badania przeprowadzone zostały w maju i czerwcu 2004 roku (tuż po przystąpieniu 
Polski do Unii). Przebadano około 300 studentów różnych kierunków (psychologia, 
fizykoterapia, socjologia, administracja, kierunki techniczne). W analizie uwzględnio-
no wyniki 260 osób, które wypełniły wszystkie narzędzia badawcze. Wśród badanych 
przeważają kobiety 215 osób (82,7%), mężczyzn jest tylko 45 (17,3%). Wiek badanych 
mieści się w przedziale od 19 do 44 roku życia. Ogromna większość, bo aż 97% bada-
nych, stanowią studenci w wieku do 28 lat. Średni wiek osób badanych wynosi 22,3. 
Są to w większości osoby stanu wolnego 92,7%. Zdecydowana większość osób bada-
nych pochodzi z rodzin pełnych (84,1%). Natomiast różni je miejsce zamieszkania. 
Zauważyć można trzy grupy: najwięcej bo 42,7% badanych mieszka w dużych mia-
stach powyżej 100 tys. mieszkańców, część badanych (34,5%) pochodzi z miast śred-
niej wielkości i małych, pozostali (22,9%) to mieszkańcy wsi.  

Badani opisywali najpierw, kim są ludzie, o których myślą: My. Po czym w Kwe-
stionariuszu Spostrzegania Społecznego wybierali kolejno cechy charakterystyczne dla 
Europejczyka, Polaka i własnej osoby. W dalszej kolejności badani dokonywali bezpo-
średnich porównań Polaków z Europejczykami i własnej osoby z Polakami. Następnie 
dokonywano pomiaru standardów ewaluacji Europejczyka (w tej części badania 
uczestniczyły 94 osoby). Na koniec badani wypełniali Kwestionariusz STAI Spielber-
gera do pomiaru lęku oraz skalę PIL Crumbougha i Maholicka do pomiaru poczucia 
sensu życia. 

4. Analiza wyników 

4.1. Formy reprezentacji My 

Badani opisywali w dowolny sposób, o jakich ludziach myślą My. W odpowiedzi na to 
pytanie badani wymieniali różną ilość społecznych odniesień, od jednego do kilkuna-
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stu. Średnia liczba opisanych przez osoby badane skojarzeń z My wynosiła M = 6,02 
(SD = 2,32). Po skategoryzowaniu wypowiedzi osób badanych porównano częstość 
występowania różnych form My (por. rys. 1).  

Okazało się, że najczęściej u badanych studentów My oparte jest na identyfikacji 
z konkretnymi grupami i osobami – dla „My grupowego” średnia liczba wypowiedzi 
wynosi M = 2,69 (SD = 1,85) i stanowi blisko połowę wszystkich wypowiedzi 
(48,66%). Drugą co do częstości formą identyfikacji jest „My kategorialne”, dla które-
go średnia wynosi M = 1,64 (SD = 1,61). Relatywnie rzadziej pojawiała się identyfika-
cja oparta na wspólnocie cech lub celów, średnia dla „My atrybucyjnego” wynosi M = 
1,36 (SD = 2,41).  

W analizie wyodrębniliśmy jeszcze dodatkową, czwartą formę, którą określiliśmy 
jako „My rozmyte”, gdy osoby badane nie wskazywały żadnych zbiorowości ani zasad 
identyfikacji z nimi. Oto przykłady takich wypowiedzi: My to „chaos”, „wszyscy 
i nikt”. Ta forma pojawiała się relatywnie najrzadziej: średnia liczba takich wypowie-
dzi M = 0,33 (SD = 0,59). Można przyjąć, że ta forma My wyraża bezradność i nie-
możność określenia własnej przynależności społecznej (brak dookreślonego My).  

Sprawdzono istotność różnic między częstościami różnych form My. Ze względu 
na silnie asymetryczne rozkłady „My kategorialnego” i „My atrybucyjnego” zastoso-
wano test Friedmana (operujący charakterystyką chi-kwadrat i porównaniem rang). 
Wartość testu chi-kw. = 209,03 przy df = 3 jest istotna na poziomie p < 0,001 i wska-
zuje na istotne różnice w częstości różnych form My. Porównanie parami poszczegól-
nych form wypowiedzi wskazuje, że częstość występowania każdej z wyróżnionych 
form My istotnie różni się od pozostałych. 
 
 

 
Rys. 1. Formy reprezentacji MY – porównanie średnich wartości dla My grupowego, My kategorial-
nego, My atrybucyjnego i My rozmytego 
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4.1.1. Forma My a lęk i poczucie sensu życia 

Analiza korelacji pomiędzy formą My a poziomem lęku i poczucia sensu życia wska-
zuje na kilka istotnych zależności. Otóż łączna liczba wymienianych przez osoby ba-
dane My koreluje ujemnie z lękiem jako stanem (r = –0,144, p = 0,02) i dodatnio 
z poczuciem sensu życia (r = 0,155, p = 0,01). Podobne zależności stwierdzono w od-
niesieniu do „My grupowego”: im więcej badani wymieniają My o takiej formie, tym 
mniejszy poziom lęku jako stanu r = –0,119, p = 0,05) i tym większe poczucie sensu 
życia (r = 0,159, p = 0,01). Natomiast im częściej My przybierało postać rozmytą, tym 
mniejsze poczucie sensu życia (r = –0, 194, p = 0,002). 

4.1.2. My to Polacy i Europejczycy 

Postanowiono sprawdzić, czy i jak często wśród wymienionych „My kategorialnych” 
pojawia się wprost identyfikacja z Polakami bądź Europejczykami. Analiza treści wy-
powiedzi osób badanych ujawniła, że takie odniesienia pojawiają się relatywnie często 
(por. rys. 2).  

Okazało się, że co trzecia osoba badana w odpowiedzi na pytanie, kim są ludzie, 
o których myśli My – odpowiada, że My to Polacy (97 osób, 37,3%), znacznie rza-
dziej, bo u co siódmej osoby, pojawia się skojarzenie, że My to Europejczycy (36 osób, 
13,8%). Przy czym niewielka część badanych (16 osób) w odpowiedzi na pytanie 
o MY wymienia obie kategorie: i Polaków, i Europejczyków. Ponad połowa badanych 
nie wymienia w opisie My ani Polaków ani Europejczyków (143 osoby). Porównanie 
częstości tych wypowiedzi przy zastosowaniu testu McNemara wskazuje, że różnice 
w częstości tych wypowiedzi są istotne statystycznie (chi-kw. = 35,644, p < 0,001). 
A zatem istotnie częściej My kojarzone jest z Polakami niż Europejczykami. 

 
 

 
Rys. 2. Proporcja osób wskazujących w odpowiedzi na pytanie o MY kategorię Polacy lub Europejczycy 
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4.2. Cechy schematowe tj. charakterystyczne i specyficzne dla pojęcia  
Europejczyk, Polak i Ja 

Obliczono, jak często właściwości, znajdujące się na liście 75 cech w Kwestionariuszu 
Spostrzegania Społecznego, wybierane były przez osoby badane w opisie Europejczy-
ka, Polaka i własnej osoby. W analizie uwzględniono cechy najważniejsze, najczęściej 
brane przez osobę badaną pod uwagę (czyli 10 takich cech, które osoba badana ozna-
czyła zarazem krzyżykiem i kółkiem). Obliczono, jaki procent osób badanych uważa 
daną cechę za najważniejszą dla Europejczyka (E), Polaka (P) oraz samego siebie (J) 
(por. tabela 1).  

 
Tabela 1 

Porównanie częstości wyboru cech ważnych w charakterystyce Europejczyka (E), Polaka (P) i Ja (J) 

Cecha 
Procent wskazań Q 

df = 2 
p 

Porównanie parami 

Europejczyk Polak Ja E–P E–J P–J 

wszechstronność 24,6 14,2 8,8 30,30 0,000*** 0,001* 0,000* 0,039* 

optymizm  24,2   5,8 28,5 50,48 0,000*** 0,000* 0,249 0,000* 

bezpośredniość 16,9 15,0 16,9 0,47 0,790    

odwaga 10,4 34,2 9,2 73,44 0,000*** 0,000* 0,647 0,000* 

moralność   7,3 19,6 18,5 20,37 0,000*** 0,000* 0,000* 0,718 

prawdomówność   2,7   4,2 17,3 47,56 0,000*** 0,317 0,000* 0,000* 

samodzielność 23,5 14,2 18,8 7,14 0,028* 0,008* 0,216 0,140 

aktywność 38,8   6,5 9,6 119,41 0,000*** 0,000* 0,000* 0,157 

wrażliwość   7,3 15,8 50,0 144,94 0,000*** 0,002* 0,000* 0,000* 

staranność   5,8   4,2 9,6 6,78 0,034* 0,433 0,096 0,011* 

dojrzałość   9,6   1,9 16,5 33,88 0,000*** 0,000* 0,016* 0,000* 

punktualność 11,5   4,2 23,5 45,50 0,000*** 0,001* 0,000* 0,000* 

refleksyjność   4,6 10,0 18,1 26,99 0,000*** 0,020* 0,000* 0,004* 

twórczość 18,5 12,3 9,2 12,27 0,002** 0,036* 0,000* 0,228 

pracowitość 39,2 38,1 20,8 29,31 0,000*** 0,761 0,000* 0,000* 

towarzyskość 37,3 49,2 33,8 16,21 0,000*** 0,004* 0,380 0,000* 

niezależność 31,2   8,1 14,6 49,47 0,000*** 0,000* 0,000* 0,022* 

uprzejmość 14,2 18,5 19,2 2,83 0,243    

słowność   1,2   1,9 8,8 23,48 0,000*** 0,480 0,000* 0,001* 

sprawność   2,3   3,5 3,8 1,18 0,554    

śmiałość 13,8   8,1 5,0 12,98 0,002** 0,043* 0,000* 0,144 

koleżeńskość   9,2 28,1 20,4 33,41 0,000*** 0,000* 0,000* 0,025* 

lojalność   5,4 13,1 17,3 19,76 0,000*** 0,002* 0,000* 0,159 

dobroć   3,1 11,5 14,6 22,28 0,000*** 0,000* 0,000* 0,285 

obowiązkowość 16,2   6,2 16,5 15,98 0,000*** 0,000* 0,907 0,000* 

rozmowność 13,8 22,3 10,0 17,48 0,000*** 0,008* 0,157 0,000* 

spontaniczność 13,1   8,1 14,2 5,71 0,058    

poczucie humoru 18,5 28,8 29,2 12,83 0,002** 0,002* 0,002* 0,912 

religijność 17,3 69,2 16,5 212,63 0,000*** 0,000* 0,789 0,000* 

rozsądek   7,3   6,9 9,6 1,48 0,477    

wnikliwość   4,2   5,8 4,2 1,00 0,607    

wytrwałość 12,7 15,4 6,2 12,52 0,002** 0,362 0,007* 0,001* 

skromność   1,2 14,6 12,7 34,13 0,000*** 0,000* 0,000* 0,484 
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Cecha 
Procent wskazań Q 

df = 2 
p 

Porównanie parami 

Europejczyk Polak Ja E–P E–J P–J 

inteligencja 33,8 21,2 23,8 14,28 0,001*** 0,000* 0,007* 0,419 

praktyczność 18,8 26,5 8,1 31,42 0,000*** 0,035* 0,000* 0,000* 

takt   6,9   1,5 5,4 10,76 0,005** 0,002* 0,414 0,008* 

bezinteresowność   5,0   6,5 10,4 6,78 0,034* 0,371 0,020* 0,096 

uczuciowość   3,1   8,1 23,8 59,58 0,000* 0,016* 0,000* 0,000* 

ofiarność   4,2 18,8 5,0 40,96 0,000*** 0,000* 0,655 0,000* 

szczerość   6,5   7,3 17,3 23,61 0,000*** 0,706 0,000* 0,000* 

odpowiedzialność 12,7   9,6 28,5 41,05 0,000*** 0,238 0,000* 0,000* 

nowoczesność 48,5   3,8 6,3 185,45 0,000*** 0,000* 0,000* 0,201 

delikatność   1,5   2,3 9,2 25,10 0,000*** 0,414 0,000* 0,000* 

otwartość 30,0 16,2 19,6 17,55 0,000*** 0,000* 0,004* 0,257 

naturalność   7,3 12,3 9,6 3,85 0,146    

wierność   3,8 21,9 23,1 47,66 0,000*** 0,000* 0,000* 0,736 

stanowczość   8,8   6,5 6,2 1,76 0,416    

energia 16,9   7,3 7,3 17,61 0,000*** 0,000* 0,000* 1,000 

atrakcyjność 15,4   6,9 6,5 17,79 0,000*** 0,001* 0,000* 0,847 

spostrzegawczość   5,4   5,0 11,9 12,28 0,002** 0,835 0,004* 0,006* 

ambicja 33,1 32,3 21,2 11,96 0,003** 0,847 0,003* 0,002* 

stałość   2,3   8,1 6,5 8,83 0,012* 0,002* 0,016* 0,516 

sumienność   2,3   6,9 5,4 6,05 0,049* 0,014* 0,074 0,465 

wyrozumiałość   3,1   3,1 16,2 45,33 0,000*** 1,000 0,000* 0,000* 

zrównoważenie   6,5   5,4 4,6 1,00 0,607    

czułość   3,1   6,2 10,4 12,70 0,002** 0,059 0,001* 0,071 

cierpliwość   2,3   5,0 8,5 10,16 0,006** 0,108 0,002* 0,106 

odporność psy-
chiczna 

  9,2   9,6 13,1 2,72 0,257    

uroda 13,1 16,2 4,6 23,35 0,000*** 0,228 0,000* 0,000* 

krytyczność 13,1 30,8 14,6 35,42 0,000*** 0,000* 0,593 0,000* 

ufność   0,0   9,2   8,5 24,74 0,000*** 0,000* 0,000* 0,752 

uczynność   1,9   9,6   7,7 13,54 0,001*** 0,000* 0,003* 0,446 

pewność siebie 35,8 12,3 11,2 63,11 0,000*** 0,000* 0,000* 0,674 

zaradność 19,2 25,4   8,5 28,34 0,000*** 0,085 0,000* 0,000* 

emocjonalność   5,4 15,4 20,0 25,44 0,000*** 0,000* 0,000* 0,140 

tolerancja 30,8   4,2 24,2 67,43 0,000*** 0,000* 0,056 0,000* 

elegancja 14,6   5,0   1,5 38,79 0,000*** 0,000* 0,000* 0,013* 

łagodność   0,4   2,3   7,3 20,72 0,000*** 0,059 0,000* 0,007* 

oryginalność 17,7   5,0   5,8 30,66 0,000*** 0,000* 0,000* 0,683 

zgrabna sylwetka   5,4   6,9   3,8 2,74 0,254    

modny ubiór 15,4   5,0   1,9 40,36 0,000*** 0,000* 0,000* 0,046* 

inicjatywa 13,5   4,6   1,9 34,37 0,000*** 0,000* 0,000* 0,071 

muzykalność   8,1 13,5 12,3 5,43 0,066    

indywidualność 30,0 13,1 14,6 32,29 0,000*** 0,000* 0,000* 0,586 

siła 11,2 18,5   4,6 28,20 0,000*** 0,012* 0,003* 0,000* 

 
Gwiazdkami zaznaczono istotne różnice w częstości wyboru cech:  
przy porównaniu trzech częstości: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
przy porównaniu częstości parami * p < 0,05 
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W opisie Europejczyka najczęściej wybierano następujące cechy: nowoczesność 
(48,5%), pracowitość (39,2%), aktywność (38,8%), towarzyskość (37,3%), pewność 
siebie (35,8%), inteligencję (33,8%), ambicję (33,1%), niezależność (31,2%), toleran-
cję (30,8%). W charakterystyce Polaka badani najczęściej wskazywali następujące 
właściwości: religijność (69,2%), towarzyskość (49,2%), pracowitość (38,1%), odwaga 
(34,2%), ambicja (32,3%), krytyczność (30,8%), poczucie humoru (28,8%), koleżeń-
skość (28,1%). W odniesieniu do własnej osoby najczęściej wskazywano następujące 
cechy: wrażliwość (50,0%), towarzyskość (33,8%), poczucie humoru (29,2%), opty-
mizm (28,5%), odpowiedzialność (28,5%), tolerancja (24,2%), inteligencja (23,8%), 
uczuciowość (23,8%), punktualność (23,5%). Jak widać, wśród cech wybieranych 
najczęściej w opisie Europejczyka, Polaka i własnej osoby są cechy wysoce charakte-
rystyczne dla jednego tylko z opisywanych obiektów: np. w myśleniu o Europejczyku 
najczęściej pojawia się wymiar „nowoczesność”, w myśleniu o Polaku dominuje wy-
miar „religijność”, a własna osoba rozważana jest najczęściej w wymiarze „wrażli-
wość”. Są też cechy ważne i powtarzające się w opisie wszystkich trzech obiektów: 
Europejczyka, Polaka i Ja, np. towarzyskość.  

Zbadaliśmy, czy badani opisują Europejczyków, Polaków i samych siebie w sposób 
zróżnicowany, za pomocą innych cech. Istotność różnic między częstością wyboru cech 
w opisie Europejczyków, Polaków i Ja sprawdzono, wykorzystując testy Cochrana (por. 
tabela 1). Wyniki analizy pokazują, że w odniesieniu do zdecydowanej większości cech 
z listy, różnice w częstości ich wskazań są istotne statystycznie. Jedynie w odniesieniu do 
12 z 75 cech nie stwierdzono istotnych różnic w częstości ich wskazań. Zarazem były to 
cechy relatywnie rzadziej wykorzystywane w opisie przez osoby badane.  

Wyniki analizy wskazują, że Europejczyk – istotnie częściej niż Polak i Ja – rozpa-
trywany jest w takich wymiarach, jak: wszechstronność, samodzielność, aktywność, 
twórczość, niezależność, śmiałość, energia, inteligencja, atrakcyjność, nowoczesność, 
otwartość, pewność siebie, elegancja, oryginalność, inicjatywa, indywidualność i mod-
ny ubiór. Istotnie rzadziej natomiast w myśleniu o Europejczyku brane są pod uwagę 
takie cechy, jak: refleksyjność, koleżeńskość, lojalność, dobroć, poczucie humoru, 
skromność, uczuciowość, wierność, stałość, ufność, uczynność i emocjonalność. 
W charakterystyce Polaka istotnie częściej pojawiają się następujące cechy: odwaga, 
towarzyskość, koleżeńskość, rozmowność, religijność, praktyczność, ofiarność, kry-
tyczność i siła. Rzadziej niż w myśleniu o innych obiektach nasuwają się takie cechy, 
jak: optymizm, dojrzałość, punktualność, obowiązkowość, takt i tolerancja. W charak-
terystyce własnej osoby istotnie częściej badani biorą pod uwagę takie wymiary, jak: 
prawdomówność, wrażliwość, dojrzałość, punktualność, refleksyjność, słowność, 
uczuciowość, szczerość, odpowiedzialność, delikatność, spostrzegawczość, wyrozu-
miałość i łagodność. Istotnie rzadziej w wizerunku własnym uwzględniane są: wszech-
stronność, pracowitość, wytrwałość, praktyczność, ambicja, uroda, elegancja, modny 
ubiór i siła. 
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4.2.1. Porównania Ja – Polacy i Polacy – Europejczycy 

Odpowiedzi badanych, zaznaczone na skalach przy bezpośrednich porównaniach Ja 
– Polacy i Polacy – Europejczycy wskazują, że badani przypisują sobie w porównaniu 
z Polakami i Polakom w porównaniu z Europejczykami wyższe natężenie cech (odpo-
wiedzi powyżej środkowego punktu na skali, czyli wartości 4). Ponieważ wszystkie 
cechy na liście są z założenia pozytywne, oznacza to spostrzeganie obiektu porównań 
w bardziej korzystnym świetle (por. rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Bezpośrednie porównania Polacy – Europejczycy i Ja – Polacy (średnie wartości z ocen za-
znaczonych przez osoby badane na skalach) 

 
 
W porównaniach Polaków z Europejczykami średnia wartość ocen M = 4,99 (SD = 

0,65). W porównaniu własnej osoby z Polakami średnia wartość ocen M = 5,31 (SD = 
0,57). Co więcej, średnia ocen siebie w porównaniu z Polakami jest wyższa niż średnia 
ocen Polaków w porównaniu z Europejczykami. Porównanie tych średnich dowodzi, 
że różnica między nimi jest istotna statystycznie: t = 7,32, df = 259, p < 0,001. 

4.2.2. Odrębność schematowa 

Miarą stopnia odrębności schematowej jest liczba wymiarów prototypowych (schema-
towych), odnoszących się do danego obiektu (Europejczyk, Polak, Ja) i zarazem nie-
występujących wśród dymensji prototypowych dla innego obiektu. Porównywaliśmy 
właściwości wskazane przez badanych jako najbardziej charakterystyczne dla Ja, Pola-
ka i Europejczyka i wyłoniliśmy właściwości specyficzne, czyli charakterystyczne dla 
Ja (Polaka) i zarazem nie pojawiające się wśród właściwości charakterystycznych dla 
Polaka (Europejczyka). Średnie wartości wskaźników odrębności schematowej wyno-
szą odpowiednio: dla Polaka w porównaniu z Europejczykiem M = 76,8 (SD = 17,8), 
dla Ja w porównaniu z Polakiem M = 76,4 (SD = 14,2) i dla Ja w porównaniu 
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z Europejczykiem M = 77,7 (SD = 15,6). A zatem średnia ilość cech specyficznych dla 
własnej osoby (Polaków) i niepodzielanych z innych obiektem (Polakami lub Europej-
czykami) jest zbliżona we wszystkich trzech zakresach porównań (rys. 4).  

Analiza wariancji (z powtarzanymi pomiarami zmiennej zależnej) potwierdza, że 
nie ma istotnych różnic między trzema średnimi wskaźników odrębności schematowej: 
F[2,257] = 0,60, p = 0,549. A zatem badani ujmują Europejczyka, Polaka i samych siebie 
na względnie odrębnych, niewystępujących w opisie innych obiektów, wymiarach.  

Wszystkie wskaźniki odrębności schematowej są ze sobą skorelowane: korelacja 
między wskaźnikami odrębności schematowej „Europejczyk – Polak” i „Polak – Ja” 
wynosi r = 0,30, między „Europejczyk – Polak” i „Europejczyk – Ja” r = 0,25, między 
„Polak – Ja” i „Europejczyk – Ja” r = 0,26, wszystkie współczynniki korelacji są istot-
ne na poziomie p < 0,001. 

4.2.3. Odrębność schematowa a My atrybucyjne 

W przypadku „My atrybucyjnego” wyższa – niż w przypadku pozostałych form My 
– wartość odchylenia standardowego wskazuje na większe zróżnicowanie wskaźników, 
co znaczy, że wśród badanych były osoby, które wymieniły wiele My w takiej formie 
i takie, u których ta forma My nie pojawiała się wcale. Od czego to zależy? Jak prze-
widywaliśmy, ten sposób konstruowania My związany jest z poziomem odrębności 
schematowej i wyodrębnieniem schematu Ja. W oparciu o wskaźniki odrębności sche-
matowej Ja-Polak i Ja-Europejczyk wyodrębniliśmy trzy grupy osób: o niskiej odręb-
ności (oba wskaźniki niskie, n = 74), średniej odrębności (jeden ze wskaźników niski, 
drugi wysoki, n = 105) i wysokiej odrębności (oba wskaźniki wysokie, n = 81) schema-
tu Ja. Porównaliśmy w tych grupach średnie wskaźniki „My atrybucyjnego”. 

 

 
Rys. 4. Porównanie średnich wartości wskaźników odrębności schematowej w trzech zakresach po-
równań: Polak – Europejczyk, Ja – Polak i Ja – Europejczyk 
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Rys. 5. Średnie wskaźniki częstości pojawiania się My atrybucyjnego w grupach o różnym stopniu 
odrębności schematowej 

 
 
Relatywnie najwięcej tego typu My wymieniły osoby o wysokiej odrębności schema-

towej (M = 1,96), najmniej zaś osoby o niskiej odrębności schematu Ja (M = 0,78). Anali-
za wariancji wskazuje, że różnice między średnimi są istotne: F[2,257] = 3,23, p < 0,05. 

4.2.4. Odrębność schematowa a lęk i poczucie sensu życia 

Analiza ujawniła istotne korelacje między jedną z miar odrębności schematowej: od-
rębnością Ja-Europejczyk a poziomem lęku: współczynnik korelacji między odrębno-
ścią prototypową Ja-Europejczyk a poziomem lęku jako cechy wynosi r = 0,229 i jest 
istotny na poziomie p < 0,001, współczynnik korelacji między odrębnością prototypo-
wą Ja-Europejczyk a poziomem lęku jako stanu wynosi r = 0,181 i jest istotny na po-
ziomie p = 0,003. Analiza wskazuje również, że istnieje ujemny związek między od-
rębnością prototypową Ja-Europejczyk a poczuciem sensu życia: r = –0,243, istotne na 
poziomie p < 0,001. 

4.3. Standardy ewaluacji Europejczyka 

W oparciu o przesłanki teoretyczne wyodrębniliśmy różne rodzaje standardów ewalua-
cji. Obliczyliśmy, jak często badani uruchamiali te kategorie standardów w stosunku 
do rzekomego Europejczyka. Uzyskane dane pokazują, że zastosowali oni różnorodne 
kryteria wartościowania – pojawiały się wszystkie założone teoretycznie rodzaje stan-
dardów. Ale częstość ich występowania była zróżnicowana.  
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Rys. 6. Proporcja różnych rodzajów standardów uruchamianych w relacji do Europejczyka 
1. oznacza standardy instrumentalne, 2. organizmalne, 3. ipsocentryczne, 4. allocentryczne, 5. norma-
tywne, 6. zadaniowe 

 
 
Średnie wskaźników proporcji poszczególnych rodzajów standardów wskazują, że 

najczęściej badani posługiwali się standardami allocentrycznymi (29,46) i ipsocen-
trycznymi (25,07), relatywnie rzadziej pojawiały się standardy organizmalne (17,23), 
normatywne (13,69) i zadaniowe (8,81), a najrzadziej uruchamiane były standardy 
instrumentalne (5,74). Zauważyć można, że w całej grupie badanej proporcja standar-
dów osobistych (48,04) i pozaosobistych (51,96) była wyrównana. 

4.3.1. Odrębność schematowa a rodzaj standardów ewaluacji 

Jak przewidywano, udział standardów pozaosobistych pozostaje w związku z pozio-
mem odrębności schematu Ja. W oparciu o wskaźniki odrębności schematowej Ja-
-Polak i Ja-Europejczyk wyodrębniono trzy grupy osób: o niskiej odrębności (n = 27), 
średniej odrębności (n = 36) i wysokiej odrębności (n = 31) schematu Ja. Porównano 
średnie proporcje poszczególnych rodzajów standardów w tych grupach. Analiza 
ujawniła zróżnicowanie proporcji dwóch rodzajów standardów: instrumentalnych 
i allocentrycznych (por. rys. 7). 
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Rys. 7. Odrębność schematowa a rodzaje standardów uruchamianych w odniesieniu do Europejczyka 

 
 
Wyższy poziom odrębności schematowej Ja wiązał się z mniejszym udziałem stan-

dardów instrumentalnych (średnie wskaźniki proporcji tych standardów w grupie 
o niskiej, średniej i wysokiej odrębności schematowej wynosiły kolejno 8,77, 6,58 
i 2,29, różnica między średnimi jest istotna: F[2,91] = 3,59, p < 0,05. A zarazem przy 
wyższym poziomie odrębności schematowej wzrastał udział standardów allocentrycz-
nych (średnie wskaźniki proporcji tych standardów w analizowanych grupach wynosiły 
odpowiednio 14,92, 21,02 i 37,46; różnica między średnimi jest istotna: F[2,91] = 4,89, 
p < 0,01.  

5. Dyskusja 

Jak zakładaliśmy, integracja Polski z Unią Europejską stwarza nowy kontekst w uj-
mowaniu własnej tożsamości. Jak w tym historycznym momencie dookreślają swoją 
tożsamość społeczną młodzi wykształceni Polacy? Uzyskane dane wskazują, że naj-
częściej poczucie wspólnoty budowane jest w oparciu o identyfikację z konkretnymi, 
bliskimi osobami i małymi grupami (przyjaciele, rodzina, grupa studencka). Taka for-
ma My wiąże się z mniejszym poziomem lęku jako stanu i z większym poczuciem 
sensu życia. Wydaje się, że konkretność, wręcz namacalność takiej formy identyfikacji 
społecznej warunkuje jej relatywnie większą dostępność. A zarazem ten rodzaj wspól-
noty opartej na bezpośrednich relacjach i wspólnych działaniach zapewnia większe 
oparcie emocjonalne. Ta forma My daje „oparcie, bezpieczeństwo, możliwość pora-
dzenia się, podzielenia problemami czy wątpliwościami” – pisze Jarymowicz (1994, 
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s. 198). Natomiast niejasność co do odniesień społecznych („My rozmyte”) i brak po-
czucia wspólnoty wiążą się z mniejszym poczuciem sensu życia. Może być to konse-
kwencja niepowodzenia w dokonaniu autokategoryzacji, czego efektem jest wzrost 
subiektywnej niepewności co do własnej tożsamości społecznej (Hogg, 2005).  

Relatywnie rzadziej poczucie wspólnoty u badanych osób oparte jest na identyfika-
cji z większymi, nieprzeliczalnymi kategoriami społecznymi. Choć większość koncep-
cji tożsamości społecznej nawiązuje do tej formy My (Tajfel, 1982), nie dominuje ona 
w myśleniu młodych Polaków o sobie i innych. Wśród wymienianych przez badanych 
odniesień kategorialnych najczęściej pojawia się kategoria „studenci”, jako odzwier-
ciedlenie ich aktualnej sytuacji życiowej. Interesowało nas, w jakim stopniu osoby 
badane myślą o sobie w kategoriach: My-Polacy bądź My-Europejczycy. Wyniki po-
kazują, że w odpowiedzi na otwarte pytanie o My, znacznie częściej przywoływana 
jest kategoria Polak w porównaniu z kategorią Europejczyk. Można sądzić, że ta 
pierwsza kategoria jest bardziej dostępna poznawczo (heurystyka dostępności, por. 
Lewicka, 2000) w rezultacie edukacji szkolnej i utrwalonych skojarzeń (np. „Kto ty 
jesteś? Polak mały”). Skojarzenie to pojawia się jednak zaledwie u co trzeciej osoby, 
co znaczy, że kategoria własnej narodowości nie jest głównym samookreśleniem mło-
dych Polaków. Jeszcze rzadziej występuje kategoria Europejczyk. Można sądzić, że 
jako relatywnie nowy kontekst nie została ona jeszcze utrwalona i zasymilowana przez 
młodych Polaków w ujmowaniu własnej osoby. 

Wspólnota z Europejczykiem może być jednak budowana na innych zasadach niż 
identyfikacja kategorialna. Na przykład poprzez wspólnotę wybranych celów, wartości 
i atrybutów, czyli poprzez konstruowanie „My atrybucyjnego”. Ta forma społecznej 
identyfikacji występuje u badanych relatywnie najrzadziej. Wymaga ona bowiem 
umiejętności dokonywania subtelnych różnicowań poznawczych między sobą a innymi 
ludźmi i dookreślenia własnej osoby. Może być to trudne dla osób, znajdujących się 
– jak nasi badani – tuż po albo jeszcze w trakcie kryzysu tożsamości (Erikson, 2000). 
Jak przewidywaliśmy, wyższa odrębność schematowa Ja, czyli ujmowanie siebie 
i innych na odmiennych, specyficznych wymiarach, wiąże się z większą zdolnością do 
konstruowania „My atrybucyjnego”. Ta forma identyfikacji społecznej oznacza do-
strzeganie wspólnoty ponad podziałami: np. My – ludzie wrażliwi czy ambitni obej-
mować może różne osoby, niezależnie od ich narodowości, wieku czy płci. Warunkuje 
to, jak pokazują wyniki badań uzyskane w zespole Marii Jarymowicz (1994), odmien-
ne konsekwencje niż w przypadku identyfikacji grupowej czy kategorialnej. Wpraw-
dzie identyfikacja oparta o wspólnotę atrybutów nie wzbudza tak silnych emocji i za-
angażowania – jest bowiem ono upośrednione przez złożone procesy poznawcze – ale 
pociąga też mniejszą skłonność do faworyzowania „swoich” i większą zdolność do 
przejmowania cudzej perspektywy. 

Wyniki wskazują, że w trakcie bezpośrednich porównań własnej osoby z Polakami 
i Polaków z Europejczykami, pojawiła się tendencja do faworyzowania siebie i „swo-
ich”, czyli do spostrzegania siebie (bądź Polaków) jako posiadających w większym 
stopniu pozytywne cechy niż porównywany obiekt (średnia powyżej wartości 4). Co 
więcej, tendencja ta wystąpiła silniej w odniesieniu do własnej osoby niż w odniesieniu 
do Polaków. A zatem bezpośrednie porównania siebie z innymi kategoriami urucha-
miają motywację do pozytywnego wyróżnienia grupy własnej i do autowaloryzacji 
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(Tajfel, 1972). Motywacja ta jest tym silniejsza, im bardziej w porównania uwikłana 
jest własna osoba. Schemat Ja kontroluje bowiem przetwarzanie informacji relewant-
nych z Ja (Greenwald, Pratkanis, 1984). 

Natomiast motywacja taka nie ujawnia się, gdy badani charakteryzują każdy obiekt 
z osobna. Średnie wskaźników odrębności schematowej są zbliżone we wszystkich 
zakresach porównań: Ja – Polak, Ja – Europejczyk i Polak – Europejczyk. A zatem, 
mimo iż spontanicznie badani istotnie częściej w „My kategorialnym” przywołują 
Polaków niż Europejczyków, to wcale nie jest tak, że pod względem cech schemato-
wych – ważnych i charakterystycznych – Ja i Polak mają więcej ze sobą wspólnego niż 
Ja i Europejczyk. 

Kim jest dla badanych Europejczyk, jakie atrybuty przypisywane są tej kategorii? 
Odpowiedzi dostarcza analiza cech najczęściej rozważanych w odniesieniu do Euro-
pejczyka lub Polaka w porównaniu z cechami, służącymi do opisu własnej osoby. Po-
znawcza struktura kategorii ma określoną budowę, w jej centrum znajduje się repre-
zentacja wzorca jako prototyp danej kategorii (Posner, Goldsmith i Welton, za: Fal-
kowski, 2000). Jak pisze Falkowski, „prototyp to uśredniona wielkość egzemplarzy 
danej kategorii lub egzemplarz najbardziej reprezentatywny, będący punktem odnie-
sienia w kategoryzacji szeregu innych zniekształconych bodźców” (Falkowski, 2000). 
Cechy najczęściej wybierane przez osoby badane w odniesieniu do Polaka lub Euro-
pejczyka można uznać za cechy prototypowe tych kategorii. Można zauważyć, że ce-
chy te tworzą względnie spójne i odrębne syndromy właściwości. I tak, w charaktery-
styce Europejczyka istotnie częściej pojawiają się cechy, wyrażające ekspansję własnej 
osoby, takie jak: aktywność, pewność siebie, niezależność, samodzielność, wszech-
stronność, indywidualność, nowoczesność, inteligencja. Inaczej mówiąc, Europejczyk 
charakteryzowany jest jako osoba samosterowna i skuteczna. Z kolei Polak ujmowany 
jest raczej w relacji z innymi ludźmi: pod uwagę brane są takie jego cechy, jak: roz-
mowność, towarzyskość, koleżeńskość, odwaga, ofiarność i religijność. Natomiast 
własna osoba ujmowana jest przez pryzmat wewnętrznych przeżyć (wrażliwość, uczu-
ciowość, refleksyjność, emocjonalność) oraz w relacji do standardów osobistych (od-
powiedzialność, prawdomówność, punktualność).  

Wskaźniki odrębności schematowej dowodzą, że w charakterystyce Ja, Polaka i Eu-
ropejczyka więcej jest cech specyficznych dla każdego z tych obiektów (ponad 7 na 
10) niż cech wspólnych, podzielanych z innym obiektem. A zatem badani ujmują sie-
bie i innych (Polaków, Europejczyków) na odrębnych, względnie niezależnych wymia-
rach. Można zatem sądzić, że młodzi Polacy potrafią dookreślić specyfikę własnej 
osoby w relacji zarówno z Polakami, jak i z Europejczykami. Badania w zespole Jary-
mowicz pokazują, że takie poznawcze wyodrębnienie własnej osoby wiąże się 
z wieloma korzystnymi efektami w funkcjonowaniu społecznym, np. z indywiduacją 
norm i wartości, większą zdolnością do decentracji i przejmowania perspektywy in-
nych, większą tolerancją dla ich odmienności (Jarymowicz, 1994).  

Jedną z takich korzystnych konsekwencji dookreślenia specyfiki własnej osoby jest 
zdolność do zmiany perspektywy w ustosunkowaniu do drugiej osoby i uruchamianie 
standardów pozaosobistych. Zgodnie bowiem z założeniami koncepcji rozwoju stan-
dardów ewaluatywnych (Gołąb, Reykowski, 1985) formowanie się i uruchamianie 
określonych rodzajów standardów uwarunkowane jest rozwojem poznawczym, 
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a szczególnie stopniem wyodrębnienia reprezentacji własnej osoby spośród innych 
reprezentacji poznawczych. Wśród standardów wybranych przez osoby badane jako 
podstawa ewaluacji Europejczyka reprezentowane są wszystkie wyróżnione teoretycz-
nie rodzaje standardów. Dysponujemy bowiem wieloma rodzajami i kryteriami warto-
ściowania ludzi i świata, pochodnymi od różnych struktur poznawczych. Zarazem 
udział tych standardów jest zróżnicowany zależnie od stopnia ukształtowania tych 
struktur. Mniejsza odrębność schematowa i brak dookreślenia specyfiki własnej osoby 
sprzyja aktywizacji reprezentacji Ja i związanych z nią potrzeb, co – jak pokazują wy-
niki – prowadzi do instrumentalnego traktowania Europejczyka. Natomiast większa od-
rębność schematowa Ja wiąże się z większym udziałem standardów pozaoosbistych, 
a konkretnie allocentrycznych (pochodnych od reprezentacji drugiej osoby). Takie kryte-
ria wyrażają zainteresowanie Europejczykiem jako odrębną osobą i pozwalają oceniać go 
względnie niezależnie od jego relacji do osobistych potrzeb i motywów – jako wartość 
samą w sobie. Można założyć, że wiąże się z tym mniejsza tendencyjność ocen. 

Wskaźniki odrębności schematowej wskazują, że badani zachowują pewien obszar 
wspólnoty, charakteryzując siebie, Polaków i Europejczyków na kilku wymiarach 
wspólnych. Okazuje się, że wysoka odrębność schematowa Ja, ale wyłącznie w relacji 
do Europejczyka, wiąże się z wyższym lękiem i mniejszym poczuciem sensu życia. 
Badania korelacyjne nie pozwalają orzekać o kierunku tego związku. Można jednak 
przypuszczać, że dookreślenie siebie na tym nowym tle społecznym – po integracji 
z Unią – może stwarzać trudność szczególnie osobom z wysokim poziomem lęku. Nie 
potrafią one zasymilować nowych odniesień w ujmowaniu własnej osoby. W mniej-
szym stopniu niż osoby z niższym poziomem lęku uwzględniają one w myśleniu 
o sobie wymiary ważne w obrazie Europejczyka. I jednocześnie są mniej zadowolone 
ze swojego życia. Dookreślanie tożsamości jest bowiem poszukiwaniem równowagi 
między tym, co specyficzne i odrębne (i co buduje tożsamość osobistą), a tym, co po-
dobne i wspólne (i co pozwala na identyfikację i budowanie tożsamości społecznej) 
(por. Brewer, 1991; Synder, Fromkin, 1980; Jarymowicz, 1984).  

6. Podsumowanie 

Badania przeprowadzone tuż po wstąpieniu Polski do Unii miały na celu analizę treści 
i form tożsamości społecznej młodych Polaków. Uzyskane wyniki dowodzą, że badani 
studenci budują swoją tożsamość społeczną głównie w oparciu o identyfikację z kon-
kretnymi grupami i osobami. Potrafią oni zarazem dookreślić swoją specyfikę w relacji 
zarówno z Polakami, jak i Europejczykami. Rozpoznanie specyfiki własnej osoby 
i rozłączność kategorii poznawczego ujmowania siebie i innych umożliwia tworzenie 
odrębnych reprezentacji nawet bliskich obiektów. Wiąże się to z większą zdolnością do 
budowania wspólnoty ponad podziałami, w oparciu o zbieżność celów lub wartości. 
Pozwala także – zależnie od sytuacji – na zmianę perspektywy ustosunkowania się, 
a w efekcie na ocenianie Europejczyka i reagowanie na niego względnie niezależnie od 
potrzeb i interesów własnej osoby. 
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