
 
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2007, TOM 50, Nr 1, 145-148 

 

Sprawozdanie z czwartej Międzynarodowej  
Konferencji Dialogowego Ja  
Braga, 1-3 czerwca 2006 roku 

 

Międzynarodowa konferencja Dialogowego Ja odbyła się juŜ po raz czwarty. Poprzedza-
jące ją trzy konferencje, organizowane co dwa lata, miały miejsce w Nijmegen (2000), 
Ghent (2002) oraz Warszawie (2004). Organizatorem czwartej Międzynarodowej Kon-
ferencji Dialogowego Ja był Wydział Psychologii Uniwersytetu Minho w Bradze,  
w Portugalii.  

Tegoroczna konferencja koncentrowała się wokół zagadnień związanych z Ja i toŜ-
samością. Program obejmował bardzo obszerny zakres tematyczny. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania była kwestia relacji między Ja i kulturą, ich wzajemnych 
oddziaływań w tzw. społeczeństwie globalnym, procesów rekonstrukcji znaczeń i nego-
cjowania toŜsamości. Wiele uwagi poświęcono równieŜ zagadnieniu procesów zmian 
w psychoterapii, analizowanym z punktu widzenia narracyjnego i dialogowego modelu 
Ja. RóŜnorodność podejmowanych zagadnień spowodowała, Ŝe w konferencji udział 
wzięli reprezentanci róŜnych dyscyplin naukowych. Wśród uczestników, oprócz psycho-
logów, znaleźli się przedstawiciele m.in. socjologii, filozofii i kulturoznawstwa. Interdy-
scyplinarny charakter konferencji był jej niewątpliwym atutem. Ponadto skład uczest-
ników konferencji był wielonarodowy i wielokulturowy. Wśród uczestników jedną 
z najbardziej licznych grup stanowili Polacy, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Szkołę WyŜ-
szą Psychologii Społecznej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

W konferencji uczestniczyło 185 osób z 24 krajów świata. W ciągu trzech dni kon-
ferencji odbyło się pięć wykładów plenarnych, 13 sympozjów, 27 tematycznych sesji 
poświęconych prezentacjom indywidualnym (łącznie 87), trzy sesje plakatowe oraz 
jeden warsztat. 

Prezentacje dotyczyły historii teorii Dialogowego Ja, jak teŜ stanu aktualnego, 
problemów i pytań, które rodzą się równieŜ w kontekście innych nauk. Wiele uwagi 
poświęcono teoretycznym zagadnieniom Dialogowego Ja z perspektywy kultury. 
Znaczna część prezentacji skupiała się teŜ na wartości aplikacyjnej teorii. 

Wysoki poziom naukowy konferencji zapewniało liczne grono specjalistów z całego 
świata. W wykładach plenarnych podejmowano najbardziej aktualne z perspektywy 
rozwoju teorii kwestie, które rozpatrywane były przez ekspertów pochodzących z róŜ-
nych środowisk akademickich i socjokulturowych. 

W otwierającym konferencję wykładzie pt. „A case study approach to the deve-
lopment of intrapersonal dialogue” William B. Stiles podkreślił znaczenie studium 
przypadku jako metodę poznania naukowego. Argumentował on, Ŝe studium przypad-
ku jest efektywnym sposobem budowania teorii, który moŜe mieć zastosowanie jako 
droga zarówno odkrywania, jak i weryfikacji twierdzeń. Dowodził, Ŝe pomimo oczywi-
stych ograniczeń, studium przypadku jest niezastąpionym źródłem wiedzy, co jest 
potwierdzone w wielu badaniach na gruncie teorii dialogowego Ja. Zwracając uwagę na 
otwarty i dynamiczny charakter teorii dialogowej, podkreślił waŜną i obiecującą rolę 
studium przypadku w jej budowaniu. 
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W wykładzie zatytułowanym „Persistent patterns in cultural negotiations of the 
self: Using ‘dialogical self ’ theory to understand self-other dynamics in India” Nadita 
Chaudhary z Uniwersytetu w Delhi przedstawiła interpretację procesów intra- i inter-
personalnych oraz międzygrupowych z perspektywy dialogowego podejścia. Czyniąc to 
na przykładzie Indii, analizie poddała m.in. negocjowanie toŜsamości i swojego miejsca 
w społeczeństwie, procesy socjalizacji oraz globalizacji widziane przez pryzmat dyna-
miki między Ja a kulturą. 

Spojrzenie na system Ja przez pryzmat kultury, w której i przez którą jest ono 
kształtowane, zaproponował w jednym z wykładów plenarnych – „Self as modus ope-
randi: Implications for well-being and health” – Shinobu Kitayama. Na przykładzie 
obszernych badań prowadzonych w Japonii i USA wskazał on, jak róŜnice międzykul-
turowe w rozumieniu Ja mają odzwierciedlenie w potocznych koncepcjach szczęścia 
funkcjonujących w danym środowisku. Z badań wynika, Ŝe w Ameryce Północnej Ja 
jest konstruowane przede wszystkim jako niezaleŜne, zorientowane na cel centrum 
aktywności, podczas gdy „azjatyckie” Ja pozostaje w ścisłej i wzajemnej zaleŜności od 
otoczenia, do którego się dopasowuje. Kitayama wskazał na wynikające z tego zasadni-
cze róŜnice między północnoamerykańskim i japońskim poglądem na szczęście. „Japoń-
skie” poczucie szczęścia jest wyraźnie konstruowane na bazie relacji z otoczeniem, 
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych budowane jest ono bardziej niezaleŜnie od kon-
tekstu społecznego, w tym interpersonalnego. To kolejna przesłanka za tym, Ŝe potocz-
ne narracje, „prywatne teorie” i style funkcjonowania są kulturowo sankcjonowane. 

Na wyzwania stawiane przed teorią wielogłosowego Ja zwrócił uwagę Hubert 
Hermans w wykładzie plenarnym pt. „Understanding dialogical self by knowing its 
constraints”. Dokonana przez niego metarefleksja koncentrowała się wokół ograniczeń 
związanych z jej rozwojem w konfrontacji z kulturą i wiedzą neuropsychologiczną. 
Zwrócił uwagę na niejasności, na które teoria ta wciąŜ nie odpowiada w zdecydowany 
sposób. Podjął kwestię trudności definicyjnych, jakie mogą nastręczać badaczom pro-
blemów. W podsumowaniu Hermans wskazał na wzajemną komplementarność badań 
prowadzonych w nurcie dialogowego Ja i w tzw. podejściu poznawczym. 

Na temat dialogowego Ja w kontekście socjologicznym Peter L. Callero wygłosił 
plenarny wykład pt. „The Dialogical Self in sociological context”. Autor mówił o dialo-
gowym Ja jako o Ja społecznym. Wprowadzając słuchaczy w teorie ról społecznych, 
nawiązał do zjawiska globalizacji, rozumianej jako zwiększony przepływ informacji, 
dóbr, usług i ludzi w społeczeństwie. Jako jeden z głównych negatywnych skutków tego 
procesu omówił zjawisko tak zwanego colonized self, które wiąŜe się z eliminacją trady-
cyjnych ról społecznych i zastąpieniem ich nowymi. Przedstawił równieŜ proponowany 
przez siebie podział na globalizację z góry (globalization from above), rozumianą trady-
cyjnie jako forma organizacji narzucona przez system polityczno-ekonomiczny, oraz 
globalizację z dołu (globalization from below), która jest jednoczeniem się ludzi w akcie 
oporu przeciw globalizacji z góry i jej negatywnym skutkom. 

Równocześnie odbywało się kilka modułów tematycznych, co dawało szerokie spek-
trum wyboru, a z drugiej strony uniemoŜliwiało zapoznanie się ze wszystkimi atrak-
cyjnymi propozycjami.  

Liczne wystąpienia dotyczyły moŜliwości zastosowania teoretycznych rozwiązań 
teorii dialogowego Ja w pracy psychoterapeutycznej. Psychoterapeutyczny kontekst 
wydaje się dobrym obszarem weryfikacyjnym i źródłem nowych intuicji. Ponadto po-
dejście dialogowe do rozumienia procesu zmian w psychoterapii poszerza moŜliwości 
interpretacyjne, na co wskazywali Armanda Gonçalves, Eugénia Fernandes i Miguel 
Gonçalves w referacie pt. „Unspoken narratives in psychotherapy”, wygłoszonym pod-
czas sympozjum na temat procesów zmian w psychoterapii. Reprezentowali oni pogląd, 



SPRAWOZDANIA 

 

147 

Ŝe relacja klient–terapeuta moŜe być rozpatrywana z perspektywy dynamiki ujawnia-
nia i ukrywania treści. W tradycyjnym podejściu do psychoterapii to, co przemilczane, 
jest traktowane jako wyraz oporu, natomiast perspektywa dialogowa pozwala spojrzeć 
na to jako na rezultat nieustannej dynamiki Ja, w której dialog zewnętrzny i we-
wnętrzny współistnieją komplementarnie do siebie. Z tego punktu widzenia treści 
niewypowiedziane nie są (tylko) przejawem oporu, ale fragmentem wewnętrznej narra-
cji. W kolejnym referacie pt. „How do abused woman construct change in psychothera-
py? The role of unique outcomes” Marlene Mantos i Miguel Gonçalves zaprezentowali 
wyniki badań oparte na analizie procesu psychoterapeutycznego analizowanego pod 
kątem tzw. unikalnych rezultatów (unique outcomes – UO), które – jak się okazuje – 
mają znaczący wpływ na proces zmian. Autorzy ci sugerują, Ŝe proces psychoterapeu-
tyczny moŜe być pełniej zrozumiany, gdy przełoŜymy do tego terminy teorii dialogowej 
wraz ze związaną z tym metodologią. 

Ciekawym niuansom dialogów wewnętrznych poświęcona była prezentacja pt. 
„The ’negotiational self ’: Resolving inner conflict with integrative (win-win) strate-
gies”. Dina Nir, mówiąc o sytuacjach decyzyjnych traktowanych jako dialog pozycji Ja, 
posługiwała się językiem negocjacji. Autorka prezentacji zaproponowała podział na 
dwie moŜliwe strategie: zwycięzca – przegrany, w której jedne pozycje dominują nad 
innymi, oraz zwycięzca – zwycięzca, w której wiele pozycji Ja funkcjonuje na zasadzie 
współpracy. Na podstawie studium przypadku Nir zaprezentowała terapeutyczną 
zmianę dotychczasowych strategii wewnętrznych negocjacji z rozdzielającej „zwycięzca 
– przegrany” na integrującą „zwycięzca – zwycięzca”. 

Na uwagę zasługują równieŜ plakaty poświęcone zastosowaniu teorii w terapii, jak 
np. „Aids, drugs, emotions and self dynamics” (Anna Luiza Branco i Angela Uchoa 
Branco) prezentujący terapeutyczny proces identyfikacji pozycji „Ja-ojciec” u chorego 
na aids i uzaleŜnionego od narkotyków męŜczyzny. Terapia słuŜyła odnalezieniu się 
w roli ojca i członka własnej rodziny. 

NaleŜyte miejsce w programie konferencji zajęły prezentacje dotyczące socjokultu-
rowych wyznaczników funkcjonowania wielogłosowego Ja w pluralistycznym społeczeń-
stwie. Inspirujące były szczególnie analizy procesu akulturacji i konstruowania toŜsa-
mości oraz znaczeń osobistych na bazie wzajemnych interakcji między Ja a kulturą. 

Bardzo interesujące były badania międzykulturowe Mayumi Karasava, prowadzo-
ne we współpracy z Hazel R. Markus, Katerine B. Curhan, Shinobu Kitayama i Carol 
D. Ryff, zaprezentowane na plakacie „Aging, culture and well-being: A Japanese/U.S. 
comparision”. Projekt skupiał się na róŜnicach kulturowych pomiędzy indywidualiz-
mem i kolektywizmem w kontekście starzenia się. Rezultaty wskazują na to, Ŝe proces 
starzenia się w kulturze japońskiej przebiega łagodniej i towarzyszy mu wyŜsze poczu-
cie sensu Ŝycia. 

Większość prezentacji stanowiły doniesienia z badań, przykłady aplikacyjnej war-
tości teorii dialogowego Ja bądź to teoretyczne rozwaŜania nad obecnym stanem wie-
dzy. Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się równieŜ zagadnienia związane 
z naukowym statusem podejścia dialogowego oraz moŜliwościami innowacji w obszarze 
teorii i metodologii. 

W kontekście wyzwań i moŜliwości, jakie daje teoria dialogowa, w prezentacji 
„How to measure internal dialogical activity – proposition of a new scale”, Piotr Oleś 
i Maria Oleś przedstawili propozycję nowej skali do badania indywidualnych dyspozy-
cji myślenia dialogowego. ZałoŜeniem metody jest traktowanie myślenia dialogowego 
jako względnie stałej, indywidualnej cechy. Itemy zostały skonstruowane na podstawie 
teorii dialogowego Ja Hermansa oraz badań empirycznych w nurcie dialogowym. Nowy 
sposób operacjonalizacji cieszył się duŜym zainteresowaniem. 
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Wyzwania stawiane przed podejściem dialogowym i fundamentalne pytania, na 
jakie odpowiedź jest wciąŜ jeszcze niejasna, były równieŜ przedmiotem dyskusji pod-
czas sympozjum interaktywnego pt. „Dialoguing on methodologies: The challenge from 
dialogical self”, w którym udział wzięli Brady Wagner, Jaan Valsiner, João Salgado, 
Livia M. Simão oraz Tania Zittoun.  

Interesujących kwestii teoretycznych dotyczył panel skupiający się na waŜnym 
z perspektywy rozwoju teorii dialogowej pytaniu „Dialogizm: Jeden czy wiele?” Przed-
miotem zainteresowania uczestników (Jaan Valsiner, Ivana Marková, Per Linell oraz 
João Salgado) był dialogizm jako pewna dynamiczna, teoretyczna struktura. Dyskusja 
dotyczyła źródeł dialogu i jego konstytucjonalnych właściwości. Zaprezentowana przez 
Salgado wieloaspektowa definicja dialogizmu łączy w sobie pięć podstawowych pryncy-
piów: racjonalność, zmienność, dialogowość, kontekstualność i dynamikę. Jak zauwaŜył 
Salgado, swoisty paradoks dialogizmu polega na tym, Ŝe opisy są monologiczne, a sam 
proces nazywania zawsze dialogiczny. 

Teoria dialogowa, często wsparta doświadczeniem badań eksperymentalnych, jest 
inspiracją dla ciekawych pomysłów badawczych. Bardzo interesującą metodę aktywi-
zacji specyficznych pozycji Ja zaproponowały Kara Vloet i Ina ter Avest w prezentacji 
„Father and daughter: Stories in dialogue with self-narratives”. W prowadzonych przez 
autorki badaniach uŜyty był film rysunkowy jako bodziec uruchamiający specyficzne 
autonarracje odnoszące się do momentów decyzyjnych w karierze lub edukacji bada-
nych kobiet. Tematem filmu była relacja ojca z córką. Interesujące było to, Ŝe film dzia-
łał jako bodziec symbolizujący historię Ŝycia i umoŜliwiając identyfikację z bohaterem, 
uruchamiał wyobraŜone dialogi. 

Ciekawy poznawczo-eksperymentalny sposób ujmowania zaleŜności wielości 
i spójności koncepcji siebie przedstawił Hubert Suszek w prezentacji „Self multiplicity 
and integration: The perspective of cognitive-experimental self-theory”. Przeprowadzo-
ne przez autora badania wskazują na to, Ŝe system doświadczeniowy jest odpowie-
dzialny za wielość koncepcji siebie, a system racjonalny – za jej spójność. Takie podej-
ście pozwala opisywać Ja jako zarówno wielogłosowe, jak i spójne. 

Na wysokie uznanie zasługuje naukowy i techniczny poziom organizacji konferen-
cji. Sale, w których odbywały się sympozja, były zawsze dobrze przygotowane. W mate-
riałach konferencyjnych zamieszczono przejrzyście i praktycznie zredagowaną ksiąŜkę 
abstraktów wraz z planem konferencji, listę kontaktów mailowych wszystkich uczest-
ników konferencji, planem uniwersytetu oraz turystyczną mapą Bragi. Konferencji 
towarzyszyły równieŜ atrakcje w postaci wycieczki do miejscowości Guimares oraz 
bankiet w Porto, z muzyką fado. 

Atmosfera konferencji była bardzo przyjemna. Oprócz dobrej organizacji, wyśmie-
nitej portugalskiej kawy, która pomagała w utrzymywaniu uwagi przez cały dzień, 
ujmowało piękne połoŜenie młodego uniwersytetu, urok miasta Braga i niezwykle przy-
jazny sposób bycia jego mieszkańców. 
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