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Podmiotowo!". Co to mo#e znaczy"?

Krzysztof Mudy$
Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artyku  jest g osem w dyskusji nad tekstem Joanny Trzópek „Czy w psychologii spo ecznej jest miejsce 

na kategori% podmiotowo!ci?”. Na wst%pie autor uzasadnia, #e „podmiotowo!"” nie jest precyzyjn& ani 

jednoznaczn& kategori&, lecz raczej ide&, która wymaga teoretycznej rewizji, a nast%pnie operacyjnego 

doprecyzowania. Jako punkt wyj!cia proponuje systematyczn& analiz% powszechnie u#ywanej opozycji 

poj%ciowej, jak& jest instrumentalne vs. nieinstrumentalne traktowanie innych ludzi, jak równie# samego 

siebie i dochodzi do wniosku, #e bardzo cz%sto traktujemy siebie instrumentalnie. W jakich okoliczno!ciach 

to robimy, pozostaje pytaniem empirycznym – bardzo zreszt& obiecuj&cym. Odwrotn& stron& dehumani-

zacji ludzi jest antropomorÞzowanie czy te# humanizowanie „obiektów”, które lud'mi nie s&, takich jak 

zwierz%ta, maszyny, si y natury lub spiritual agents. Ta do!" powszechna tendencja mo#e rzuci" wiele 

!wiat a na pytanie, co jest istot& ludzkiej podmiotowo!ci. W nawi&zaniu do stosunkowo nowej propozycji 

teoretycznej, by samokontrol% przeciwstawia" procesom samoregulacji (Ryan i Deci, 2000), autor suge-

ruje, #e istotn& cech& podmiotowo!ci jest ca o!ciowe do!wiadczanie i traktowanie ludzi (z sob& w &cznie) 

– w przeciwie$stwie do nastawienia cz&stkowego, niejako wybiórczego. Pozwala to powi&za" podmioto-

wo!" z demokratycznym modusem samoregulacji przy podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów, 

jak równie# autokratyczne w a!ciwo!ci samokontroli z instrumentalno!ci&. Znaczy to, #e kiedy podejmuj&c 

decyzje i funkcjonuj&c w sposób autokratyczny traktujemy siebie instrumentalnie, uwzgl%dniamy wówczas 

tylko ograniczon& liczb% wewn%trznych agend osobowo!ci. Analogicznie: gdy komunikujemy si% z innymi 

lud'mi w sposób instrumentalny, staraj&c si% sprowokowa" lub wymusi" okre!lon& (korzystn& tylko dla 

nas) reakcj%, redukujemy ich wewn%trzne zasoby przez odwo ywanie si% do ograniczonej liczby ich osobo-

wo!ciowych agend.

S owa kluczowe: orientacja instrumentalna vs. nieinstrumentalna, antropomorÞzm, samoregulacja vs. 

samo kontrola, ca o!ciowo!", podmiotowo!"

Tekst Joanny Trzópek „Czy w psychologii spo ecznej 

jest miejsce na kategori% podmiotowo!ci?” zas uguje 

na uwag% z wielu powodów. Autorce uda o si% bowiem 

w sposób panoramiczny, a mimo to precyzyjny, a zarazem 

wartki i komunikatywny wyartyku owa" wiele niezwykle 

wa#kich problemów, które mog& i powinny sp%dza" sen 

z powiek najbardziej dociekliwym teoretykom. Niewielu 

autorom uda oby si% sprosta" tak trudnemu zadaniu.

W trakcie lektury tekstu „czytaj&cy podmiot” (a przy-

najmniej pisz&cy te s owa) mia by ochot% podpisa" si% za-

równo pod wyk adni& problemów, przytaczan& lub formu-

 owan& argumentacj&, jak te# wi%kszo!ci& poszczególnych 

konkluzji. Niew&tpliwie tradycyjne, mocno zakorzenione 

w naszej kulturze rozumienie podmiotu, odwo uj&ce si% 

do sprawstwa, !wiadomej kontroli w asnych zachowa$ 

i w ogóle !wiadomo!ci (traktowanej jako nadrz%dna, 

specyÞ cznie ludzka i uprzywilejowana agenda steruj&-

ca naszym zachowaniem), wymaga zasadniczej rewizji. 

Sk ania do tego zgromadzona ju# pula empirycznie udo-

kumentowanych faktów. Pojawia si% zatem pytanie o kie-

runki poszukiwa$ nowych propozycji, umo#liwiaj&cych 

redeÞ nicj% „bycia podmiotem”. Wprawdzie temat to trud-

ny, wymagaj&cy d u#szych i systematycznych docieka$, 

prowadzonych w kontek!cie odpowiednio proÞ lowanych 

bada$ empirycznych, niemniej w tej w a!nie kwestii po-

staram si% wyartyku owa" kilka wst%pnych uwag i w&t-

pliwo!ci.Krzysztof Mudy$, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedago-

giczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchor&#ych 2, 

30-084 Kraków, e-mail: liberum@poczta.onet.pl
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O „kategorii podmiotowo ci” krytycznie, 

metateoretycznie

Nieco paradoksalnie, ze wszystkich stwierdze$ komen-

towanego tekstu najwi%cej w&tpliwo!ci (meta)teoretycz-

nych wzbudza sam tytu , a zw aszcza tzw. kategoria pod-

miotowo!ci. Wprawdzie wiadomo, #e z pragmatycznego 

czy technicznego punktu widzenia, zwa#ywszy na wspó -
czesny „kompaktowy” obyczaj, tytu  powinien by" krótki. 

Gdyby jednak na chwil% abstrahowa" od zwyczajów i wy-

mogów wspó czesno!ci, to bardziej adekwatny do zawar-

to!ci tekstu tytu  – w barokowej retoryce – móg by brzmie" 

na przyk ad tak: „Prolegomena do szczególnie wa#kich 

problemów nauk spo eczno-behawioralnych, adresowane 

zw aszcza do wspó czesnej psychologii spo ecznej, z im-

plikacjami dla rozumienia kategorii podmiotu oraz przed-

miotu psychologii jako nauki – by" mo#e – o cz owieku 

traktuj&cej”. Precyzuj&c – jako teoretyk nie jestem prze-

konany, czy o podmiotowo!ci nale#a oby mówi" w licz-

bie pojedynczej, czy mnogiej. Mo#e bezpieczniej by oby 

mówi" o kategoriach zwi&zanych z podmiotowo!ci& lub 

wr%cz o aspektach podmiotowo!ci. Wydaje si%, #e pod-

miotowo!" jest nie tyle teoretycznie ugruntowan& i wy-

starczaj&co jednoznaczn& kategori&, ile raczej skrótowym 

has em, ewentualnie poj%ciem zbiorczym, rozmytym, 

za którym nie stoj& ani jednoznaczny uzus, ani deÞ nicja 

teoretyczna (osadzona w konkretnej, autorskiej koncepcji 

cz owieka), ani te# deÞ nicja operacyjna. Oczywi!cie, ist-

niej& granice deÞ niowania i wbrew #yczeniowym postula-

tom Arystotelesa nie wszystkie poj%cia si% do tego nadaj& 

etc. Niemniej postulatem minimalistycznym (acz reali-

stycznym) wydaje si% unikanie zast%powania problemów 

(czyli jednoznacznie sformu owanych pyta$) has ami. 

Zgodnie z duchem konkretystycznej ontologii Tadeusza 

Kotarbi$skiego mo#na bowiem wierzy" w istnienie „bia-

 ego !niegu”, lecz zarazem upiera" si%, #e „biel (lub bia-

 o!") jako taka” nie istnieje. Oczywi!cie, pozostaj&c dalej 

w zgodzie z argumentacj& Kotarbi$skiego (1949, 1952), 

którego postulaty ontologiczno-metodologiczne s& mi bli-

skie, mo#na dla zwi%z o!ci przekazu pos u#y" si% czasem 

s owem „biel”, lecz nale#y mocno uwa#a", by rzeczona 

biel nie sta a si% kolejn& hipostaz&, tj. by nie przypisywa" 

jej wy#szego statusu ontologicznego ni# na to zas uguje. 

Ten sam postulat mo#na i nale#y odnosi" do wszelkich 

innych -o!ci, czyli has owo artyku owanych (a przez to 

szlachetnie brzmi&cych) idei, takich jak wolno!" (w ogó-

le), !wiadomo!", sprawiedliwo!", podmiotowo!" etc. 

Zgoda, #e ró#ni ludzie, z rozmaitych powodów, niekie-

dy czuj& si% wolni (lub zniewoleni), miewaj& poczucie 

sprawstwa b&d' autorstwa (lub wr%cz przeciwnie), lecz 

jest to inny (i o wiele bezpieczniejszy) poziom abstrakcji 

ni# w przypadku odpowiadaj&cych im idei, których status 

ontologiczny jest mizerny, a nawet wielce podejrzany. Co 

innego bowiem wierzy", #e po ulicach chodz& podmioty, 

a co innego s&dzi", #e tu i ówdzie majestatycznie przecha-

dza si% sama podmiotowo!".

Mimo tych zasygnalizowanych w p aszczy'nie teore-

tycznej zastrze#e$, które sprowadzaj& si% do konkluzji, #e 

z has ami nie warto dyskutowa", chyba #e uda si% je prze-

formu owa" na do!" jednoznaczne pytania, chcia oby si% 

powiedzie", #e wprawdzie „kategoria podmiotowo!ci” 

jest ma o kategoryczna, niemniej sprawa rozumienia pod-

miotu (czy warunków podmiotowo!ci) pozostaje i czeka 

na powa#ne i systematyczne jej potraktowanie1. Z prak-

tycznego, egzystencjalnego i spo ecznego punktu widze-

nia jest to sprawa ca kiem fundamentalna; tak#e w p asz-

czy'nie teoretycznej – mimo #e jest to temat trudny, nie-

wdzi%czny i nierokuj&cy spektakularnych rozstrzygni%".

Wydaje si%, #e sposób my!lenia o relacji !wiado-

me – nie!wiadome w kategoriach nadrz%dno!ci i pod-

rz%dno!ci, wy#szo!ci i ni#szo!ci nale#y od o#y" do la-

musa. Podobnie, traktowania !wiadomo!ci jako (niemal) 

wszechwiedz&cej lub najlepiej poinformowanej central-

nej agendy równie# nie da si% utrzyma" w kontek!cie 

ju# (a poniek&d od dawna) zgromadzonych obserwacji 

i dobrze udokumentowanych, zreplikowanych faktów. 

Wymiar centrum (decyzyjne) vs. niedoinformowane pery-

feria jest wprawdzie bardziej obiecuj&cy ni# podrz%dno!" 

vs. nadrz%dno!", lecz tylko przy niestereotypowo i bardzo 

dynamicznie rozumianej centrali, której tre!" i usytuowa-

nie w strukturze agend (modu ów) zmienia si% stosownie 

do okoliczno!ci. Nasuwa si% tu metafora nawi&zuj&ca do 

zarz&dzania w organizacji. Mo#na my!le" o !wiadomo!ci 

jako dyrekcji, która konwencjonalnie interpretuje swoje 

sta e obowi&zki (zgodnie z ustalonym kiedy! przydzia em 

czynno!ci), b&d' my!le" o roli dyrekcji w kategoriach in-

terwencji kryzysowej, czyli przemieszczaj&cego si% w te-

renie i – co wa#niejsze – zmieniaj&cego swój sk ad per-

sonalny sztabu kryzysowego. Pami%tam, #e w latach 80. 

ubieg ego wieku t% drug& opcj% rozumienia dyrektorskiej 

funkcji lansowa  Kazimierz Obuchowski, w nawi&zaniu 

do prowadzonych przez siebie bada$ nad dyrektorami 

PGR-ów.

By" mo#e dobrze funkcjonuj&ca !wiadomo!" musi 

godzi" obydwie funkcje, tj. sta e obowi&zki zwi&zane 

z monitorowaniem pracy podw adnych i wetowania pro-

blematycznych decyzji, z antycypowaniem i pod&#aniem 

za bie#&cymi trudno!ciami, wchodz&c tym samym w rol% 

tzw. interwenta kryzysowego. Warto przypomnie", #e 

rozumienie !wiadomej regulacji jako agendy (lub raczej 

trybu funkcjonowania), w &czaj&cej si% wtedy, gdy roz-

pocz%te dzia anie napotyka jak&! przeszkod% (której nie 
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udaje si% przezwyci%#y" przy u#yciu rutynowych !rod-

ków) by o zasadnicz& tez& tzw. gruzi$skiej szko y nasta-

wienia (por. B#a awa, 1970).

Ponadto, !wiadomo!" musi te# pe ni" funkcj% proaktyw-

n&, wybiega" my!l& w przysz o!", formu owa" cele i pla-

ny dzia ania. I w tej roli !wiadomo!" wydaje si% trudna 

do zast&pienia. Oprócz dwóch wspomnianych wcze!niej 

wymiarów, pomocnych w poszukiwaniu ró#nic mi%dzy 

regulacj& !wiadom& a nie!wiadom&, warto rozwa#y" jesz-

cze jeden, opisywany przez inn& opozycj% poj%ciow&, tj. 

ca o!ciowo!" vs. parcjalno!". O tym jednak nieco pó'niej.

O instrumentalnym vs. podmiotowym 

traktowaniu siebie i innych

Zacznijmy od pocz&tku, czyli od po cz%!ci potocznego, 

a po cz%!ci transdyscyplinarnego rozró#nienia na instru-

mentalne i nieinstrumentalne (podmiotowe) traktowanie 

ludzi. Wydaje si% #e o tzw. podmiotowo!ci mogliby!my 

dowiedzie" si% czego! wi%cej, badaj&c i analizuj&c ró#ni-

ce mi%dzy podej!ciem instrumentalnym a podmiotowym 

w relacjach z innymi lud'mi. By" mo#e, wychodz&c od 

problemu, który wydaje si% raczej praktyczny (a tak#e 

etyczny) ni# teoretyczny, mogliby!my wzbogaci" rów-

nie# swoje rozumienie warunków bycia podmiotem. 

Wprawdzie rozró#nienie to jest intuicyjnie zrozumia e, 

lecz nie znaczy to, #e  atwo je precyzyjnie (i operacyjnie) 

opisa". Potraktowa" kogo! instrumentalnie, to zreduko-

wa" go do okre!lonej funkcji lub nak oni", sprowokowa" 

do okre!lonej reakcji (np. zakupu okre!lonego produktu) 

pro!b&, gro'b& lub szanta#em (tak#e emocjonalnym), to 

pos u#y" si% manipulacj&, dzia aj&c przez zaskoczenie, 

Þ ltruj&c i przemilczaj&c wa#ne dla podj%cia decyzji infor-

macje, stwarzaj&c presj% czasu, etc. Traktuj&c kogo! in-

strumentalnie, abstrahujemy od jego uczu", potrzeb, sys-

temu warto!ci oraz dalszych konsekwencji wymuszonej 

(w jakim! sensie) decyzji (reakcji) dla jego dobrostanu. 

Niechaj klient wykupi polis%, zaci&gnie kredyt i w ogó-

le zrobi co!, co koresponduje z naszymi (lecz nie jego) 

potrzebami czy preferencjami, a potem „ju# cho"by po-

top”. Aby skutecznie wygenerowa" po#&dan& dla siebie 

reakcj%, wykorzystujemy sw& przewag% lub stosujemy 

przemoc (niekoniecznie Þ zyczn&, mo#e to by" szanta# 

emocjonalny), czyli pozbawiamy lub ograniczamy czy-

j&! autonomi%, wykorzystuj&c elementy manipulacji. 

Wspólnym mianownikiem tych zabiegów jest to, #e stwa-

rzamy sytuacj%, która ogranicza dost%p jednostki do jej 

potencjalnych, szeroko rozumianych zasobów (informa-

cyjnych, intelektualnych, emocjonalnych czy motywacyj-

nych). Ograniczamy zatem lub przekre!lamy jej wolno!" 

wyboru poprzez zaw%#enie jej zasobów. Mo#na te# po-

wiedzie", #e przy instrumentalnym traktowaniu drugiego 

cz owieka abstrahujemy lub celowo (niejako z preme-

dytacj&) ignorujemy wewn%trzny i zewn%trzny kontekst 

funkcjonowania danej osoby.

Nale#a oby teraz zada" komplementarne pytanie: Co 

to znaczy traktowa" drug& osob% podmiotowo? Tu odpo-

wied' wydaje si% trudniejsza. Bezpiecznym punktem wyj-

!cia móg by by" biblijny postulat „Kochaj bli'niego swe-

go jak siebie samego”. Pierwsza cz%!" postulatu zak ada 

przyjazne traktowanie drugiej osoby, co powinno wyklu-

cza" lub mocno ogranicza" pokusy manipulacji. Jednak 

nie do ko$ca, gdy# – jak wiadomo – zw aszcza w bliskich 

relacjach, na przyk ad rodzice – dzieci, wyst%puje pokusa, 

by ogranicza" autonomi% i swobod% m odego cz owieka 

z wykorzystaniem elementów nacisku i w ogóle szeroko 

rozumianej manipulacji „dla jej/jego dobra”. Wiadomo 

te#, #e mi o!" bywa zaborcza, co zreszt& znajduje wyraz 

w powiedzeniu, #e w mi o!ci i na wojnie wszelkie !rodki 

s& dozwolone.

Przejd'my do drugiej cz%!ci postulatu – „jak siebie sa-

mego”. Czy siebie traktujemy podmiotowo? Wydawa" by 

si% mog o, #e skoro – niejako z deÞ nicji – zas ugujemy 

na miano podmiotów, odpowied' powinna by", po pro-

stu, twierdz&ca. Jednak#e tak nie jest. Bezpiecznie by oby 

powiedzie" tylko, #e siebie samych zazwyczaj traktujemy 

bardziej podmiotowo ni# innych ludzi, zw aszcza je!li 

innych ludzi potraktujemy in general oraz je!li #yjemy 

w kulturze indywidualistycznej i jeste!my jej typowymi 

przedstawicielami. Pytanie: Kto, w jakich okoliczno-

!ciach (i w jakim zakresie) traktuje siebie podmiotowo, 

a kiedy, przeciwnie, jest przede wszystkim pytaniem 

empirycznym. Lista wyj&tków, czyli sytuacji, w których 

ludzie traktuj& samych siebie raczej instrumentalnie ni# 

podmiotowo, wydaje si% bowiem ca kiem d uga. I tak na 

przyk ad, ilekro" dana osoba po!wi%ca si% dla innych lu-

dzi (np. dla rodziny) lub dla okre!lonej idei ponadwarto!-

ciowej (niewa#ne, czy jest to zbawienie ludzko!ci, czy 

w asna kariera) podmiotowe traktowanie siebie staje si% 

wielce problematyczne. Je!li uznamy, #e podmiotowe 

traktowanie zak ada respektowanie uczu", d ugotermino-

wych celów i warto!ci osobistych oraz autonomii danej 

osoby, lista zagro#e$ wydaje si% d uga. Równie# w odnie-

sieniu do podmiotowego traktowania siebie. Chcia oby 

si% powiedzie", #e ilekro" w sposób autokratyczny wy-

muszamy na sobie okre!lone zachowania, czyli ilekro" 

stosujemy samokontrol% odwo uj&c& si% do idei silnej 

woli, tylekro" nie traktujemy siebie podmiotowo.

Jest jeszcze inny aspekt, który wi&#e si% z do!" uniwer-

saln& tendencj& do antropomorÞ zacji, czyli przypisywania 

ludzkich cech i zachowa$ istotom/obiektom, które lud'mi 

nie s&. Otó# nie mo#na zaw%#a" problemu podmiotowego 

traktowania do relacji mi%dzyludzkich. Krótko mówi&c, 
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mo#na nie tylko dehumanizowa" i uprzedmiotawia" lu-

dzi, lecz równie dobrze mo#na humanizowa" zwierz%ta, 

maszyny, si y przyrody oraz bóstwa (spiritual agents), jak 

ujmuj& to Waytz, Cacioppo i Epley (2010). Wspomniani 

autorzy, konstruuj&c skal% Individual Differences in 

Anthropomorphism Questionnaire (IDAQ), zdecydowali 

si% na operacjonalizacj% tendencji antropomorÞ zacyjnych 

przez odwo anie si% do takich wska'ników, jak: posiada-

nie w asnego umys u, posiadanie wolnej woli, !wiado-

mo!ci, w asnych intencji oraz mo#liwo!ci do!wiadcza-

nia emocji. Nie wchodz&c w szczegó y, nale#y zgodzi" 

si% ze stwierdzeniem autorów, #e „Anthropomorphism is 

a far-reaching phenomenon that incorporates ideas from 

social psychology, cognitive psychology, developmen-

tal psychology, and neurosciences” (Waytz i in., 2010, 

s. 219). O tym, jak rozleg ym i uniwersalnym zjawiskiem 

jest sk onno!" do antropomorÞ zacji komputerów i serwo-

wanych za ich po!rednictwem przekazów (generowanych 

automatycznie za spraw& oprogramowania i „humanizo-

wanych” dodatkowo, cz ekopodobnymi awatarami) prze-

konuje nas zw aszcza lektura – wydanej do!" dawno temu 

– ksi&#ki Byrona Reevesa i Clifforda Nassa (1996) pod 

wymownym tytu em The media equation. How  people 

treat computers, television and new media like real pe-

ople and places, w której autorzy referuj& wyniki ponad 

trzydziestu eksperymentów, z których wynika, #e za-

równo same komputery, jak i przekazy serwowane przez 

nowsze media jeste!my sk onni traktowa" niemal tak 

jak konkretnych, #ywych ludzi. Nawiasem mówi&c, pa-

mi%tam jak swego czasu pewien mój znajomy, cz owiek 

uprzejmy i kulturalny, przez wiele miesi%cy odruchowo 

mówi  w kierunku komputera „przepraszam” ilekro" na-

cisn&  niew a!ciwy klawisz.

Uogólniaj&c, równolegle do licznych przejawów de-

humanizacji obserwowanych we wspó czesnym zurba-

nizowanym i zbiurokratyzowanym !wiecie, mo#emy te# 

raz po raz obserwowa" przejawy humanizowania nie tyl-

ko „zaprzyja'nionych” zwierz&t, lecz równie# urz&dze$ 

technicznych, takich jak w asny (coraz bardziej inteli-

gentny) samochód lub komputer. Czasem, a mo#e nawet 

do!" cz%sto, mo#na w tym dostrzec przejawy kompensa-

cji i przeniesienia – osoby cierpi&ce na deÞ cyt bli#szych 

relacji z innymi lud'mi, a zw aszcza tzw. mizantropi, 

prezentuj& cz%sto nadzwyczaj ludzki stosunek do zwie-

rz&t i innych antropomorÞ zowanych obiektów, takich jak 

spiritual agents lub technological devices.

Rozszerzaj&c kontekst rozwa#a$, warto zauwa#y", #e 

sposób traktowania siebie, zgodnie z zasadami internali-

zacji, jest w du#ym stopniu pochodn& tego, jak traktuj& 

nas inni. Id&c dalej, mo#na powiedzie", #e sposób trak-

towania siebie jest pochodn& relacji z innymi lud'mi 

oraz – co wydaje si% mniej oczywiste – kontekstu !rodo-

wiskowego i charakteru dominuj&cej, codziennej aktyw-

no!ci #yciowej. Upraszczaj&c: je!li wi%ksz& cz%!" czasu 

na jawie sp%dza si% na przyk ad w otoczeniu urz&dze$ 

technicznych, to najprawdopodobniej przek ada si% to 

w jakim! stopniu na kategorie my!lenia i do!wiadczania 

siebie. A wówczas mo#e si% zdarzy", #e „bycie systemem 

mechanicznie doskona ym” staje si% idea em i najbardziej 

po#&danym komplementem. Zasadniczo wydaje si%, #e 

funkcjonowanie w otoczeniu nieo#ywionym nie sprzyja 

ani antropomorÞ zacji, ani podmiotowemu traktowaniu 

siebie. Z drugiej za! strony, niejako wtórnie i w duchu 

tzw. przyczynowo!ci cyrkularnej (Hahn, 2011), mo#na 

doszukiwa" si% zwi&zku mi%dzy dominuj&cym sposobem 

do!wiadczania siebie (czy to jako cia a lub maszyny, czy 

raczej umys u) a dominuj&c& orientacj& ontologiczn&, od-

noszon& do rzeczywisto!ci jako ca o!ci (Mudy$, 2009).

Reasumuj&c, jeste!my podmiotami z deÞ nicji. Jednak 

kwesti& otwart&, a zarazem empiryczn&, pozostaje pytanie: 

kto, kiedy (w jakich okoliczno!ciach) i w jakim stopniu 

traktuje siebie podmiotowo, a kiedy wr%cz przeciwnie?

Podmiotowo ! jako synonim ca"o ciowo ci

Swego czasu Erich Fromm, zastanawiaj&c si% nad isto-

t& wolno!ci pozytywnej, pos u#y  si% sformu owaniem, 

#e „jest to spontaniczna aktywno!" ca ej zintegrowanej 

osobowo!ci” (Fromm, 1942). Wolno!" pozytywna (lub 

raczej poczucie bycia wolnym) wydaje si% kwintesen-

cj& podmiotowo!ci, o której nale#a oby my!le" w kate-

goriach modalnych, stopniowalnych. W przytoczonym 

stwierdzeniu autora Ucieczki od wolno!ci kluczowe po-

j%cia (a zarazem warunki wolno!ci pozytywnej) to„ca-

 o!ciowo!"” i „integralno!"”. Tak#e wspomniana tam 

„spontaniczno!"” wydaje si% ca kiem nieprzypadkowa. 

Skuteczna samokontrola (cho" u wielu ludzi wi&#e si% 

z do!wiadczaniem wolno!ci) zak ada bowiem podzia  na 

to, co kontrolowane, i na to, co kontroluj&ce. Ta dwoisto!" 

procesów dokonuje si% zapewne z pewnym uszczerb-

kiem dla integralno!ci aktualnie zachodz&cych procesów 

i komfortu do!wiadczanego stanu2.

Zauwa#my te#, #e we Freudowskiej psychoanalizie, 

podobnie jak w pó'niejszych wersjach podej!cia psycho-

dynamicznego, celem terapii nie jest „poszerzanie !wia-

domo!ci”, lecz wtórne zintegrowanie z Ego wypartych 

czy zdysocjonowanych tre!ci. Innymi s owy, celem ró#-

nych technik zmierzaj&cych do u!wiadomienia sobie 

przez pacjenta czego! nie!wiadomego nie jest wyelimi-

nowanie nie!wiadomo!ci, lecz tylko zwi%kszenie integra-

cji osobowo!ci poprzez redukowanie konß iktów mi%dzy 

poszczególnymi jej cz%!ciami. D&#enie do zwi%ksze-

nia integracji osobowo!ci obecne jest zreszt& w niemal 
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wszystkich nurtach terapeutycznych, z wyj&tkiem by" 

mo#e terapii behawioralnej, a ju# szczególnie widoczne 

jest to w ramach podej!cia Gestalt lub Voice Dialogue 

(Stone i Stone, 2004).

Bardzo przydatne w tym kontek!cie wydaje si% – za-

proponowane stosunkowo niedawno (Ryan i Deci, 2000, 

2006; por tak#e Kadzikowska-Wrzosek, 2010) – rozró#-

nienie mi%dzy samokontrol& a samoregulacj&. O ile sa-

mokontrola uto#samiana jest tutaj z autokratycznym spra-

wowaniem w adzy przez jak&! uprzywilejowan& agend%, 

o tyle samoregulacja zak ada demokratyczny sposób 

zarz&dzania w asnym zachowaniem. Demokratyczny 

sposób sprawowania kontroli zak ada niejako uwzgl%d-

nianie „g osu” wielu wewn%trznych agend na zasadach 

demokratycznych. I w tym sensie demokratyczny sposób 

zarz&dzania w asnym zachowaniem staje si% poniek&d sy-

nonimem ca o!ciowo!ci.

Co do ca o!ciowo!ci jako synonimu podmiotowo!ci 

czy podmiotowego ujmowania siebie i innych, to nasuwa 

si% pewna analogia z ró#nymi formami (ustrojami) spra-

wowania w adzy, a w szczególno!ci z ró#nymi formami 

demokracji parlamentarnej oraz stosowanymi tam proce-

durami podejmowania decyzji. Generalnie, co wydaje si% 

poza dyskusj&, podmiotowe traktowanie siebie i innych 

zak ada demokratyczny styl rz&dzenia i zarz&dzania. 

Oczywi!cie demokracja (zw aszcza jako has o) nie jest 

#adnym panaceum, lecz tylko – i tu mo#na zgodzi" si% 

z Winstonem Churchillem – z em najmniejszym. W przy-

padku funkcjonowania osobowo!ci – rozwijaj&c t% analo-

gi% – nale#a oby zapewne odwo a" si% do idei demokracji 

przedstawicielskiej. Jednak przy podejmowaniu decyzji, 

nawet je!li ta poci&ga za sob& wa#kie konsekwencje, nie 

mo#emy wszak konsultowa" jej z wszystkimi konkret-

nymi do!wiadczeniami czy informacjami. Przyjmijmy 

zatem, #e nasza osobowo!" sk ada si% z wielu agend 

lub agents, z których ka#da reprezentuje pewn& wi&zk% 

osobistych do!wiadcze$. Niektóre z agend mo#na by 

uto#samia" z systemami przekona$, b%d&cymi generali-

zacjami osobistych do!wiadcze$ i posiadanych informa-

cji. Kluczow& kwesti& jest sposób podejmowania decy-

zji w konkretnych okoliczno!ciach. Jak wiadomo, per 

analogiam do demokratycznych procedur, decyzje mog& 

zapada" zwyk & lub kwaliÞ kowan& wi%kszo!ci& g osów, 

a niekiedy mog& te# zapada" jednog o!nie.

Wa#niejsze jest jednak co! innego – czy g osowanie 

poprzedzone jest dobrze rozumianym dyskursem, czy 

te# mamy do czynienia z mechanicznym wdro#eniem 

jednej z procedur. Innymi s owy, nawet jednomy!lnie 

zapadaj&ce decyzje nie gwarantuj&, #e faktycznie zosta  
osi&gni%ty pe en konsensus, niejako w sposób delibera-

tywny (Reykowski, 2010). Gdyby jednak – upraszczaj&c 

– postawi" znak równo!ci mi%dzy decyzjami zapadaj&cy-

mi jednomy!lnie a pe nym konsensusem mi%dzy repre-

zentuj&cymi interes podmiotu agendami, wówczas w a!-

nie mieliby!my do czynienia z maksymalnym stopniem 

podmiotowo!ci. Gdy decyzja zapada za spraw& wi%cej ni# 

2/3 g osów, stopie$ podmiotowo!ci by by wci&# relatyw-

nie wysoki. Je!li jednak decyzja zostaje podj%ta stosun-

kiem g osów 51 do 49%, podmiotowo!" decyzji staje si% 

problematyczna (a samopoczucie podmiotu niezbyt kom-

fortowe), lecz wci&# jeszcze mo#na mówi" o podmioto-

wo!ci. Zdarza si% jednak, #e cz%!" pos ów jest nieobecna 

lub ich czujno!" zosta a u!piona b&d' te# zostali wprowa-

dzeni w b &d. Wówczas zarówno w kontek!cie parlamen-

tarnym, jak i w przypadku jednostki (która wszak nie jest 

monolitem, gdy# raczej „jest nas wielu”) mo#na mówi" 

o manipulacji oraz niepodmiotowym potraktowaniu po-

tencjalnej opozycji.

Mo#na s&dzi", #e podmiotowemu do!wiadczaniu siebie 

sprzyja demokratyczna struktura osobowo!ci, w odró#-

nieniu na przyk ad od tzw. osobowo!ci autorytarnej, do-

pasowanej do funkcjonowania w systemach totalitarnych 

(Mudy$, 2002). Wspó cze!nie demokracja kojarzy si% 

do!" jednoznacznie z rz&dami wi%kszo!ci i wi%kszo!cio-

wymi procedurami demokratycznymi. Przywykli!my te#, 

by o demokracji szlacheckiej z jej liberum veto my!le" 

pob a#liwie lub wr%cz pejoratywnie, traktuj&c ówczesne 

rozumienie demokracji (d&#&ce do jednomy!lno!ci) jako 

nieefektywne i pozbawione sensu. Okazuje si% jednak, #e 

d&#enie do wypracowania pe nego konsensusu w ramach 

danego gremium to nie tylko liberum veto i przejaw sa-

mowoli. Podobno – czego notabene dowiedzia em si% od 

Srebrnego Lisa; informacja w asna (sic!) – w wielu ple-

mionach india$skich Ameryki Pó nocnej obowi&zywa  
obyczaj, #e ich zgromadzenia obradowa y i dyskutowa y 

do skutku, tzn. tak d ugo (a niekiedy nawet bardzo d ugo), 

a# wszyscy zgromadzeni, dysponuj&cy prawem g osu do-

chodzili do konsensusu w okre!lonej sprawie. Wydaje si%, 

#e przynajmniej w niektórych kontekstach warto pami%-

ta" o tym, jakby zapomnianym, alternatywnym sposobie 

rozumienia demokracji.

Uwagi ko#cowe

Na koniec wró"my do zasadniczego pytania Autorki ko-

mentowanego tekstu – czy w psychologii spo ecznej jest 

miejsce dla kategorii podmiotu? Otó# wydaje si%, #e we 

wspó czesnej psychologii spo ecznej jest troch% miejsca 

dla kwestii zwi&zanych z podmiotowo!ci& czy raczej pod-

miotowym traktowaniem cz owieka, a zw aszcza innych 

ludzi. Je!li przedmiotem do!" wyraÞ nowanych bada$ by-

waj& warunki dehumanizacji innych (nawet w przypadku 

tzw. grup minimalnych), to si & rzeczy mo#na te# pyta" 
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i bada" okoliczno!ci, które sprzyjaj& (wtórnej) humani-

zacji czy podmiotowemu traktowaniu ludzi (kiedy indziej 

traktowanych przedmiotowo, instrumentalnie lub wr%cz 

nieludzko). Tego miejsca zapewne nie ma zbyt wiele, bo 

Zeitgeist zach%ca do podejmowania innych, mniej ca o!-

ciowych i mniej podmiotowych kwestii. Znacznie wi%cej 

instytucji (w tym sponsoruj&cych badania lub zaintereso-

wanych ich wynikami) nurtuj& zgo a odmienne pytania 

– jak uczyni" cz owieka zach annym konsumentem, fana-

tycznym wyborc& lub dyspozycyjnym pracownikiem, za-

przedaj&cym dusz% zatrudniaj&cej go korporacji. A komu 

potrzebne s& podmioty?
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PRZYPISY

1. Z o#ono!" problematyki podmiotowo!ci dodatkowo kom-

plikuje fakt, #e angielskie subjectivity oznacza zarówno podmio-

towo!", jak i subiektywno!". St&d Searle (1997), zastanawiaj&c 

si% nad najistotniejszymi cechami !wiadomo!ci i proponuj&c 

sze!" kryteriów, wymienia w pierwszej kolejno!ci w a!nie sub-

jectivity w znaczeniu subiektywno!ci. Tym tropem pod&#a te# 

Friedenberg (2008), autor ArtiÞ cial psychology. W konsekwen-

cji mamy do czynienia z dwiema tradycjami i przeciwstawnymi 

konstrukcjami poj%ciowymi: 1) subiektywno!" jako cecha !wia-

domo!ci oraz 2) !wiadomo!ci jako jeden z wyró#ników (szerzej 

rozumianej) podmiotowo!ci, która po angielsku brzmi tak samo, 

czyli subjectivity.

2. W inspiruj&cym artykule „Self is magic” Wegner (2008) 

zauwa#a – zapewne s usznie – #e przekonanie o posiadaniu 

wolnej woli zawdzi%czamy w szczególno!ci temu, i# nie zna-

my (wszystkich) czynników determinuj&cych akty naszej woli. 

Wprawdzie idea wolnej woli jest mocno zakorzeniona w na-

szej kulturze, a jej narzucaj&ce si% potoczne rozumienie ozna-

cza  cz%sto brak lub niekompletno!" determinizmu, to jednak 

w p aszczy'nie fenomenologicznej poczucie wolno!ci zawdzi%-

czamy raczej odczuwanej (lub tylko przypisywanej sobie) au-

todeterminacji ni# przekonaniu o braku jakiejkolwiek determi-

nacji zewn%trznej. Sytuacyjne poczucie wolno!ci pojawia si% 

bowiem jako wypadkowa korzystnej konÞ guracji czynników 

„chc%”, „mog%”, „musz%” oraz ich negacji (Mudy$, 2004).
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Abstract

In this commentary I argue that “subjectivity” is not a precise and unequivocal term but a diffuse concept 

that needs theoretical revision and operationalization in empirical research. As a starting point I propose 

a systematic analysis of the commonly used opposition, i.e. instrumental vs non-instrumental treatment of 

other people and of ourselves. I conclude that quite often we treat ourselves instrumentally. An interesting 

empirical question is identiÞcation of circumstances in which we do it. The other side of dehumanization 

of human beings is anthropomorphism or humanization of nonhuman entities, such as animals, machines, 

forces of nature or spiritual agents. This common inclination could shed more light on the question which 

is essential for human subjectivity. In accordance with the relatively new theoretical suggestion to draw an 

opposition between self-control and self-regulation, I suggest that the essential feature of subjectivity is 

a holistic experiencing and treatment of people (including ourselves) as opposite to a partial treatment. This 

distinction connects a democratic mode of self-regulation with agency in decision making, and an autocratic 

mode with partiality and instrumentality. It means that when we make decisions and act in an autocratic 

way, by treating ourselves instrumentally, we respect only a limited number of our internal personality 

agents. In a similar way, while interacting with other people in an instrumental manner, we evoke their 

responses (usually useful only for us) by reducing their internal resources and interacting with a limited 

number of their internal agents.

Key words: instrumental vs non-instrumental orientation, anthropomorphism, self-regulation vs self-con-

trol, totality, subjectivity
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