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Czy w psychologii spo ecznej jest miejsce 
na kategori! podmiotowo"ci?

Joanna Trzópek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello!ski

Psychologia po d ugiej przerwie powraca dzi" do zagadnie# wa$nych i anga$uj%cych nie tylko kr!gi 
naukowe. Do takich nale$y z pewno"ci% problematyka podmiotu. Z podmiotowo"ci% wi%zane s% zazwy-
czaj dwa podstawowe atrybuty: sprawstwo (wola) i samowiedza. W artykule konfrontuj! to ugruntowane 
w potocznym (folk) do"wiadczeniu i tradycji ÞlozoÞcznej rozumienie z rezultatami bada# naukowych 
i tworzonymi na ich podstawie koncepcjami funkcjonowania cz owieka. Poruszane kwestie maj% charak-
ter metateoretyczny i plasuj% si! na styku problematyki psychologicznej, neuronaukowej i ÞlozoÞcznej. 
Tekst sk ada si! z czterech cz!"ci. W cz!"ci pierwszej rozwa$am ogólne zagadnienia zwi%zane z podmio-
tem na gruncie potocznym i naukowym. W cz!"ci drugiej podmiot pojawia si! w kontek"cie problemów 
"wiadomo"ci i "wiadomego sprawstwa. Cz!"& trzecia koncentruje si! na badaniach psychologii spo ecznej 
(zw aszcza nurtu social cognition). Cz!"& czwarta to miejsce na pojawiaj%ce si! pytania i w%tpliwo"ci.

S owa kluczowe: podmiot, sprawstwo, samowiedza, psychologia potoczna, neuronauka, poznanie spo-
 eczne, problem psychoÞzyczny

Kwestie poruszane w tym artykule w znacznej mierze 
maj% charakter metateoretyczny i plasuj% si! na styku 
problematyki psychologicznej, neuronaukowej i Þ lozo-
Þ cznej. Na pytanie, czy takie szerokie uj!cie jest potrzeb-
ne i zasadne nale$y udzieli& odpowiedzi twierdz%cej. Po 
pierwsze, kategoria podmiotu nale$y do podstawowych 
w Þ lozoÞ i zachodnioeuropejskiej, co w pewnym sen-
sie wymusza owo szersze (tu: dopuszczaj%ce reß eksj! 
Þ lozoÞ czn%) spojrzenie. Po drugie, istotne wydaj% si! 
zmiany zachodz%ce wspó cze"nie w samej nauce i na jej 
obrze$ach. Jak zauwa$aj% Patricia Churchland i William 
Caseeber, „Þ lozofowie i przedstawiciele nauk rzadko 
$yli w tak bardzo interesuj%cych, gor%cych czasach” 
(Caseeber i Churchland, 2009, s. 421). Z jednej strony na-
uka zbli$a si! do podejmowania zagadnie# uznawanych 
dotychczas za „Þ lozoÞ czne” (lub le$%ce poza zasi!giem 
naukowych zainteresowa# czy mo$liwo"ci; jedno wydaje 
si! zreszt% mocno zwi%zane z drugim). Towarzyszy temu 
coraz bardziej otwarte odwo ywanie si! do okre"lone-
go zaplecza Þ lozoÞ cznego1; w gr! wchodz% zw aszcza 

ró$ne propozycje rozwi%za# problemu mind-body oraz 
determinizmu/indeterminizmu (por. Bargh i Ferguson, 
2000; Wegner, 2002). Z drugiej strony to nieoczekiwa-
ne zaz!bianie si! problematyki dawniej kompetencyjnie 
odgraniczanej przyczynia si! do zmian tak$e w samej Þ -
lozoÞ i: „Þ lozofowie (...) b!d% musieli my"le& o tym, co 
wydawa o si! nie do pomy"lenia, a mianowicie, $e re-
zultaty empiryczne nauk ewolucyjnych i neuronalnych 
mog% mie& niebagatelny wp yw na Þ lozoÞ !” (Caseeber 
i Churchland, 2009, s. 421). Mimo i$ cytowane tu s owa 
dotycz% moralno"ci, równie dobrze mo$na by je odnie"& 
do kwestii zwi%zanych z podmiotowo"ci%. I w tym przy-
padku bowiem przyrost danych empirycznych i tworzone 
na ich podstawie teorie ludzkiego funkcjonowania sk a-
niaj% do rewizji tradycyjnie przyjmowanych pogl%dów. 
Coraz cz!"ciej jest tak$e dyskutowany mo$liwy wp yw 
nowych naukowych koncepcji na szeroko rozumiany 
kontekst spo eczny i kulturowy, w co zaanga$owany 
jest równie$ problem naszych potocznopsychologicz-
nych wyobra$e# i przekona#. Trosk! o wp yw teorii na-
ukowych na praktyk! spo eczn% wyra$ali do niedawna 
g ównie antynaturali"ci (por. Trzópek, 2006). Obecnie 
troska ta (lub dla niektórych: nadzieja) jest podzielana 
przez reprezentantów naturalistycznie zorientowanych 
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dyscyplin eksperymentalnych. Jak pisze James Uleman, 
„teorie potoczne (folk) i naukowe cz!sto si! ró$ni%. Ale 
gdy przedmiotem teorii jest nasza w asna natura, stawka 
jest najwy$sza” (Uleman, 2005, s. 14–15).

Tym samym po d ugiej przerwie psychologia zdaje si! 
powraca& do zagadnie# wa$nych i anga$uj%cych. Do ta-
kich nale$y z pewno"ci% problem podmiotu. Zanim przej-
d! do meritum, chcia abym poczyni& pewne uwagi. W ty-
tule artyku u pojawia si! odwo anie do psychologii spo-
 ecznej. Zas uguje ona na wyró$nienie z kilku powodów. 
Warto wspomnie&, $e problematyka bliska zagadnieniom 
podmiotowo"ci ma na tym gruncie pewn% tradycj! w po-
staci prac Bandury czy Mischela. Jednak te – klasyczne 
ju$ – uj!cia wydaj% si! obecnie ust!powa& pewnym od-
miennym tendencjom, które zyskuj% szczególn% pozycj! 
we wspó czesnej psychologii akademickiej: chodzi o zna-
czenie przypisywane procesom i regulacji automatycznej 
i poza"wiadomej. Tendencje te nie s% zreszt% nowe: ju$ 
w latach 50. Gordon Allport okre"la  psychologi! spo-
 eczn% jako studia nad tym, jak „my"li, uczucia i zacho-
wania jednostek zale$% (are inß uenced) od aktualnej lub 
wyobra$onej obecno"ci innych ludzi” (cyt. za Kihlstrom, 
2008, s. 169). Rys ten wpisuje si! wspó cze"nie w nowy 
kontekst teoretyczny i badawczy, który czyni go istotnym 
z punktu widzenia przyj!tego w tym artykule rozumienia 
podmiotu, usprawiedliwiaj%c zarazem postawione w ty-
tule pytanie.

Trzeba te$ zaznaczy&, $e kwestie poruszane w artyku-
le sk aniaj% raczej do zadawania pyta# ni$ do udzielania 
odpowiedzi. Nie tylko dlatego, $e wspó czesny stan wie-
dzy do nich uprawnia (gdyby by o inaczej, nie by oby po-
trzeby dyskusji i dzielenia si! w%tpliwo"ciami), ale tak$e 
dlatego, i$ horyzont pyta# otwiera wi!cej mo$liwo"ci 
i oferuje wi!cej przestrzeni dla reß eksji. Nie trzeba chyba 
dodawa&, $e z o$ono"& problematyki przekracza mo$li-
wo"ci zawarcia jej w jednym tek"cie, domagaj%c si! przy-
j!cia pewnej (w sposób nieunikniony jednostronnej) per-
spektywy. Tu jest ni% potoczne rozumienie podmiotu jako 
"wiadomego sprawcy, skontrastowane z pewn% wizj% (tak 
nauki, jak i podmiotu) wy aniaj%c% si! ze wspó czesnych 
teorii oraz bada# empirycznych.

Nauka a podmiot

Podmiot jako znacz ca kategoria potoczna 

i Þ lozoÞ czna

W codziennym do"wiadczeniu jeste"my zazwyczaj 
przekonani, $e kontrolujemy nasze post!powanie. Innymi 
s owy, uznajemy nasze Ja za (ród o dzia a# i wyborów. 
Psycholog mo$e zada& zasadne pytanie, o jakiego rodzaju 
Ja chodzi i udzieli& wielu z o$onych odpowiedzi. W na-
szym prze$yciu owo Ja jest jednoznacznie uto$samiane po 

prostu ze "wiadomym Ja, a podmiotowo"& ze "wiadomym 

sprawstwem. Jak pisze Jerome Bruner, „mamy potrzeb! 
spostrzegania samych siebie jako ‘sprawców’ czynno"ci, 
motywowanych przez nasze w asnowolnie wygenerowa-
ne intencje. Tak te$ spostrzegamy innych. Tym, którzy 
podwa$aj% t! wersj! na gruncie Þ lozoÞ cznym lub ‘nauko-
wym’ odpowiadamy po prostu: ‘Ale$ tak w a"nie jest, nie 
widzicie?’” (Bruner, 2006, s. 32; podkre"lenie Brunera).

Sprawa jest powa$niejsza, tzn. nie chodzi tu jedynie 
o nasze potocznopsychologiczne mniemania. Prze ko na-
nia te s% bowiem instytucjonalizowane w spo ecze#stwie 
i kulturze. Na zasadach podmiotowej wolno"ci i od-
powiedzialno"ci opiera si! nasz system prawny i poczu-
cie moralne. Tak$e nasze opowie"ci i kulturowe narracje 
s% uzale$nione od istnienia takiego „Ja sprawczego”, po-
cz%wszy od pierwszej opowie"ci o Gilgameszu. „Wydaje 
si! – pisze Bruner – $e w sposób uniwersalny pewne formy 
zinterpretowanego do"wiadczenia przyjmujemy jako ostro 
zarysowan%, obiektywn% rzeczywisto"&, a nie ‘rzecz umy-
s u’” (Bruner, 2006, s. 34). W tym sensie tezy psychologii 
zdroworozs%dkowej zdaj% si! nale$e& do ogólnego uposa-
$enia „natury ludzkiej” i jako takie s% niemo$liwe do prze-
kroczenia. Warto wspomnie&, $e wyprowadzone z psy-
chologii potocznej kategorie „przekona#”, „pragnie#” itp. 
s u$% te$ jako podstawa wyja"niania tradycyjnych modeli 
psychologicznych (w tym kognitywis tycznych).

Mimo swej potocznopsychologicznej oczywisto"ci, 
sama kategoria podmiotu d ugi czas nie nale$a a do ob-
szaru zainteresowa# psychologii naukowej. Jak zauwa$y  
Flanagan w pracy Consciousness reconsidered (1992), 
ironi! losu stanowi o to, $e „przestrojenie poznawcze”, 
wprowadzaj%ce do psychologii zagadnienia umys u, po-
zostawi o na boku kwestie "wiadomo"ci czy podmiotu. 
Sprzyja  temu u$ywany j!zyk (nawi%zuj%cy do metafo-
ry komputerowej i teorii cybernetycznych), który nawet 
w przypadku mocno (wydawa oby si!) "wiadomo"cio-
wych kategorii, takich jak percepcja, pami!& czy uwaga 
umo$liwia  abstrahowanie od wszelkich niewygodnych 
konotacji. Obecnie sytuacja ta wydaje si! wyra(nie zmie-
nia&. Nie oznacza to jednak, $e podmiot jako taki staje 
si! obiektem uwagi psychologów; jest raczej tak, $e ka-
tegoria ta rysuje si! jako wa$ny punkt odniesienia dla 
formu owanych – cz!sto bardzo krytycznych czy wr!cz 
demontuj%cych podmiotowo"& – twierdze#. Ten w a"nie 
aspekt wspó czesnych bada# chcia abym poruszy& w tym 
artykule. Wydaje mi si!, $e zarówno (w pewnej mierze 
prowokacyjny) charakter formu owanych tu tez, jak i ich 
no"no"& we wspó czesnej psychologii powoduj%, $e za-
s uguje on na takie wyodr!bniaj%ce uj!cie.

Zanim jednak przejd! do tego – kluczowego dla po-
dejmowanych tu rozwa$a# – w%tku, wypada si! krótko 
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zatrzyma& przy tradycyjnym rozumieniu podmiotu, gdy$ 
to ono stanowi istot! naszego potocznego my"lenia i war-
to"ciowania. Jak pisze jedna ze (stosunkowo nielicz-
nych) wspó czesnych badaczek podmiotowo"ci, Maria 
Jarymowicz, z kategori% podmiotu s% na gruncie psycho-
logicznym wi%zane g ównie trzy dymensje. S% to: a) sa-
mo"wiadomo"& i samowiedza; b) zdolno"& do kwaliÞ ka-
cji moralnych, dokonywania wyborów i pos ugiwania si! 
wol%; oraz c) zdolno"& do samokontroli i sprawstwa (por. 
Jarymowicz, 2008). Zdolno"& do samokontroli i racjo-
nalnych wyborów jest te$ wyró$nikiem atrybutów pod-
miotowych w badaniach empirycznych (por. Baumeister, 
2008).

W literaturze dokonuje si! niekiedy rozró$nienia mi!-
dzy „podmiotem” jako dzia aj%c% osob% a „podmiotowo-
"ci%”. Ta ostatnia rozumiana jest jako wspomniany wy$ej 
zbiór atrybutów (pozytywny biegun wyszczególnionych 
dymensji), „które sprawiaj%, $e osoba wp ywa na sposób 
w asnego funkcjonowania” (Jarymowicz, 2008, s. 10). 
Tak traktowana podmiotowo"& nie jest dana raz na za-
wsze, lecz kszta tuje si! w procesie rozwoju i jej stopie# 
mo$e podlega& zmianom. Wymaga to „przezwyci!$ania 
wielu pierwotnych ogranicze# zwi%zanych z uniwersal-
nymi w a"ciwo"ciami psychiki, od których nikt nie jest 
wolny” (Jarymowicz 2008, s. 12). Do owych „pierwot-
nych ogranicze#” nale$% np. obronno-adaptacyjne potrze-
by cz owieka. Skutkuj% one cz!sto nie"wiadomo"ci% tego, 
co dzieje si! we w asnej psychice, oraz nie"wiadomo"ci% 
regu  rz%dz%cych w asnym zachowaniem. Owe ograni-
czenia mog% by& jednak – co znamienne – przezwyci!-
$ane dzi!ki zaanga$owaniu osobowej reß eksji i woli 
(por. Jarymowicz, 2008). Ten rys podmiotowania mo$na 
okre"li& mianem silnego (jest to zarazem podmiotowo"& 
w sensie w!$szym). Dotyczy on specyÞ cznej „warstwy 
intellectus agens, swobodnego Ja jako JA wolnych ak-
tów” (Husserl, 1974, s. 387). Do warstwy tej nale$% feno-
menologicznie tak$e „nie-wolne” akty Ja, przy czym – jak 
zauwa$a Husserl – „niewola jest rozumiana w tym sensie, 
jaki w a"nie jest wa$ny dla rzeczywistego Ja” (Husserl, 
1974, s. 387), tj. jako uleganie temu, czemu nie chce si! 
ulega&. Uj!cie to wpisuje si! w antropologiczn% tradycj! 
si!gaj%c% "w. Paw a, który z indywidualnej woli i odpo-
wiedzialno"ci uczyni  kluczowe wymiary osobowego 
sprawstwa. Tradycja ta wydaje si! te$ le$e& u podstaw 
naszych potocznopsychologicznych przekona#, znajdu-
j%c ugruntowanie w osobistym do"wiadczeniu. W sensie 
szerszym i w s abszym fenomenologowie mówi% nato-
miast o „podmiocie empirycznym”, b!d%cym podmiotem 
zachowa#, w asno"ci, dozna# itp. W tym (s abszym) ro-
zumieniu podmiotowy charakter maj% przynajmniej nie-
które zwierz!ta wy$sze. W dalszej cz!"ci tego artyku u 

b!d! pos ugiwa a si! poj!ciami „podmiot” i „podmioto-
wo"&” zamiennie2, uznaj%c za podmiot osob! posiadaj%c% 
(przynajmniej potencjalnie) podmiotowe atrybuty (samo-
"wiadomo"&, zdolno"& do kwaliÞ kacji moralnych, wola, 
sprawstwo), a wi!c b!d%c% podmiotem w sensie silnym.

W a"nie tej ogólnie tu zarysowanej koncepcji podmio-
tu zdaje si! przeczy& cz!"& bada# prowadzonych mi!dzy 
innymi na gruncie psychologii spo ecznej. Co ciekawe, 
kontekst metateoretyczny, w którym s% one podejmowa-
ne, wskazuje na mocno konfrontacyjn% postaw! badaczy 
wobec tradycyjnych uj!&, i to tak$e w tych obszarach, 
które do niedawna uchodzi y za nierozwi%zywalne na 
gruncie naukowym. Bargh i Ferguson pisz% (i brzmi to 
nieco jak manifest): „Jako naukowcy studiuj%cy ludzkie 
zachowania i wy$sze procesy umys owe odrzucamy tez! 
o wolnej woli (...) i zarazem przyjmujemy, $e ludzkie 
zachowanie, a tak$e wybory, które do niego prowadz%, 
maj% swoje przyczyny” (Bargh i Ferguson, 2000, s. 926). 
Zdanie to jest wa$ne i wymaga krótkiego komentarza oraz 
zwi%zanej z nim dygresji. Kluczowy dla kwestii podmiotu 
jest tu mianowicie sposób, w jaki s% rozumiane przyczy-
ny zachowa#. Nie chodzi tu o uproszczony, liniowy de-
terminizm w stylu „przyczyna – skutek”, w którym – jak 
w wizji Laplace’a – ca y przysz y uk ad "wiata jest nieja-
ko z góry zdeterminowany. Jest oczywiste, $e przyczyn 
zachowa# mo$e by& bardzo wiele, co wi!cej, cz!"& z nich 
mo$e by& zupe nie przypadkowa3. Nie chodzi te$ o to, 
$e determinanty zachowania maj% charakter zewn!trznej 
sytuacji bod(cowej (jak niekiedy mylnie i upraszczaj%-
co jest to traktowane). Istota sprawy polega na tym, $e 
te ró$norodne (wewn!trzne i zewn!trzne) przyczyny de-
terminuj% zachowanie w sposób pe ny i na gruncie tych 
przyczyn – jak wyja"niaj% cytowani badacze – dane dzia-
 anie nie mog oby by& inne. Nie mog oby – nawet gdyby 

dana osoba tego chcia a. Tymczasem ten w a"nie moment 
wydaje si! kluczowy dla naszego pojmowania woli, od-
powiedzialno"ci i sprawstwa. W zdroworozs%dkowym 
odczuciu nie chodzi o to, $e wolne zachowanie nie ma 
przyczyn (czy, patrz%c z perspektywy aktora: motywów 
i racji; por. Trzópek, 2003) – ale o to, $e „mo$na by o 
post%pi& inaczej”. Gdyby nie by o to mo$liwe, niezasadne 
by yby zarówno wyrzuty sumienia, jak i odczucie dumy. 
Potwierdzenie takiego w a"nie kszta tu potocznych wy-
obra$e# na temat wolnego wyboru p ynie z bada# empi-
rycznych (por. Nichols, 2008).

Zauwa$my, $e jest to zupe nie inne podej"cie do wol-
no"ci woli (nazwijmy je „podmiotowym”) ni$ to, któ-
re nawi%zuje do argumentów dotycz%cych niezdeter-
minowania i przypadku w "wiecie Þ zycznym. W tym 
ostatnim podkre"la si!, $e na p aszczy(nie subatomo-
wej podstawowe prawa maj% charakter statystyczny, 
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a nie kauzalno-deterministyczny. Je"li tak, to teza Lap-
lace’a o zasadniczej przewidywalno"ci wszelkich zdarze# 
Þ zycznych przestaje obowi%zywa& (obecny stan systemu 
Þ zykalnego nie determinuje "ci"le jego przysz ego roz-
woju). Przyczynowo"& zyskuje tym samym struktur! 
probabilistyczn%, co oznacza, $e istniej% w "wiecie Þ -
zycznym fenomeny, których nie mo$na przewidzie&. 
Wolno"& woli bywa w tym kontek"cie obja"niana przez 
odwo anie do pozostawionych przez prawa statystyczne 
luk. Pojawiaj%ce si! tu akty woli by yby niezdetermino-

wane przyczynowo, przez co rozumie si! zazwyczaj brak 
powi%zania z poprzedzaj%cymi warunkami, podobnie jak 
ma to miejsce w zdarzeniach zachodz%cych na poziomie 
subatomowym (por. Ferber, 2008). Wolno"& tak% mo$-
na okre"li& jako „wolno"& przypadku”. Jednak dla wielu 
my"licieli taka nieugruntowana we w asnych wyborach, 
motywach czy racjach wolna wola nie by aby prawdziw% 
wol% podmiotow%. Nie wi%za aby si! te$ z poczuciem od-
powiedzialno"ci za swoje czyny.

Wida& st%d, $e indeterminizm4 mo$e przyjmowa& dwie 
podstawowe postaci: wolno"ci przypadku oraz woli mo-
tywowanej, dla której charakterystyczne jest to, $e w mo-
mencie wyboru istniej% realne alternatywy i cz owiek jest 
wolny, aby – wykorzystuj%c w asn% wol! (czy si ! woli) 
– dokona& realnego wyboru i post%pi& tak lub inaczej. 
Jak wskazuje cytowany ju$ Bruner, pisz%c o narracyjnym 
sposobie konstruowania rzeczywisto"ci, „stany intencjo-
nalne w narracji nigdy ca kowicie nie determinuj% prze-
biegu akcji lub nurtu zdarze#. Narracja zawsze zak ada 
pewien element wolno"ci – pewien rodzaj sprawstwa, 
które mo$e zak óci& przewidywany  a#cuch przyczyno-
wy. Sprawstwo zak ada pewien wybór, nawet wówczas, 
gdy zostaje zredukowane prawie do zera (...). By& mo$e 
to w a"nie zawsze obecna narzucaj%ca si! mo$liwo"& 
wyboru przeciwstawia narracj! poj!ciu przyczynowo"ci 
w ludzkim "wiecie. Stany intencjonalne nie ‘powoduj%’ 
rzeczy. To, co powoduje dan% rzecz, nie mo$e by& za ni% 
moralnie odpowiedzialne: odpowiedzialno"& implikuje 
wybór” (Bruner, 2006, s. 190–191). Tak rozumiany wy-
bór zawiera zazwyczaj "wiadomo"& alternatyw i "wia-
domy – przebiegaj%cy nierzadko z poczuciem wysi ku 
– proces decydowania.

W dalszym ci%gu tego tekstu, pisz%c o woli jako atry-
bucie podmiotu, b!d! przez ni% rozumia a wol! dyspo-
nuj%c% mo$liwo"ci% dokonywania realnych wyborów. 
Wspó czesne koncepcje naukowe zdaj% si! w znacznej 
mierze przeczy& tak rozumianej wolno"ci. Po cz!"ci zdaje 
si! to wynika& ju$ z samego charakteru nauki.

Nauka, wyja!nienia kauzalne i przekonania potoczne

Jak zauwa$a Filip Zimbardo, pewne sformu owanie 
Goethego w przejrzysty sposób przedstawia punkt wyj-
"cia bada# naukowych: „Przyroda pod%$a w asn% drog%, 
a wszystko to, co nam wydaje si! wyj%tkiem, jest w rzeczy-
wisto"ci zgodne z porz%dkiem rzeczy” (cyt. za Zimbardo 
i Ruch, 1994, s. 18). Nauka zak ada uporz%dkowanie rze-
czywisto"ci, a celem bada# jest odkrycie prawid owo"ci 
i zale$no"ci ukrytych pod powierzchni% zdarze#. Ma to 
istotne konsekwencje. Mimo i$ spór o wolno"& ludzkie-
go post!powania nie wydaje si! (jak dot%d) empirycznie 
czy logicznie rozstrzygalny, „trzeba po prostu zdawa& so-
bie spraw!, $e psychologowie, podobnie jak inni uczeni, 
musz# akceptowa& za o$enia determinizmu i przyczyno-
wo"ci, je$eli dalej maj% studiowa& ludzk% natur! za pomo-
c% bada# eksperymentalnych” (Zimbardo i Ruch, 1994, 
s. 18, podkre"lenie Zimbardo i Ruch). Gdyby mia o by& 
inaczej, naukowe poszukiwanie praw rz%dz%cych ludzkim 
zachowaniem nie mia oby sensu. Sytuacji tej nie zmienia 
zasadniczo probabilistyczny charakter prawid owo"ci 
uchwytywanych przez psychologi!: badacz nigdy nie b!-
dzie mia  wgl%du we wszystkie zmienne maj%ce wp yw 
na zachowanie5. St%d nie jest mo$liwa, i prawdopodobnie 
nigdy nie b!dzie, pe na kontrola czy przewidywanie. Nie 
oznacza to jednak braku zdeterminowania, a wskazuje je-
dynie na specyÞ k! poznania psychologicznego.

Charakteryzowane tu podej"cie ma zasadniczo cha-
rakter naturalistyczny (por. Trzópek, 2006). Przyjmuje 
si! w nim, $e wyja"nienia dotycz%ce ludzkiego dzia ania 
i post!powania powinny nale$e& do tego samego ogól-
nego typu wyja"nie#, jaki jest stosowany w innych dys-
cyplinach przyrodniczych; w innym przypadku grozi oby 
psychologii, $e stanie si! „podejrzana jako nauka” (por. 
Wegner, 2005). Problem – jak zobaczymy – pojawia si! 
wówczas, gdy przedmiotem naturalistycznej nauki staj% 
si! fenomeny podmiotowego sprawstwa.

Poniewa$ podej"cie naturalistyczne bywa  %czone z za-
rzutem redukcjonizmu, niektórzy badacze argumentuj%, 
$e sposób, w jaki nauka podchodzi do swoich fenome-
nów, podyktowany jest wzgl!dami metodologicznymi: 
stawiane s% po prostu pytania mo$liwe do postawienia 
na gruncie nauki i rozstrzygane za pomoc% w a"ciwych 
nauce metod. Stoi za tym za o$enie, $e sposób badania 
nie jest w stanie zmieni& czy wp yn%& na przedmiot, 
który bada. Post!powanie to nie jest jednak tak neutral-
ne, jak si! wydaje. Jak zauwa$y  Jürgen Habermas, na-
uka mo$e formu owa& „prawdy do wierzenia”, tj. tezy, 
które mog% sta& si! prawd%, o ile ludzie w nie uwierz% 
i uczyni% w asnymi. W uj!ciu Habermasa dotyczy o to 
dyscyplin hermeneutyczno- krytycznych, ale – jak zosta-
 o to zaznaczone we wst!pie – wspó cze"nie tak$e wielu 
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naturalistycznie zorientowanych badaczy (Churchland, 
1989, 2002; Dennett, 2007; Edelman, 1998; Gazzaniga, 
2006; Ramsey, Stich i Garon, 2002) jest przekonanych, 
i$ szersza recepcja osi%ganych przez nauk! wyników 
mo$e prowadzi& do istotnych zmian, obejmuj%cych wa$-
ne dziedziny $ycia spo ecznego (w tym systemy prawne, 
medyczne, edukacyjno-wychowawcze, a nawet moralne).

Dla naturalistycznego post!powania naukowego, o któ-
rym tu mowa, reprezentatywne wydaje si! stanowisko 
Þ lozofa Daniela Dennetta. Uwa$a on, $e we wszelkie 
dobre badania psychologiczne z udzia em ludzi jest wbu-
dowany agnostycyzm (Dennett, 2003, s. 25). Oznacza 
to, $e zawieszona zostaje w nich kwestia prawdziwo"ci 
lub fa szywo"ci przekona# badanego („jak jest w rzeczy-
wisto"ci”), a jedyn% rzecz%, jaka interesuje badacza, jest 
to, jak dane do"wiadczenie wygl#da, czy jakim wyda-

je si$ z perspektywy badanej osoby. Innymi s owy, ba-
dany nie jest autorytetem w kwestii tego, co faktycznie 

w nim zachodzi, a jedynie w tym (tu Dennett trawestuje 
s awne sformu owanie Nagela; por. Nagel 1980), „jak to 
jest by& nim” (Dennett, 1991, s. 96). Postulowana przez 
Dennetta „heterofenomenologia” jako podstawa nauki 
o do"wiadczeniu czy "wiadomo"ci stanowi pewien spo-
sób organizowania danych, „katalog tego, co powinno 
by& wyja"nione” – ale sama nie stanowi o tych wyja"nie-
niach. Czym innym jest do"wiadczenie, a czym innym s% 
mechanizmy (np. neuronalne, poznawcze) le$%ce u jego 
pod o$a. Subiektywne prze$ycia niczego nie wyja"niaj%, 
lecz same wymagaj% wyja"nienia.

Wydaje si!, $e dobr% ilustracj! takiego podej"cia sta-
nowi ostatnia ksi%$ka Daniela Wegnera The illusion of 

conscious will (2002)6. Poczucie "wiadomej woli jest 
w niej traktowane jako ludzkie do"wiadczenie, a nie re-
alne sprawstwo, i – jako do"wiadczenie – podlega wy-
ja"nieniu w kategoriach podbudowuj%cych je nieu"wia-
damianych mechanizmów. Jak pisze Wegner, „osobiste 
do"wiadczenie sprawstwa nie stanowi dobrej podstawy 
dla nauki o umy"le; jako naukowcy musimy by& ostro$-
ni i ocenia& raczej podstawy, na których powstaj% te 
do"wiadczenia, ni$ w %cza& nasze uczucia do naszych 
teorii” (Wegner, 2005, s. 23). W ten sposób oczywisto"& 
naszych potocznych przekona# i do"wiadcze# zostaje 
niejako rozbrojona i wzi!ta w nawias. Nauka nie mo$e 
bazowa& na potocznych przekonaniach; w tym sensie po-
wo ywanie si! na oczywisto"& w asnego do"wiadczenia 
„to prawie tak, jakby kto" s%dzi , $e mo$e udowodni& fa -
szywo"& teorii kopernika#skiej, zauwa$aj%c, i$ ‘wydaje 
si! oczywiste’, $e ziemia nie porusza si!, a s o#ce – ow-
szem” (Dennett, 2007, s. 150). Chocia$ wi!c przekona-
nia takie maj% du$% moc perswazji, uleganie tego typu 
z udzeniom jest – jak si! tu argumentuje – zazwyczaj 

wynikiem ignorancji i nieznajomo"ci realnych przyczyn 
rzeczy (por. Churchland, 1989, 2002a; Dennett, 2007; 
Pockett, 2004; Wegner, 2002). W tym "wietle nie dziwi, 
$e argument, i$ potocznopsychologiczne przewidywania 
okazuj% si! cz!sto s uszne, bywa odrzucany. Jak zauwa-
$aj% krytycy, teorie przedkopernika#skie, podobnie jak 
teorie alchemiczne czy czary, tak$e w znacznym zakresie 
radzi y sobie z wyja"nianiem faktów, „nie ocali o [ich to 
jednak] przed eliminacj% wówczas, gdy ponios y empi-
ryczn% pora$k! i pojawi y si! inne koncepcje (...) by je 
zast%pi&. Przekonania, pragnienia i reszta potocznopsy-
chologicznej ontologii znajduje si! na tej samej pozycji” 
(Churchland, 2002b, s. 57).

Na marginesie poruszanych tu kwestii warto wspo-
mnie& o metodologii bada# psychologicznych, zw aszcza 
tych prowadzonych na gruncie psychologii spo ecznej. 
Zazwyczaj za w a"ciwy sposób dowiedzenia si!, „jak to 
(naprawd!) jest”, uznawane jest wprowadzanie badanych 
w b %d lub stawienie ich w sytuacji (co najmniej) niepe -
nej informacji i jednostronnej kontroli. Nie dla wszyst-
kich psychologów post!powanie takie jest jednak oczy-
wiste czy w a"ciwe; pojawia si! te$ pytanie, czy skutkuje 
ono adekwatnym poznaniem (por. Colaizzi, 1972; Giorgi, 
2002, 2003; Paszkiewicz, 1984). Do spraw tych powróc! 
krótko w zako#czeniu artyku u.

Podmiot na styku Þ lozoÞ i umys"u i neuronauki

Problem mind – body i rola !wiadomo!ci

Zagadnienia podejmowane w tym artykule w oczy-
wisty sposób s% uwik ane w ogólniejsz% Þ lozoÞ czn% 
problematyk! relacji umys  – cia o. Jak s usznie zauwa-
$a Guy Claxton, sprawy te bynajmniej nie stanowi% ju$ 
teoretycznego luksusu, tak by mo$na je by o rozwa$a& 
w sposób niezaanga$owany czy neutralny. Przeciwnie: 
nabieraj% one wspó cze"nie (i to g ównie za spraw% ba-
da# naukowych) $yciowej wagi i nie sposób ju$ od nich 
abstrahowa& (por. Claxton, 2003, s. 36). Dla Claxtona je-
dyne dopuszczalne (z ludzkiej perspektywy) rozwi%zanie, 
to rozwi%zanie „ratuj%ce” podmiotowo"&. Problem jednak 
w tym, $e rozwi%za# mo$e by& wi!cej, i to takich, które 
trudno pogodzi& z silnym rozumieniem podmiotu.

Relacja mind – body nale$y do nies ychanie z o$onych. 
O subtelno"ci istniej%cych tu ró$nic w pogl%dach "wiad-
czy& mo$e fakt, $e ci sami my"liciele czy badacze bywaj% 
– w zale$no"ci od punktu widzenia – uznawani za repre-
zentantów odmiennych stanowisk, cz!sto wbrew temu, co 
sami o sobie twierdz%7. Chc%c tutaj unikn%& zag !biania 
si! w te sk%din%d ciekawe kwestie, skupi! si! na zagad-
nieniu, które Christof Koch (por. Koch, 2008, s. 32) na-
zwa  „j%drem problemu umys  – cia o” i które wydaje si! 
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kluczowe dla „silnego” uj!cia problematyki podmiotu. 
Mowa o "wiadomo"ci.

Mo$na powiedzie&, $e wspó cze"nie problem mind –

body pojawia si! przede wszystkim wówczas, gdy mie-
rzymy si! z mo$liwo"ci% realnego oddzia ywania "wiado-
mo"ci. Jak pisze John Kihlstrom: „Je"li mamy traktowa& 
"wiadomo"& powa$nie, jako co" wi!cej ni$ epifenomen, 
to musimy wykaza&, $e ma ona si ! sprawcz%: $e to, co 
my"limy, czujemy lub w danej chwili chcemy, ma wp yw 
na to, co faktycznie robimy” (por. Kihlstrom, 2002, s. 30). 
A to (zauwa$my, $e z punktu widzenia psychologii po-
tocznej mo$e to brzmie& do"& zaskakuj%co: oczywiste jest 
dla nas przecie$, $e mamy "wiadomy wp yw na dzia anie) 
okazuje si! na gruncie nauki co najmniej dyskusyjne.

Nie tak dawno przez  amy Journal of Consciousness 

Studies przetoczy a si! debata dotycz%ca "wiadomego, 
umys owego sprawstwa. Istniej%ce tu problemy Max 
Velmans (2002) zawar  w trzech punktach:
1) Przyczynowe zamkni!cie Þ zycznego "wiata (o czym 

mówi m.in. zasada zachowania energii) wyklucza 
mo$liwo"& wp ywania tego, co mentalne (a wi!c 
"wiadomych my"li, zamiarów, intencji itp.), na to, co 
Þ zyczne.

2) *wiadomo"& pojawia si! pó%niej ni$ zachodz%ce 
w mózgu procesy, które jedynie odzwierciedla.

3) Trudno mówi& o "wiadomej kontroli procesów, któ-
rych nie jest si! tak naprawd! "wiadomym.

Problemy te zostan% obecnie poddane krótkiej dyskusji. 
Mimo $e zdaj% si! one oddala& czytelnika od podstawo-
wego tematu, s% jednak istotne: ukazuj% szerszy (w tym 
neurobiologiczny) kontekst podmiotowego sprawstwa. 
Wykazuj% si! tak$e du$% równoleg o"ci% w stosunku do 
zagadnie# poruszanych w psychologii spo ecznej.

Ad 1. Pierwsza z sygnalizowanych tu kwestii dotyczy 
tzw. kauzalnego zamkni!cia "wiata. Problem polega na 
tym, $e "wiadome do"wiadczenie czy "wiadoma wola, 
o ile s% pojmowane jako co" ró$nego od materii (a tak 
w a"nie zdroworozs%dkowo traktujemy nasze my"li, in-
tencje czy plany) nie mog% Þ zycznie oddzia ywa& na ma-
teri! mózgu (który – jak sk%din%d wiadomo – podbudo-
wuje nasze psychiczne funkcjonowanie). Innymi s owy, 
stajemy tu przed starym kartezja#skim problemem: jak 
niematerialna „rzecz my"l%ca” wp ywa na Þ zyczn% „rzecz 
rozci%g %” (i vice versa). Wobec s abo"ci prób rozwi%za# 
w duchu interakcjonizmu8, wielu badaczom w a"ciw-
szy wydaje si! paralelizm psychoÞ zyczny, ale wówczas 
trudn% do unikni!cia konsekwencj% staje si! epifenome-
nalizm "wiadomego do"wiadczenia. Nasze przekonanie, 
$e to my "wiadomie podejmujemy decyzje by oby wów-
czas jedynie z udzeniem, jakkolwiek – jak si! tu cz!sto 
argumentuje – o tyle niebezpodstawnym, $e oddaj%cym 

zazwyczaj dosy& wiernie to, co dzieje si! na nie"wiado-
mym poziomie mózgowym (por. Velmans, 2002, 2003; 
Wegner, 2002).

Trzeba jednak zwróci& uwag!, $e problem poruszony 
w punkcie 1) pozostaje w mocy tylko wtedy, gdy stoi si! 
na stanowisku jakiej" formy dualizmu (czy to – rzadziej 
– kartezja#skiego dualizmu substancji, czy te$ jakiej" 
formy dualizmu w asno"ci)9. Ale wówczas powa$nym 
k opotem staje si! wyja"nienie, jak nieredukcyjnie i nie-
Þ zykalnie pojmowana "wiadomo"& mo$e oddzia ywa& 
z Þ zycznym mózgiem i w %cza& si! w kauzalny porz%dek 
Þ zycznego "wiata. Argument zwi%zany z epifenomenali-
zmem traci natomiast swoje ostrze, gdy "wiadomo"& jest 
traktowana materialistycznie i Þ zykalistycznie, tj. jako 
proces zachodz%cy w mózgu. Pogl%dy takie s% w a"ciwe 
dla ró$nych wersji teorii identyczno"ci10, reprezentuje je 
tak$e wi!kszo"& wspó czesnych neurobiologów, którym 
trudno by oby pogodzi& w asne ewolucyjne zapatrywa-
nia z tezami o bezsilno"ci "wiadomo"ci (por. Damasio, 
2000a, 2000b; Edelman, 1998). *wiadomo"& pojmowa-
na jako pewien materialny proces w mózgu nie k óci si! 
z kauzalnym zamkni!ciem Þ zycznego "wiata, mo$e wi!c 
oddzia ywa& z innymi procesami mózgowymi. Co wi!cej, 
staje si! mo$liwa do trzecioosobowej obserwacji za po-
moc% metod neuroobrazowania. Wskazuj% one m.in., $e 
aktywno"& mózgowa rejestrowana podczas prze$ywania 
stanów "wiadomych i nie"wiadomych posiada odmienne 
charakterystyki i w przypadku "wiadomo"ci obejmuje 
znacznie rozleglejsze obszary (por. Baars, 2003; Koch, 
2008). Jak si! zak ada, znajduje to realne prze o$enie na 
sposób pracy mózgu i w efekcie – na funkcjonowanie ca-
 ego organizmu.

Teoria identyczno"ci prowadzi jednak do trudno"ci in-
nego rodzaju; gdyby nie to, dysponowaliby"my, jak si! 
wydaje, mo$liwym do przyj!cia rozwi%zaniem problemu 
psychoÞ zycznego.

Aby to sobie uzmys owi&, trzeba bli$ej okre"li&, 
o czym w a"ciwie mówimy, gdy mówimy o "wiadomo"ci. 
Pos u$! si! w tym celu rozró$nieniem dokonanym przez 
Neda Blocka (1995). Wyró$ni  on dwie podstawowe 
formy "wiadomo"ci: "wiadomo"& dost!pu (access con-

sciousness) oraz "wiadomo"& fenomenaln%. Przyk adem 
pierwszej jest np. zdolno"& percepcji, kierowania uwagi 
na pewne obiekty czy zdarzenia, zapami!tywanie sytuacji 
itp. S owo „dost!p” odnosi si! tu do informacji. Jak za-
uwa$a Pinker, „nie ma w tym nic cudownego czy nawet 
tajemniczego. Faktycznie istniej% tu oczywiste analogie 
do maszyn. Mój komputer ma dost!p do informacji, czy 
drukarka dzia a czy nie (jest jej "wiadomy w tym szcze-
gólnym sensie)” (Pinker, 2002, s. 149). Podstawowe 
(mo$liwe wspó cze"nie do naukowego postawienia) s% tu 
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np. pytania o to, co na poziomie mózgowym odpowiada 
danym "wiadomym aktywno"ciom, jak uk ad nerwowy 
je realizuje, a tak$e jakie s% regulacyjne funkcje tak po-
j!tej "wiadomo"ci, jak informacje s% przetwarzane przez 
okre"lone modu y umys u/mózgu itp. Problem zwi%zany 
ze "wiadomo"ci% fenomenaln% jest innej natury, a Dawid 
Chalmers okre"li  go mianem „problemu trudnego” (por. 
Chalmers, 1995). Dotyczy on tego, w jaki sposób mózg 
wytwarza "wiadome, nieredukowalne do"wiadczenia 
(qualia), i jaki jest ich status.

Tu w a"nie pojawia si! problem teorii identyczno"ci. 
Niezale$nie od mo$liwych obiekcji "wiatopogl%dowych 
(dla wielu istotne mo$e si! okaza& pytanie „co z dusz% nie-
"mierteln%?”), musi ona upora& si! z problemem qualiów, 
tj. jako"ci subiektywnie prze$ywanych, "wiadomych. 
Pojawia si! tu pytanie, w jaki sposób moje subiektyw-
ne do"wiadczenie jest identyczne z mo$liwym do obiek-
tywnego badania procesem mózgowym? Przyj!cie real-
nego (a wi!c nieredukowalnego, swoistego) charakteru 
 qualiów oznacza faktycznie przej"cie na pozycje dualiz-
mu w asno"ci, co ponownie otwiera problem kartezja#-
ski. Z kolei zaprzeczenie realno"ci qualiów wymaga do-
sy& skomplikowanych (by nie powiedzie& karko omnych) 
zabiegów11 (por. Dennett, 1991; Smart, 2004). Jeszcze 
inn% prób% poradzenia sobie z t% sytuacj% jest uznanie, $e 
skoro mo$liwe jest neurobiologiczne lub komputacyjne 
(por. dalej) wyodr!bnienie korelatów "wiadomo"ci dost!-
pu, nie ma ju$ czego wyja"nia&: nauka nie cierpi z tego 
powodu, $e neurony czy komputacje nie maj% w sobie 
nic "wiadomie odczuwanego. Problem jest jednak g !b-
szy ni$ si! wydaje. Jak zauwa$a Pinker (2002, s. 163), 
redukcja problemu "wiadomo"ci do "wiadomo"ci dost!pu 
podwa$a nasze poczucie moralne: poj!cie "wiadomego 
odczuwania le$y bowiem u podstaw wielu przekona# na 
temat tego, co jest dobre, a co z e i niedopuszczalne.

Oba wspomniane wy$ej porz%dki my"lenia o "wiado-
mo"ci ("wiadomo"& dost!pu i "wiadomo"& fenomenalna) 
bywaj% mieszane lub niedookre"lane, co mo$e rodzi& 
ró$ne nieporozumienia. Zazwyczaj neurobiologowie, 
a tak$e psychologowie zajmuj% si! g ównie "wiadomo-
"ci% dost!pu, staraj%c si! odpowiedzie& na pytanie, co 
"wiadomo"& robi (jakie s% jej funkcje regulacyjne), a nie 
czym („w swej istocie” czy „jako taka”) jest. Filozofowie 
lubi% natomiast dyskutowa& na temat drugiej formy "wia-
domo"ci. *wiadomo"& fenomenalna jest tym, co znamy 
z naszych pierwszoosobowych do"wiadcze#, stanowi%c 
podstaw! naszego potocznego rozumienia "wiadomo"ci. 
Cechami "wiadomo"ci fenomenalnej s% z jednej strony 
bogactwo dozna# i my"li, którym towarzysz% odczucia 
emocjonalne, z drugiej – obecno"& „kierownika”: poczu-
cia Ja, które dokonuje wyboru i kieruje zachowaniem.

Oryginaln% prób% rozwi%zania problemu mind – body 
jest tzw. komputacyjna teoria umys u, sformu owana po 
raz pierwszy przez matematyka Alana Turinga, infor-
matyków Allena Newella, Herberta Simona i Marvina 
Minskiego oraz Þ lozofów Hilarego Putnama i Jerry’ego 
Fodora. Zas uguje ona na uwag!, gdy$ wywar a znacz%cy 
wp yw na psychologi!. Zak ada si! w niej, $e szczególn% 
cech% umys u/mózgu jest przetwarzanie informacji, przy 
czym w silniejszej wersji funkcjonalistycznej sposób 
owego przetwarzania (komputacji) jest niezale$ny od ro-
dzaju Þ zycznego medium, za po"rednictwem którego si! 
ono odbywa. Komputacyjna teoria umys u pozwala wy-
ja"ni& zachowanie w kategoriach przekona# i pragnie#, 
osadzaj%c je równocze"nie w Þ zycznym uniwersum. 
„Przepa"& mi!dzy tym, co mo$e zmierzy& Þ zyk, a tym, 
co mo$e wywo a& dane zachowanie, jest przyczyn%, dla 
której musimy przypisa& ludziom przekonania i pragnie-
nia” – pisze Pinker (2002, s. 75). Jest to klasyczny punkt 
wyj"cia problemu psychoÞ zycznego: jak to, co (wydawa-
 oby si!) jest niematerialne, powoduje w "wiecie mate-
rialne skutki. Zgodnie z komputacjonizmem, przekona-
nia, pragnienia czy intencje stanowi% przyczyn! zacho-
wa# i mog% oddzia ywa& z Þ zycznym "wiatem za spraw% 
swoich szczególnych w a"ciwo"ci. S% one bowiem trak-
towane jako uciele"niona w konÞ guracji symboli infor-
macja (np. przekonania to zapisy w pami!ci, intencje to 
zapisy celu, percepcja to zapisy uruchamiane przez orga-
ny zmys ów itp.). Symbole te odpowiadaj% danemu sta-
nowi rzeczywisto"ci, który jest w nim uchwycony, b!d%c 
równocze"nie Þ zycznymi stanami kawa ków materii (jak 
uk ad scalony czy neuron) u o$onymi w pewnej (nios%-
cej informacj!) konÞ guracji. Pojawienie si! okre"lonych 
obiektów (np. poprzez zmys y, ale te$ w pami!ci) wy-
zwala specyÞ czn% aktywno"& w systemie: informacje te 
s% przetwarzane zgodnie z pewnymi logicznymi regu ami 
dokonywania przekszta ce# na symbolach. I tak symbole 
odpowiadaj%ce np. jednemu przekonaniu mog% spowodo-
wa& powstanie nowych symboli, a w konsekwencji – po-
ci%ga& za sob% okre"lone dzia anie. Od strony Þ zycznej 
tworz%ce jeden symbol kawa ki materii mog% aktywowa& 
inne kawa ki materii, które sk adaj% si! na inny symbol 
itd. W ten sposób symbole zarówno reprezentuj% poj!cia, 
jak i mechanicznie powoduj% zdarzenia (innymi s owy 
informuj% o czym" oraz bior% udzia  w  a#cuchu zda-
rze# Þ zycznych). Walor inteligencji systemu wy ania si! 
z odpowiednio"ci obu tych aspektów (jak to si! dzieje, 
$e odpowiednio"& taka zachodzi, jest przedmiotem dodat-
kowych teorii). Natura symboli jest przy tym formalna, 
„w komputerach b!d% to wzory  adunków w krzemie, 
a w mózgu impulsy zespo ów neuronów. Podstawow% 
tez% jest to, $e nic w systemie nie rozumie ich tak jak ty 
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czy ja; cz!"ci maszyny reaguj% na ich kszta ty i s% uru-
chamiane do zrobienia czego", dok adnie tak jak auto-
mat z gum% do $ucia reaguje na wag! monety i uwalnia 
kulk! gumy” (Pinker, 2002, s. 83). Komputacyjna teoria 
umys u, jak wszystkie teorie mentalnej reprezentacji, jest 
nara$ona na zarzut wprowadzania homunkulusa (pojawia 
si! bowiem pytanie: kto odczytuje, interpretuje, rozpo-
znaje itp. symbole?). Z zarzutem tym radzi sobie poprzez 
wprowadzenie wielkiej liczby „agentów” czy „demo-
nów” (procesów, programów), od których wymaga si! 
jedynie, by w dany sposób reagowa y na okre"lone sym-
bole. I znowu: inteligencja ca o"ci wy ania si! ostatecznie 
z owych mechanicznych posuni!& (por. Dennett, 2007).

W stosunku do teorii komputacyjnej wysuwane s% jed-
nak tak$e powa$niejsze zarzuty. Z punktu widzenia Þ -
lozoÞ i umys u krytykowana jest za brak uwzgl!dniania 
faktycznej intencjonalno"ci, qualiów i aspektu znacze-
nia, które niezbywalnie i istotowo zwi%zane s% z ludz-
kim umys em i "wiadomo"ci% (por. Searle, 1995, 1999). 
Klasyczny komputacjonizm jest tak$e krytykowany przez 
wspó czesne nurty koneksjonistyczne i cz!"& neurobiolo-
gów jako nietrafna i nierealistyczna próba przybli$enia 
pracy biologicznego mózgu (por. Churchland, 2002a; 
Edelman, 1998).

Podsumowuj%c to, co zosta o powiedziane dotychczas, 
mo$na stwierdzi&, $e poj!ta materialistycznie lub kom-
putacyjnie "wiadomo"& w %cza si! w ci%g zdarze# mó-
zgowych i w tym sensie ma ona moc sprawcz%, nie naru-
szaj%c zasady kauzalnego zamkni!cia. Dotyczy to jednak 
„"wiadomo"ci dost!pu”, ale nie „trudnego problemu” 
zwi%zanego ze "wiadomym do"wiadczeniem. Powoduje 
to, $e status "wiadomego do"wiadczenia (my"li, odczu&, 
intencji) nadal nie zostaje w ten sposób rozstrzygni!ty. 
Tym bardziej $e funkcjonowanie "wiadomo"ci dost!pu 
(jako jednej z form regulacji zachowania u wy$szych 
organizmów) raczej nie pokrywa si! z potocznopsycho-
logicznymi intuicjami na temat "wiadomego kierowania 
w asnym dzia aniem. Do sprawy tej jeszcze powróc!.

Ad 2. Drugi problem podniesiony przez Velmansa do-
tyczy faktu opó(nienia "wiadomo"ci w stosunku do pro-
cesów, którym ona towarzyszy. Zazwyczaj wydaje nam 
si!, $e gdy podejmujemy decyzj! czy inicjujemy dzia-
 anie, "wiadoma my"l jest (ród em owych aktów, musi 
wi!c by& w stosunku do nich uprzednia. To nasze potocz-
nopsychologiczne mniemanie okazuje si! jednak z udne. 
Niebudz%ce dyskusji badania pokazuj%, $e "wiadoma 
percepcja jest zawsze opó(niona w stosunku do nie"wia-
domej rejestracji, a czas reakcji jest krótszy ni$ czas po-
trzebny do osi%gni!cia "wiadomo"ci (ten ostatni jest wy-
d u$ony o ok. 100 milisekund). Dzieje si! tak dlatego, $e 
przej"cie od zdarzenia nie"wiadomego (maj%cego wyraz 

we wst!puj%cej fali pobudzenia nerwowego) do zdarze-
nia u"wiadamianego wymaga odpowiedniego wyd u$enia 
czasu niezb!dnego dla utrzymania w a"ciwej aktywno"ci 
neuronalnej (zapewniaj% to sprz!$enia zwrotne z przed-
niej cz!"ci kory mózgowej). Zjawisko to jest wykorzys-
tywane m.in. w badaniach z u$yciem nie"wiadomego pri-
mingu czy maskowania (por. Koch, 2008).

Szczególnie interesuj%ce ze wzgl!du na podejmowa-
ny tu temat s% eksperymenty dotycz%ce neuropsycholo-
gii dzia ania. Zosta y one zapocz%tkowane przez g o"ne 
do"wiadczenia Libeta nad "wiadom% i dowoln% inicjacj% 
ruchu (Libet, Gleason, Wright i Pearl, 1983; Libet, 1985). 
Eksperymenty Libeta pokaza y, $e "wiadoma decyzja do-
tycz%ca ruchu (w tym wypadku: poruszenia palcem) jest 
poprzedzona przez sub"wiadomy mózgowy proces (tzw. 
potencja  gotowo"ci przebiegaj%cy ok. 350 milisekund 
wcze"niej ni$ "wiadomie rejestrowana ch!&). Oznacza to, 
$e gdy si! nam wydaje, i$ "wiadomie co" decydujemy, 
okre"lone fakty ju$ zaistnia y na przed"wiadomym, móz-
gowym poziomie. Badania te by y wielokrotnie potwier-
dzane. Wspó cze"nie jednym z czo owych badaczy w tym 
obszarze jest Marc Jeannerod. Wykaza  on, $e dzia anie 
mo$e poprzedza& "wiadom% percepcj!, na któr% – jak si! 
badanemu wydaje – jest odpowiedzi%. W zaprojektowa-
nym przez jego zespó  eksperymencie badany mia  z apa& 
za jedn% z trzech d(wigni: t!, która w danym momencie 
by a pod"wietlona. Tak okre"lony cel ruchu zmienia  si! 
w trakcie wykonania zadania (niespodziewanie pod"wiet-
lano inn% d(wigni!), a badany mia  sygnalizowa& okrzy-
kiem "wiadom% percepcj! zaistnia ej zmiany. Po u"red-
nieniu wyników z wielu prób okaza o si!, $e z apanie za 
w a"ciw% (pod"wietlon%) d(wigni! wyprzedza o o ok. 
250 milisekund "wiadom% rejestracj! zmiany przesuni!-
cia "wiat a (por. Castiello, Paulignan i Jeannerod, 1991). 
Innymi s owy, badany wykonywa  w a"ciwy ruch zanim 
"wiadomie dostrzeg , jaki ruch b!dzie w a"ciwy. W sensie 
praktycznym oznacza to np., $e dobry sprinter rozpoczyna 
bieg zanim "wiadomie us yszy sygna  startu (por. Koch, 
2008, s. 223). Podobnie w $yciu codziennym: jeste"my 
w stanie uskoczy& w obliczu gro$%cej nam kolizji, zanim 
"wiadomie zarejestrujemy niebezpieczny obiekt.

Z do"wiadczeniami tymi wi%$e si! jeszcze inny argu-
ment przeciw sprawczej roli "wiadomo"ci: chodzi o istnie-
nie automatycznych zachowa# oraz procesów mentalnych 
zachodz%cych na poziomie sub"wiadomym; badacze okre-
"laj% je zazwyczaj jako ukryte (implicit). Christof Koch 
okre"la te procesy mianem „agentów zombie”12. S% to 
dzia aj%ce „on-line” i poza "wiadomo"ci% specjalistyczne 
uk ady zmys owo-ruchowe, decyduj%ce o naszym normal-
nym funkcjonowaniu w otoczeniu. (Na przyk ad: chodz%c, 
nie musz! si! zastanawia&, jak ustawi& stopy i zachowa& 
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równowag!, gdy zmienia si! k%t nachylenia pod o$a). 
Jedn% z podstawowych zalet „agentów zombie” jest to, $e 
ze wzgl!du na swoj% specjalizacj! (postawa, zachowywa-
nie równowagi, ruchy oczu, chwytanie, omijanie nag ej 
przeszkody itp.) reaguj% oni znacznie szybciej ni$ by o-
by to mo$liwe w przypadku "wiadomej percepcji. Mo$na 
powiedzie&, $e nawet wówczas gdy sami „nie widzimy” 
tego, co znajduje si! w naszym otoczeniu, nasz uk ad 
zmys owo-ruchowy to widzi. Co wa$ne, „agenci zombie” 
– chocia$ dzia aj% sub"wiadomie i automatycznie – nie sta-
nowi% prostych odruchów; ich reakcje s% zmienne i adap-
towalne do sytuacji, a niezb!dne do tego informacje s% 
przetwarzane na wy$szych pi!trach uk adu nerwowego13.

Istnienie „agentów zombie”, podobnie jak wzmianko-
wane wcze"niej opó(nienie "wiadomo"ci, prowokuje do 
postawienia pewnych trudnych kwestii. Skoro tak du$o 
informacji jest przetwarzanych „w ukryciu”, w sposób 
szybki i wydajny, i nawet skomplikowane zachowania 
mog% przebiega& bez udzia u "wiadomo"ci, to do czego 
s u$y "wiadomo"&? Czy wobec tego jest mo$liwe, $e jest 
jednak epifenomenem?

Nie miejsce tu by wchodzi& w spekulacje na temat 
funkcji "wiadomo"ci, chcia abym jedynie zasygnalizo-
wa& te kwestie. W prawid owo funkcjonuj%cym mózgu 
zachowania automatyczne i sub"wiadome s% "ci"le sple-
cione ze "wiadomymi, tak $e trudno je od siebie oddzie-
li&. Ponadto, nawet je"li dzia anie jest inicjowane nie-
"wiadomie, bardzo szybko do %cza si! do niego "wiado-
mo"&. Zdaniem Libeta stanowi to dostateczn% przes ank! 
do tego, by mo$liwa by a obrona "wiadomej woli: czas, 
jaki up ywa od momentu u"wiadomienia decyzji (czy 
ch!ci) do momentu podj!cia jej motorycznej realizacji 
(czas ten wynosi ok. 200 milisekund), jest wystarczaj%cy, 
by mo$liwe by o "wiadome veto. Jak pisze Libet „"wiado-
me veto stanowi funkcj! kontroluj#c#, odmienn% od pro-
stego u"wiadomienia sobie ch!ci do dzia ania (...). Takie 
uj!cie veta pozwala prawdziwej "wiadomej wolnej woli 
by& kontroluj#cym podmiotem [controlling agent] w eg-
zekucji wolnych aktów, nawet je"li "wiadoma wolna wola 
zdaje si! nie inicjowa& procesów wolicjonalnych” (Libet, 
2003, s. 25; podkre"lenie Libeta). Jednak, jak dot%d, nie 
ma empirycznych dowodów na istnienie tego typu me-
chanizmów. Sam Libet (stoj%cy na stanowisku emergen-
tyzmu), podaje warunki, w jakich mo$liwe by oby em-
piryczne sprawdzenie jego teorii (por. Libet, 1994). Ich 
spe nienie w planie eksperymentalnym nie jest jednak jak 
dot%d mo$liwe. Propozycja Libeta nie budzi te$ (podob-
nie jak wcze"niej Ecclesa) jakiego" szerszego odd(wi!ku 
w kr!gach naukowo-Þ lozoÞ cznych.

Ad 3. W%tpliwo"ci podnoszone w punkcie trzecim 
dotycz% znowu sprawy z pozoru oczywistej: tego, czy 

naprawd! jeste"my "wiadomi naszych wewn!trznych 
my"li, planów i zamiarów. Jak zauwa$a Velmans, pyta-
nie: „w jakim stopniu "wiadoma kontrola wolicjonalna 
jest "wiadoma?” (Velmans, 2002, s. 8) wydaje si! tak dzi-
waczne, $e praktycznie prawie nikt go sobie na powa$nie 
nie zadaje. A to b %d.

Jak argumentuje Velmans, "wiadomo"& nie dysponuje 
dostateczn% informacj%, która mog aby stanowi& opar-
cie dla wolicjonalnej decyzji czy kontroli. St%d trudno 
oczekiwa&, by sprawowanie czy umiejscowienie kon-
troli wi%za o si! ze "wiadomo"ci%. Aby zrozumie& ten – 
kontrintuicyjny – argument mo$na przywo a& przyk ad 
tego, co zachodzi podczas mówienia czy my"lenia. Jak 
to wykazuj% liczni badacze (James, 1890; Koch, 2008; 
Nisbett i Wilson, 1995; Pockett, 2004; Wegner, 2002), nie 
jeste"my "wiadomi procesu, który formu uje nasze my"li 
i nadaje im odpowiednie formy j!zykowe. Koch proponu-
je: „Nast!pnym razem, gdy b!dziesz co" mówi , spróbuj 
dokona& introspekcji. B!dziesz s ysza  w a"ciwie zbudo-
wane zdania wychodz%ce z twoich ust, lecz nie b!dziesz 
mia  poj!cia, kto je prawid owo sformu owa . Ludzki 
mózg radzi sobie z tym zadaniem zupe nie dobrze, bez 
jakiegokolwiek "wiadomego wysi ku z naszej strony. 
Mo$emy przypomnie& sobie, $e chcieli"my si! z kim" po-
dzieli& jak%" anegdot% albo obserwacj%, ale to nie nasze 
"wiadome Ja generuje s owa czy uk ada je we w a"ciwym 
porz%dku” (Koch, 2008, s. 215).

Oczywi"cie stopie# s uszno"ci twierdzenia, $e nie jes-
te"my "wiadomi naszych my"li, zale$y od tego, jak owe 
my"li s% rozumiane. Przy czym tylko wówczas, gdyby 
"wiadomo"& i my"l by y ze sob% nierozerwalnie zwi%za-
ne (jak si! nam na ogó  wydaje), introspekcja mog aby 
ujawni& zawarto"& umys u. Jak si! okazuje, introspekcja 
jest tu jednak mocno zawodna (por. Koch, 2008, s. 304; 
Nisbett i Wilson, 1995). St%d przywo ywani badacze 
(z których cz!"& to znani psychologowie spo eczni) jako 
„wewn!trzne my"li” okre"laj% co" innego: wszelkie mani-
pulacje danymi oraz zachodz%ce w nas operacje i procesy 
poznawcze. Te za" z zasady pozostaj% nieu"wiadamia-
ne (por. Nisbett i Wilson, 1995; Wilson, 2002). „Przede 
wszystkim, i mówi%c "ci"le, "wiadome my"li nie istniej%. 
My"li, je"li deÞ niuje si! je jako (ród o pe nych znaczenia, 
asocjacyjnych konstrukcji, wydarzaj% si! nie"wiadomie” 
(Dijksterhuis, Aarts i Smith, 2005, s. 81). Nawiasem mó-
wi%c, podobnie ma si! rzecz z podejmowaniem decyzji 
czy poruszaniem si! w skomplikowanym "wiecie spo-
 ecznych zale$no"ci. To, co sobie u"wiadamiamy, to jedy-
nie (niektóre) efekty owych zachodz%cych nie"wiadomie 
operacji. Oznacza to zarazem, $e nie mamy wp ywu na 
ich przebieg – a wi!c i na to, jaki "wiadomy efekt przy-
nios%.
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Tak wi!c wbrew temu, co si! nam wydaje, nie jeste"my 
bezpo"rednio "wiadomi naszego z o$onego "wiata we-
wn!trznego. Jak zauwa$y  znany neurobiolog ubieg ego 
wieku Karl Lashley, „Istnieje porz%dek i uk ad, ale nie 
istnieje do"wiadczenie tworzenia si! tego porz%dku” (cyt. 
za Koch, 2008, s. 305).

Co to oznacza dla problematyki podmiotu?

Wi!kszo"& danych przytoczonych powy$ej zdaje si! 
wskazywa&, $e "wiadomo"& z naukowego punktu widze-
nia nie jest epifenomenem. Czy jednak ratuje to tradycyj-
nie rozumian% podmiotowo"&?

Jak zosta o powiedziane, "wiadomo"ci towarzyszy od-
mienne przetwarzanie mózgowe, co oznacza, $e to, czy 
co" jest, czy nie jest u"wiadamiane, ma wielkie znaczenie 
dla funkcjonowania organizmu. To, co pozostaje nie"wia-
dome, nie ma szans by& wykorzystane w sposób „strate-
giczny” (por. Dehaene i Naccache, 2001; Koch, 2008). 
Dowodów na to dostarczaj% tak$e dane czerpane z bada# 
pacjentów neurologicznych, w przypadku których – jak 
ma to miejsce np. w "lepowidzeniu – zachowane aspekty 
przetwarzania nie"wiadomego nie s% w stanie zrównowa-
$y& deÞ cytów zwi%zanych z brakiem "wiadomo"ci14.

Jest jednak oczywiste, $e stosunkowo niewiele tre"ci 
zyskuje dost!p do "wiadomo"ci: wi!kszo"& zapada w nie-
byt po wykonaniu bie$%cych zada# w operacjach uk adu 
nerwowego. Tym samym istotnego znaczenia nabiera py-
tanie: dlaczego pewne tre"ci staj% si! "wiadome, zyskuj%c 
tym samym wp yw na dalsze przetwarzanie informacji 
i strategiczne funkcje wykonawcze? Na pytanie to nie ma 
jeszcze zgodnej odpowiedzi (stanowi aby ona faktyczne 
neurobiologiczne wyja"nienie "wiadomo"ci); w pewnym 
sensie jest to pytanie o podmiot na p aszczy(nie neuro-
biologicznej.

Wi!kszo"& z nas umieszcza "wiadome Ja na szczycie 
piramidy przetwarzania, jako rodzaj najwy$szej instan-
cji dla wszystkich funkcji wykonawczych. Pogl%d taki, 
jak si! cz!sto uwa$a, w sposób nieunikniony prowadzi 
do wizji homunkulusa: widza i wykonawcy. Tymczasem, 
zgodnie ze wspó czesn% wiedz%, nie ma niczego takiego, 
jak „"wiadome centrum decyzyjne”: ogromny wzrost 
kompetencji poznawczych, który  %czy si! ze "wiado-
mo"ci%, jest spowodowany wzajemn% dost!pno"ci% in-
formacji, a nie istnieniem centralnego Ja-wykonawcy. 
*wiadome przetwarzanie powoduje co prawda wy onie-
nie si! o"rodka wykonawczego stabilizuj%cego dzia anie 
w danym odcinku czasu. Nie nale$y go jednak uto$sa-
mia& z okre"lonym miejscem czy sta % funkcj% w mózgu, 
które mo$na by uzna& za odpowiednik do"wiadczane-
go Ja. Jest raczej tak, $e ró$ne koalicje neuronów (por. 
Dennett, 2007; Koch, 2008,) rywalizuj% o wp ywy, a ta, 

która chwilowo – z ró$nych, dynamicznie zmieniaj%-
cych si! wzgl!dów – zyskuje przewag!, przejmuje te$ 
kontrol! (w sensie dost!pu do planowania, decydowania 
itp.). Konsekwencj% takiego uj!cia jest jednak to, $e pod-
miot – jako co" znajduj%cego si! pomi!dzy zaistnieniem 
"wiadomo"ci a jej skutkami – niejako znika, zast%piony 
zbiorowym, dynamicznym zjawiskiem, niewymaga-
j%cym odgórnego nadzoru (por. Dehaene i Naccache, 
2001). Zadania, które (rzekomo) mia by wykonywa& ów 
podmiot, zostaj% tu rozdzielone mi!dzy ró$ne – aktual-
nie aktywne – o"rodki. Jak pisze Dennett, nawi%zuj%c 
do metafory m yna Leibniza, „dobra teoria "wiadomo"ci 
p o w i n n a  uczyni& "wiadomy umys  czym" w rodzaju 
opuszczonej fabryki, pe en t!tni%cej $yciem maszynerii, 
której nikt nie nadzoruje, nikt nie obserwuje, nikt nie 
podziwia” (por. Dennett, 2007, s. 109). Podkre"li& nale-
$y, $e tradycyjnie rozumiane kategorie woli czy wyboru 
nabieraj% sensu g ównie jako atrybuty podmiotu. Je$eli 
nie da si! utrzyma& idei centralnego o"rodka wykonaw-
czego, to tak$e te atrybuty powinny zosta& „roz o$one” 
na (funkcjonalistycznie uj!te) cz!"ci i rozproszone jako 
pewne dyspozycyjne w a"ciwo"ci mózgu jako ca o"ci. Ja 
czy podmiot nie jest wi!c czym", co stanowi oby nadzo-
ruj%cy dodatek do ró$nych mózgowych funkcji czy me-
chanizmów. Przeciwnie, to w a"nie nie"wiadome i me-
chaniczne w swej istocie procesy neuronalne tworz% nas, 
podsuwaj%c nam niejako to, co jest aktualn% tre"ci% czy 
jako"ci% naszego "wiadomego odczuwania.

To, co zostaje w ten sposób u"wiadomione, jest wple-
cione w ci%g zale$no"ci skomplikowanych mózgowych 
procesów, które poprzedzaj% i warunkuj% przebieg proce-
sów "wiadomych. Dzi!ki u"wiadomieniu pewne tre"ci s% 
udost!pnione tym procesom, które planuj% czy dokonuj% 
wyborów dotycz%cych aktualnych i przysz ych dzia a#. 
„Nie wynika st%d jednak, $e "wiadomo"& ma dost!p do 
tego wewn!trznego sanktuarium, do obszarów, w któ-
rych rozwa$ane s% rozmaite warianty akcji, podejmowa-
ne s% decyzje, a d ugoterminowe cele podlegaj% ocenie 
i modyÞ kacjom” – zauwa$a Koch (2008, s. 304). Rejon 
ten okre" la mianem „nie"wiadomego homunkulusa”. 
(Odwo anie do „homunkulusa” nie ma tu charakteru pe-
joratywnego, gdy$ ów „homunkulus” oznacza po prostu 
pewne realne czynno"ci uk adu Þ zycznego, zlokalizo-
wane w obr!bie p ata czo owego i po %czonych z nim 
struktur. Tego rodzaju „homunkulus” nie stanowi wi!c ja-
kiego" niematerialnego tworu znajduj%cego si! poza mo$-
liwo"ciami bada# naukowych; por. Koch 2008, s. 306). 
Zgodnie z przyjmowan% tu hipotez% odpowiada on za 
liczne i z o$one operacje, takie jak my"lenie, tworzenie 
poj!&, wybory itp. Bior%c pod uwag! pozycj! tych funk-
cji w hierarchii przetwarzania, Koch okre"la je mianem 
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„supramentalnych”. W ten sposób, podobnie jak procesy 
„submentalne”, obejmuj%ce bardziej pierwotne i automa-
tyczne etapy przetwarzania informacji – tak$e najwy$sze 
pi!tra ludzkiego funkcjonowania pozostawa yby niedo-
st!pne dla "wiadomo"ci, dla której rezerwowany by by 
poziom „po"redni”. „Nie"wiadomy homunkulus” jest je-
dynie hipotez%, pozwala ona jednak wyja"ni& wiele zja-
wisk, które inaczej trudno by oby wyt umaczy&. Nale$% 
do nich, mi!dzy innymi, niektóre formy twórczego my"le-
nia, dzia ania, rozwi%zywania problemów, a tak$e zjawi-
sko wgl%du; w wypadkach tych rozwi%zanie pojawia si! 
zazwyczaj nagle i niespodziewanie dla samych twórców.

Warto te$ wspomnie&, $e streszczone tu stanowisko jest 
zasadniczo zgodne z podej"ciem, które zyskuje obecnie 
coraz wi!ksz% popularno"&. Mowa o nurcie tzw. poznania 
uciele"nionego (embodied cognition), w którym funkcjo-
nowanie podmiotu jest traktowane jako odzwierciedlenie 
wysoce z o$onych, dynamicznych wzorców obejmuj%-
cych procesy zachodz%ce zarówno w mózgu, jak i w ciele 
oraz w szeroko rozumianym otoczeniu. Przy tym, jak si! 
tu podkre"la, "wiadome do"wiadczenia i "wiadome my-
"li nie mog% by& traktowane jako odbicie dzia ania tego 
z o$onego systemu; przeciwnie, same s% jego produktem. 
Jest tak m.in. dlatego, $e w ka$dym momencie "wiadome 
przetwarzanie obejmuje jedynie ma y wycinek informacji 
determinuj%cych szczególny kontekst my"li i zachowa#. 
Tym samym trudno oczekiwa&, by wyja"nienie ludzkiego 
dzia ania by o mo$liwe jedynie przez pryzmat tego, co 
"wiadome15. W tym kontek"cie warto sobie uzmys owi&, 
i$ ujmowanie problemu mind – body jako relacji "wiado-
mo"& – mózg stanowi co najmniej znaczne uproszczenie, 
je"li nie zafa szowanie.

To, co z tych rozwa$a# wydaje si! szczególnie istotne 
dla problematyki niniejszego artyku u, mo$na podsumo-
wa& nast!puj%co: dane neurobiologiczne zdaj% si! prze-
mawia& przeciw epifenomenalistycznemu traktowaniu 
"wiadomo"ci, jednak oferowane tu biologiczne jej rozu-
mienie nie pokrywa si! zbyt "ci"le z naszymi potocznymi 
intuicjami i do"wiadczeniem.

Podmiot a psychologia spo"eczna

Dok d zmierza psychologia spo"eczna?

Przyszed  czas, by przyjrze& si!, jaki wk ad w ów ogól-
ny obraz wnosi psychologia spo eczna. Wymaga to jed-
nak paru s ów wprowadzenia.

Pisz%c o mo$liwo"ciach rozwoju, stoj%cych przed psy-
chologi% wspó czesn%, Jerzy Brzezi#ski zwróci  uwag! na 
wspó wyst!powanie dwóch podstawowych perspektyw, 
które wkrótce mog% zdominowa& obraz ca ej dyscypliny. 
Jedn% z nich jest perspektywa neuronauki poznawczej 
w powi%zaniu z genetyk% behawioraln%. Perspektywa 

ta upatruje przysz o"ci psychologii w "ci"lejszych 
zwi%zkach z naukami biologicznymi i kognitywnymi. 
Perspektywa druga obejmowa aby psychologi! spo ecz-
n% wraz z antropologi% kulturow% i socjologi%. Jako taka 
dysponowa aby ca kowicie odmiennym zapleczem teore-
tycznym i metodologicznym (por. Brzezi#ski, 2001).

Obraz ten zdaje si! jednak nie do ko#ca odpowiada& 
obserwowanym wspó cze"nie trendom. Trzeba przede 
wszystkim zauwa$y&, $e w ramach psychologii spo ecz-
nej istnieje silny nurt staraj%cy si! wprowadzi& badania 
spo eczne w obr!b perspektywy pierwszej. Wskazuj% 
na to zarówno otwarte deklaracje cz!"ci badaczy (por. 
Bargh i Ferguson, 2000; Wegner, 2002, 2005, 2008), 
jak i próby biologicznego ugruntowania uzyskiwanych 
w ramach psychologii spo ecznej rezultatów (por. Bargh, 
2005, 2008; Chartrand, Maddux i Lakin, 2005; Wegner 
2008). Badacze z tego nurtu upatruj% szansy dla psy-
chologii spo ecznej w a"nie w do %czeniu do „bardziej 
zaawansowanych” dziedzin psychologii, takich jak psy-
chologia poznawcza czy neuropoznawcza, jako tych, 
które odnotowuj% wspó cze"nie najwi!cej znacz%cych 
sukcesów. Tendencja ta wyst!puje zw aszcza na gruncie 
dynamicznie rozwijaj%cego si! kierunku social cognition, 
który zreszt% coraz bardziej zdaje si! wyrasta& na ogóln% 
perspektyw% metateoretyczn% w obr!bie psychologii spo-
 ecznej (por. Kofta, 2005).

Miros aw Kofta, opisuj%c podstawowe za o$enia kla-
sycznego social cognition, zwraca uwag! na kilka cech 
charakteryzuj%cych to podej"cie. Nale$y do nich m.in. 
oparcie spo ecznego poznania na typowych dla nur-
tów poznawczych procesach przetwarzania informacji. 
Istotny jest tu nacisk na nie"wiadomy charakter opera-
cji poznawczych i zazwyczaj równie$ nieu"wiadomio-
ne aktywowanie (tak sytuacyjne, jak i wewn!trzne, np. 
za spraw% nastroju) reprezentacji i schematów poznaw-
czych, które w ten sposób zyskuj% wp yw na zachowanie. 
Zarazem, jak zauwa$a Kofta, prowadzone wspó cze"-
nie prace w wi!kszym ni$ do tej pory stopniu zdaj% si! 
uwzgl!dnia& czynniki wewn!trzne i osobowe (w postaci 
celów, motywów, przekona# itp.) w stosunku do domi-
nuj%cych we wcze"niejszym okresie czynników sytuacyj-
nych. Podobnie wi!kszego znaczenia nabieraj% konstruk-
cje zwi%zane z Ja, wzrasta te$ rola samoregulacji i samo-
kontroli (por. Kofta, 2005). Zdaniem Kofty prowadzi to 
do bardziej elastycznego traktowania obserwowanych 
zale$no"ci i wi!kszego dowarto"ciowania podmiotowego 
aspektu spo ecznego dzia ania.

Wydaje si! jednak, $e cho& wspomniana tu ewolucja 
w obr!bie social cognition, przenosi problem kontroli 
i regulacji zachowania na inny ni$ dotychczas poziom, 
nie musi oznacza& to, $e jest to poziom podmiotowy 
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w tradycyjnym rozumieniu tego s owa. Jak trafnie za-
uwa$a Daniel Dennett, sednem nauk kognitywnych „jest 
ekstrapolacja mechanistycznego naturalizmu z cia a na 
umys ” (Dennett, 2007, s. 41; podkre"lenie Dennetta). 
Trudno oczekiwa&, by postulowane przesuni!cie w kie-
runku za o$e# tych w a"nie nauk pozostawa o bez konsek-
wencji dla badania z o$onych procesów interesuj%cych 
psychologów spo ecznych.

Omawian% tu tendencj! wida& wyra(nie na przyk adzie 
wzrostu zainteresowania psychologii spo ecznej proble-
matyk% automatyzmów. Pocz%tkowo stanowi y one ob-
szar bada# nurtów poznawczych i by y wi%zane z teoria-
mi uwagi. St%d szybko przenikn! y do innych dziedzin, 
zw aszcza psychologii osobowo"ci i spo ecznej. W tej 
ostatniej my"l o automatyzmach nie by a zreszt% nowa: ju$ 
w latach 70. badania Ellen Langer wykazywa y, $e wi!k-
sza cz!"& naszego spo ecznego $ycia przebiega w istocie 
bezreß eksyjnie (Langer, 1978, 1993); nie sposób te$ nie 
wspomnie& o klasycznym artykule Nisbetta i Wilsona 
z 1977 roku. Zreszt%, jak zauwa$aj% Berkowitz i Divine 
(1995), wi!kszo"& klasycznej literatury z psychologii 
spo ecznej mo$e uzyska& reinterpretacje w terminach au-
tomatycznego wzbudzania uczu&, my"li i dzia a# przez 
czynniki "rodowiskowe. Mimo to dopiero w latach 80. 
poj!cie automatyzmów na dobre zago"ci o w naukowych 
sformu owaniach i tytu ach czasopism. O ile przed 1975 
rokiem termin ten pojawi  si! zaledwie w 29 abstraktach 
z tej dziedziny, o tyle w 1980 roku tekstów takich by o ju$ 
40, a w 1990 roku – 115. W latach 2000–2007 przyby o 
ich kolejnych 240. W stosunku do ogólnej liczby artyku-
 ów stanowi to post!p i"cie geometryczny (dane na pod-
stawie: Kihlstrom, 2008, s. 158–159).

Przenikaj%c na teren bada# spo ecznych, konstrukt 
automatyzmów zmieni  zarazem swój charakter. O ile 
psychologia poznawcza utrzymywa a rozró$nienie na 
procesy automatyczne i kontrolowane, staraj%c si! wy-
odr!bni& wk ad obu w wykonywanie okre"lonych zda# 
poznawczych, o tyle psychologia spo eczna – po okresie 
popularno"ci teorii dwuaspektowych – zacz! a przywi%-
zywa& coraz wi!ksz% wag! do procesów automatycznych. 
O przesuni!ciach tych "wiadczy tak$e ewolucja, jaka za-
chodzi a w pracach czo owego propagatora tego kierunku 
Johna Bargha. Co wi!cej, pojawi y si! opinie, $e post!p 
w psychologii wi%$e si! z badaniem w a"nie tego rodzaju 
fenomenów, przyczyniaj%c si! do coraz wi!kszego za-
w!$ania obszaru, który móg by by& powierzony ludzkiej 
wolnej woli i decyzji. Jak zauwa$aj% u progu XXI wie-
ku Bargh i Ferguson (2000), trend ten ju$ si! rozpocz%  
i wszystko wskazuje na to, $e b!dzie kontynuowany.

W dalszej cz!"ci tekstu chcia abym wspomnie& o ob-
szarach bada#, które stanowi% wyraz wspomnianej 

tendencji. Pierwszy z nich dotyczy nie"wiadomych (ró-
de  dzia ania i jako taki godzi w podmiotow% kategori! 
"wiadomej sprawczo"ci i woli. Drugi koncentruje si! na 
s abo"ci s%dów introspekcyjnych i tym samym podwa$a 
podmiotow% samowiedz! i samo"wiadomo"&.

Pytanie o #ród"a dzia"ania

Jak wspomnia am, badaczem, który chyba w najwi!k-
szym stopniu przyczyni  si! do rozpowszechnienia idei 
automatyzmów i wiedzy na temat ich roli w ludzkim 
funkcjonowaniu, jest John Bargh. Prowadzone (zazwy-
czaj przy wykorzystaniu primingu) przez niego i jego 
wspó pracowników od lat 80. XX wieku badania obejmu-
j% szeroki obszar zagadnie#: od prostych zwi%zków mi!-
dzy percepcj% a zachowaniem, po nie"wiadome wzbudza-
nie celów i motywów.

Wiele spektakularnych efektów osi%gni!to, badaj%c 
zwi%zek percepcja – zachowanie. Jest on zazwyczaj wy-
ja"niany poprzez odwo anie do teorii ideomotorycznej, 
zaproponowanej w ko#cu XIX wieku przez Williama 
Jamesa (1890). Zgodnie z t% koncepcj%, gdy nie dzia a-
j% czynniki hamuj%ce, sama my"l (tu: aktywacja danej 
cechy czy stereotypu oraz zwi%zanych z nimi tendencji 
behawioralnych) powoduje dzia anie zgodne z t% cech%. 
Prace powstaj%ce w tym nurcie s% w psychologii spo ecz-
nej szczególnie liczne, obejmuj%c zarówno efekty zwi%-
zane z zachowaniem (przyk adem mog% by& klasyczne 
ju$ i cz!sto cytowane badania nad aktywacj% stereotypu 
staro"ci; por. Bargh, Chen i Burrows, 1996), jak i wp y-
wem na przebieg i jako"& procesów poznawczych (por. 
np. Dijksterhuis i van Knippenberg, 1998). W obr!bie 
psychologii spo ecznej za typowy wyraz zwi%zku per-
cepcji i zachowania uchodzi tzw. efekt kameleona (por. 
Chartrand i in., 2005).

Nale$y zaznaczy&, $e analogicznie do wp ywu wywie-
ranego przez otoczenie mog% dzia a& tak$e nasze men-
talne reprezentacje (np. znacz%cych osób z naszego $y-
cia; por. Shah, 2003). Mog% one aktywowa& okre"lone 
wzorce, warto"ci czy standardy, które nast!pnie zaczy-
naj% pe ni& rol! regulacyjn% w stosunku do zachowania, 
wp ywaj%c na nasze decyzje i post!powanie (czy lepiej: 
determinuj%c je, por. Bargh, 2008, s. 131). Reprezentacje 
te mog% si! cechowa& mniejsz% lub wi!ksz% chroniczn% 
dost!pno"ci%, a tak$e zmienia& si! w sposób sytuacyjny. 
Istotne jest to, $e ich wzbudzenie – podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku zwi%zku percepcji i zachowania – 
jest nieintencjonalne i ukryte (implicit). Niezale$nie od 
tego spe niaj% one znacz%ce funkcje regulacyjne, wp ywa-
j%c m.in. na stopie# wykonania zada#, odczuwane zaan-
ga$owanie, samoocen! czy samopoczucie (por. Baldwin, 
Carrell i Lopez, 1990; Shah, 2003). W tym sensie mo$na 
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powiedzie&, $e opisywane tu procesy zachodz% w sposób 
automatyczny, bez wiedzy podmiotu.

Na szczególn% uwag! zas uguj% prace zwi%zane z nie-
"wiadomym wzbudzaniem celów i motywacji, poniewa$ 
dzia anie celowe uchodzi za nale$%ce do istotnych sfer 
funkcjonowania podmiotowego. I tak, przyk adowo, pod-
progowa ekspozycja s owa „wspó praca” zwi!ksza praw-
dopodobie#stwo, $e poddane primingowi osoby b!d% 
bardziej wspó pracuj%ce; prymowanie s owem „grzecz-
no"&” wp ywa na sposób zachowania w pó(niejszych in-
terakcjach, za" nieu"wiadamiane wzbudzenie motywacji 
osi%gni!& owocuje lepszym wynikiem w wykonywanych 
nast!pnie zadaniach ni$ ma to miejsce w grupie kontrol-
nej (por. Bargh i Ferguson, 2000). Badania wskazuj% tak-
$e, $e nie"wiadomie wzbudzane motywacje i cele mog% 
sterowa& zachowaniem w sposób dostosowany do wymo-
gów sytuacji, a sukces lub pora$ka w osi%ganiu takiego 
(nieu"wiadamianego) celu ma wp yw na nastrój danej 
osoby, podobnie jak ma to miejsce w przypadku d%$e# 
"wiadomych. Co wi!cej, wp yw nie"wiadomie wzbudzo-
nego celu mo$e zak óca& realizacj! "wiadomie powzi!te-
go zamiaru (por. Shah, 2003; Shah i Kruglanski, 2002). 
Podobnie sprawa ma si! z formu owaniem ocen, wyda-
waniem s%dów, podejmowaniem decyzji czy dokonywa-
niem interpretacji: jak wskazuj% badania, mog% by& one 
realizowane tak$e w sposób nieu"wiadamiany (przegl%d 
bada#: por. Bargh i Ferguson, 2000).

Ponadto najnowsze prace dowodz%, $e nawet pro-
cesy zwi%zane z samokontrol% (por. Gollwitzer, Bayer 
i McCulloch, 2005; Moskowitz, Gollwitzer, Wasel 
i Schaal, 1999), metapoznaniem (por. Glaser i Kihlstrom, 
2005) czy pami!ci% operacyjn% (por. Hassin, 2005), 
wi!c te, które bywaj% bardzo "ci"le wi%zane z opera-
cjami "wiadomymi, mog% dzia a& poza "wiadomo"ci%. 
Oznacza to, $e procesy automatyczne cechuje znacznie 
wi!ksza z o$ono"& ni$ mo$na by o s%dzi&. Mog% one 
dzia a& w sposób, który by  do tej pory przypisywany 
"wiadomym procesom kontrolowanym, a wi!c wykazy-
wa& elastyczno"&, dostosowanie do wymogów sytuacji 
i zdolno"& do utrzymania kierunku dzia ania w sytu-
acji pokusy czy dystrakcji itp. (por. Bargh i Chartrand, 
1999). W tym te$ sensie niektórzy badacze mówi% 
o „automatycznych procesach kontrolowanych”, dowo-
dz%c, $e okre"lenie takie wcale nie jest oksymoronem 
(por. Hassin, 2005). Dodatkow% konsekwencj% tego sta-
nu rzeczy jest rezygnacja z silnego za o$enia o istnieniu 
jako"ciowej ró$nicy mi!dzy procesami automatycznymi 
i kontrolowanymi oraz sk anianie si! badaczy do uzna-
nia stopniowalno"ci automatyczno"ci. Towarzyszy temu 
rozlu(nienie "cis ych dawniej procedur badawczych 
i operacyjnych (por. Kihlstrom, 2008).

Zasadniczo mo$na powiedzie&, $e wachlarz mo$liwych 
czynników wywieraj%cych nieu"wiadamiany wp yw na 
zachowania, wykrytych przez psychologi! spo eczn%, jest 
tyle$ ogromny, co nierzadko spektakularny i zaskakuj%cy 
(jak ma to miejsce np. w przypadku znaczenia pierwszej 
litery imienia dla dalszej $yciowej drogi badanych; por. 
Pelham, Mirenberg i Jones, 2002). Cytuj%c Bargha, „ba-
dania nad primingiem w [nurcie] social cognition poka-
za y, jak bardzo jeste"my wra$liwi na zachowania i cele 
ludzi, którzy znajduj% si! wokó  nas i jak bardzo pozy-
tywnym i wzmacniaj%cym do"wiadczeniem jest robienie 
tego, co oni” (Bargh, 2008, s. 144). Jak si! tu podkre"la, 
utrwalenie tego typu tendencji jest sensowne z punktu 
widzenia ewolucji: cz!sto najw a"ciwsz% strategi% prze-
trwania jest robienie tego, co wi!kszo"& populacji. W ten 
sposób aktualna sytuacja w po %czeniu z minionymi (in-
dywidualnymi i gatunkowymi) do"wiadczeniami automa-
tycznie aktywuje (czy, mówi%c j!zykiem laboratoryjnym, 
prymuje) koresponduj%ce z ni% stany mentalne, warun-
kuj%c okre"lon% gotowo"& percepcyjn% i behawioraln%. 
I tak przyk adowo (por. Chen i Bargh, 1999) prymowa-
ne (i nieu"wiadamiane) postawy lubienia lub nielubienia 
wp ywaj% bezpo"rednio na reakcje mi!"niowe w kierunku 
do i od (miar% aktywacji tendencji behawioralnej by y si a 
i szybko"& poci%gania lub odpychania d(wigni w odpo-
wiedzi na „lubiany” lub „nielubiany” obiekt w ekspery-
mencie, w którym zadaniem badanych by o jak najszyb-
sze zareagowanie na pojawiaj%c% si! na ekranie kompute-
ra nazw! obiektu).

Godna uwagi wydaje si! przy tym dysocjacja mi!dzy 
ró$norodnymi psychologicznymi i behawioralnymi od-
powiedziami osoby na "rodowisko a jej u"wiadamianymi 
do"wiadczeniami. Jak pokazuj% badania, ludzie s% cz!sto 
zaskoczeni, gdy (po eksperymencie) wskazuje im si! np. 
na ich imituj%ce innych zachowania czy inne subtelne 
wp ywy, którym nie"wiadomie ulegaj%. Jak pisze Bargh, 
„ludzie zachowuj% si!, wchodz% w interakcje, realizuj% 
cele, wszystko to najwidoczniej bez "wiadomego zamiaru 
i wiedzy, $e to w a"nie robi%” (Bargh, 2005, s. 41). Jest 
przy tym ma o prawdopodobne, uwa$aj% badacze, by 
efekty te by y ograniczone do "rodowiska laboratoryjnego 
(Bargh, 2005; Wegner, 2002). Zdaniem Daniela Wegnera, 
zachowania tego typu mog% by& faktycznym „oknem na 
przyczynowo"& umys ow%”, w której "wiadoma wola 
i przekonanie o "wiadomym powodowaniu dzia a# s% tyl-
ko z udzeniem. W tym sensie poj!cia kontroli i intencji 
powinny by& – jak postuluj% wspomniani badacze – deÞ -
niowane bez odwo ywania si! do udzia u kontroluj%cego 
podmiotu (Bargh, 2005; Wegner, 2002, s. 130). Podej"cie 
takie umo$liwia przyj!cie cybernetycznej deÞ nicji kon-
troli; kontrola taka polega na utrzymywaniu lub zmianie 
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dzia ania jakiegokolwiek mechanizmu „w sposób dosto-
sowany do aktualnych warunków, bez bezpo"redniego 

udzia u cz owieka” (por. Bargh i Ferguson, 2000, s. 932). 
Dokonuj%c ekstrapolacji na funkcjonowanie ludzkie, 
oznacza oby to: bez udzia u "wiadomego wyboru czy 
podmiotowej woli.

Co wiemy o sobie? Problem samowiedzy

„Ogólny wniosek – pisze Edelman – wa$ny dla wszyst-
kich teorii umys u jest nast!puj%cy: kiedy istniej% czyn-
no"ci determinowane przez nie"wiadomo"&, konkluzje 
uzyskane na podstawie "wiadomej introspekcji mog% by& 
b !dne” (Edelman, 1998, s. 202). St%d zasadne wydaje si! 
pytanie: czy dysponujemy adekwatn% samowiedz%?

Odpowied( na nie cz!"ciowo ju$ pad a, mo$na jednak 
dokona& pewnych dopowiedze# i uzupe nie#. Jeste"my 
zazwyczaj przekonani, $e nasze "wiadome my"li po"redni-
cz% we wszystkim, co robimy, a w szczególno"ci wówczas, 
gdy decyzje, które podejmujemy, maj% szczególne znacze-
nie. Badacze zadaj% jednak w tej kwestii dwa k opotliwe 
pytania. Po pierwsze: czy jest tak w istocie? I po drugie: 
czy naprawd! powinno nam tak zale$e& na tej "wiadomej 
mediacji (por. Dijksterhuis, Aarts i in., 2005)? Trzeba za-
uwa$y&, $e istnieje ogromna dysproporcja mi!dzy ilo"ci% 
informacji, jaka dociera do naszych zmys ów, a ilo"ci% 
informacji, która mo$e by& "wiadomie przetworzona. 
Przetwarzanie nie"wiadome odci%$a nas (na szcz!"cie) 
w niepomiernie licznych sytuacjach, z czego sobie cz!sto 
nie zdajemy sprawy. Tak np. nie"wiadome procesy (skut-
kuj%ce np. mniej lub bardziej u"wiadamianym poczuciem, 
$e co" b!dzie lub nie b!dzie w a"ciwe) le$% u podstaw 
podejmowanych przez nas istotnych decyzji (Damasio 
mówi w tym wypadku o tzw. markerach somatycznych; 
por. Damasio, 1999). Poczucia takie s% wynikiem sub-
"wiadomie zachodz%cej percepcji oraz wcze"niejszych 
do"wiadcze# w podobnych sytuacjach. Decyzja zapada-
j%ca w par! sekund na bazie sub"wiadomego przetwarza-
nia musia aby zaj%& "wiadomo"ci znacznie wi!cej czasu 
(por. Dijksterhuis, Aarts i in., 2005). Co wi!cej, decyzje 
zapadaj%ce szybko i bez po"wi!cenia im nale$ytej (jak-
by si! mog o wydawa&) uwagi, okazuj% si! lepsze ni$ te, 
które przebiega y przy udziale "wiadomego namys u (por. 
Dijksterhuis, Bos, Nordgren i Baaren, 2005).

Jak zauwa$aj% badacze, wiele z naszych dyspozycji, 
cech, w a"ciwo"ci temperamentu itp. stanowi sk adnik 
tzw. adaptacyjnej nie"wiadomo"ci (por. Wilson, 2002). 
Kszta tuje si! ona na bazie do"wiadcze# Þ lo- i ontogene-
tycznych, zapewniaj%c nam wydajne i szybkie funkcjo-
nowanie w z o$onym "rodowisku: „Adaptacyjna nie"wia-
domo"& – pisze Wilson – robi wspania % robot!, radz%c 
sobie ze "wiatem, ostrzegaj%c przed niebezpiecze#stwem, 

ustanawiaj%c cele, uruchamiaj%c dzia anie w wyraÞ nowa-
ny i skuteczny sposób. Jest niezb!dn% i rozleg % cz!"ci% 
niezwykle wydajnego umys u” (Wilson, 2002, s. 6–7). 
Wiele z tych korzy"ci zwi%zanych jest z faktem, i$ adap-
tacyjna nie"wiadomo"& lepiej ni$ "wiadome przetwarza-
nie radzi sobie np. z wykrywaniem i uczeniem si! powta-
rzalnych wzorców i zale$no"ci. Jednak istniej% te$ koszty. 
Brak dost!pu do sposobu, w jaki selekcjonujemy, inter-
pretujemy czy oceniamy nap ywaj%ce informacje skutku-
je powa$nym brakiem wiedzy o nas samych. Powoduje 
to, $e to, co nazywamy sprawozdaniem introspekcyjnym, 
zazwyczaj opiera si! nie tyle na autentycznej znajomo"ci 
i wgl%dzie w siebie, ile np. na przyj!tych a priori teoriach 
przyczynowych (s%dach o tym, co w danej sytuacji/kul-
turze/grupie itp. wp ywa na pojawienie si! okre"lonych 
my"li, uczu& czy dzia a#; por. Wilson, 2002). +ród em 
informacji s% dla nas tak$e „znacz%cy inni” (np. rodzice), 
a tak$e w asne "wiadome preferencje dotycz%ce tego, jacy 
chcieliby"my by& (por. Asendorpf, Banse i Mucke, 2000; 
Wilson, 2002). Wszystko to sprawia, $e nasze przekona-
nia o (ród ach i naturze naszych zachowa#, intencji czy 
motywów mog% znacznie mniej odpowiada& „psycholo-
gicznej prawdzie” – zw aszcza je"li za jej miar! uzna& to, 
co faktycznie robimy. Dotyczy to przede wszystkim dzia-
 a# niereß eksyjnych czy nawykowych, gdy$ przes ank% 
tego typu zachowa# jest w a"nie adaptacyjna nie"wiado-
mo"&. W tym sensie obserwator z zewn!trz mo$e niejed-
nokrotnie lepiej przewidywa& przysz e zachowania danej 
osoby ni$ ona sama (por. Wilson, 2002). Biblijne stwier-
dzenie „po czynach ich poznacie” zyskuje tu empiryczne 
uzasadnienie, podobnie jak egzystencjalne pytanie „kim 
(naprawd!) jestem?”. Zauwa$my, $e stawia to pod du-
$ym znakiem zapytania te psychologiczne metody bada#, 
które nawi%zuj% do skal czy kwestionariuszy opartych na 
samowiedzy czy samoopisie badanych.

Podsumowanie wielu prac ze wspomnianego tu kr!gu 
zawiera ostatnia ksi%$ka Timothy’ego Wilsona o wy-
mownym tytule Obcy dla siebie (Strangers to oursel-

ves, 2002). Wbrew temu, co si! nam wydaje, zauwa$a 
Wilson, "wiadomi jeste"my tylko niektórych wytworów 
naszych – nie"wiadomych w istocie – my"li. Nie mamy 
natomiast dost!pu do my"lenia jako takiego (por. Nisbett 
i Wilson, 1995; Wegner, 2002; Wilson, 2002; Wilson 
i Dunn, 2004). Innymi s owy, nawet je"li ludzie u"wia-
damiaj% sobie pewne tre"ci (w formie tego, co my"l%, co 

sobie przypominaj%, co s%dz%), s% nie"wiadomi proce-
sów, które s% realnym (ród em owych my"li, uczu& czy 
zachowa#16. Jest raczej tak, $e "wiadomo"& interpretuje 
i nadaje zrozumia y dla Ja sens temu, co si! wydarza (po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku osób poddanych 
sugestii posthipnotycznej czy primingowi17). Tym samym 
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samo"wiadomo"& i samowiedza zdaj% si! równie kruch% 
podstaw% dla podmiotowo"ci, jak dyskutowane uprzednio 
sprawstwo i wola.

Na tropie homunkulusa

Wspomnia am wcze"niej o popularnym w psychologii 
rozró$nieniu na dwa podstawowe systemy regulacji za-
chowania. Mówi%c ogólnie, jeden to system regulacji au-
tomatycznej i bezwysi kowej. Drugi to system regulacji 
reß eksyjnej. Procesy zwi%zane z regulacj% automatyczn% 
uznawane s% zazwyczaj za nie"wiadome, ukryte, mecha-
niczne, niepodatne na korekt!, balistyczne, bezwysi ko-
we, równoleg e; podczas gdy system reß eksyjny obejmuje 
procesy okre"lane jako: kontrolowane, "wiadome, jawne, 
dowolne, sekwencyjne, zwi%zane z wysi kiem, plastycz-
ne. Otó$ taka charakterystyka tych procesów w opinii cz!-
"ci badaczy (Bargh, 2005, s. 42; por. te$ Bargh i Ferguson, 
2000; Hassin, 2005; Wegner, 2005) stanowi przes ank! 
podtrzymuj%c% tradycyjne (i w istocie nies usznie) prze-
konanie o istnieniu wolnej, niezdeterminowanej, pod-
miotowej woli. Wprowadza w ten sposób do psychologii 
– niejako tylnymi drzwiami i po cichu – ponownie co" 
na kszta t os awionego homunkulusa. By zobrazowa& to 
stanowisko, warto si!gn%& do przyk adu. Jak pisze Maria 
Jarymowicz, system regulacji reß eksyjnej zwi%zany jest 
z „namys em, reß eksj% i wol%” (Jarymowicz, 2008, s. 16). 
Mimo i$ obejmuje nieporównywalnie mniejszy zakres 
funkcjonowania ni$ system automatyczny, „jest jako"cio-
wo bardziej znacz%cy (je"li uzna& za miar! znaczenia re-
gulacj! specyÞ cznie ludzk#, podmiotow#)” (Jarymowicz, 
2008, s. 16; podkre"lenie J. T.). Jak powiedziano na wst!-
pie, ludzka podmiotowo"& jest tu charakteryzowana po-
przez zbiór atrybutów, „które sprawiaj%, $e osoba wp ywa 

na sposób w asnego funkcjonowania” (Jarymowicz, 2008, 
s. 10; podkre"lenie moje). Dokona am w tek"cie powy$-
szych cytatów podkre"le#, gdy$ u$yte w nich sformu o-
wania wskazuj% w a"nie na ten sposób my"lenia, który jest 
przez wspó czesne badania kwestionowany. Co bowiem 
w rzeczywisto"ci ma oznacza& termin „regulacja podmio-
towa” lub $e „osoba wp ywa” na w asne funkcjonowanie?

Zgodnie z przytoczon% poni$ej argumentacj% cz!"ci ba-
daczy okazuje si!, $e okre"lenia te niewiele znacz%, a na-
wet s% szkodliwe, jako $e wprowadzaj% w b %d (Bargh, 
2005, 2008; Bargh i Ferguson, 2000; Wegner, 2005). 
Jest tak, poniewa$ procesy kontrolowane ci%gle jeszcze 
uchodz% (jak obrazuj% przytoczone cytaty) za „bardziej 
podmiotowe” czy „osobowe” ni$ pozbawione tych cech 
i dzia aj%ce mechanicznie procesy automatyczne (por. 
Bargh, 2005; Wegner, 2005). Za sformu owaniami taki-
mi stoi za o$enie, $e istnieje „wewn!trzny podmiot” do-
konuj%cy w asnych wyborów i kieruj%cy dzia aniem, co 

jest w istocie niezgodne ze stanowiskiem naukowym: taki 
sposób istnienia podmiotu podwa$a by sam% mo$liwo"& 
psychologicznych wyja"nie#. Wyja"nienia odwo uj%ce 
si! do woli podmiotu nie mog% by& przyjmowane szcze-
gólnie entuzjastycznie tak$e dlatego, $e redukuj% mo$li-
wo"ci uzyskiwania powtarzalnych wyników czy trafnych 
przewidywa#. Krótko: psychologiczne (w rozumieniu 
naturalistycznym) uj!cie podmiotu musi si! liczy& z ko-
nieczno"ci% wpasowania tej kategorii w naukow% wizj! 
"wiata, w której nie ma miejsca na czynnik „determinu-
j%cy, ale niezdeterminowany” (Wegner, 2005; por. te$ 
Pinker, 2002, s. 66; Trzópek, 2010).

Zgodnie z tym, co powiedziano powy$ej, zadaniem 
stoj%cym przed psychologi% naukow% jest wi!c rezygna-
cja z owego „metaÞ zycznego aspektu” procesów "wia-
domych i dowolnych oraz odkrycie ich realnych deter-
minant i „kontrolerów”. Zamiast nienaukowego pytania 
o „podmiot kontroluj%cy”, powinno by& stawiane pytanie 
o to, jak to si! dzieje, $e mamy wra$enie, $e to my (nasze 
"wiadome Ja) jest (ród em dzia ania. A tak$e: jaka fak-
tyczna maszyneria kryje si! za dzia aniami przypisywa-
nymi "wiadomej woli? Zwi%zek z Dennettowsk% hetero-
fenomenologi% jest tu wyra(nie widoczny.

Pytania takie zosta y explicite postawione przez Da -
niela Wegnera, a odpowiedzi% na nie by o kilka pomy-
s owo przeprowadzonych eksperymentów ukazuj%cych 
iluzoryczno"& do"wiadczenia "wiadomego sprawstwa 
(Wegner, 2002, 2005, 2008). W jednym z nich (por. 
Pronin, Wegner, McCarthy i Rodriguez, 2006) osoby 
badane by y proszone o odegranie roli znachora uczest-
nicz%cego w praktykach voodoo (przez wbijanie szpilki 
w kukie k!). Przedmiotem badania mia  by& ewentualny 
wp yw psychosomatyczny tego typu dzia a#; przed ba-
daniem uczestnicy czytali artyku  sugeruj%cy tak% mo$li-
wo"&. Druga osoba (w rzeczywisto"ci pomocnik ekspery-
mentatora) mia a by& „oÞ ar%” tych praktyk i rzeczywi"cie 
zg asza a wyst%pienie bólu g owy po zako#czeniu eks-
perymentu. Okaza o si!, $e badani byli cz!"ciej gotowi 
akceptowa& w asne sprawstwo owego bólu wówczas, gdy 
„oÞ ara” by a nielubiana i $ywili wzgl!dem niej negatyw-
ne my"li (pomocnik eksperymentatora gra  osob! nieprzy-
jemn% i leniw%), ni$ wówczas, gdy by a ona przez nich 
lubiana. Zgodnie z Wegnerowsk% teori% pozornej men-
talnej kontroli istotn% rol! w powstaniu iluzji sprawstwa 
odgrywa tu czynnik spójno"ci mi!dzy my"lami a tym, co 
si! wydarza. Z kolei w innym eksperymencie uczestnicy 
byli proszeni o okre"lenie, kto spowodowa  ruch jednego 
z dwóch szybko poruszaj%cych si! po ekranie komputera 
kursorów. Okaza o si!, $e wówczas, gdy nast!pna pozy-
cja kursora by a prymowana przez krótki b ysk na ekra-
nie, badani cz!"ciej byli sk onni przypisa& jego po o$enie 
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w as nemu ruchowi, wbrew temu, co faktycznie mia o 
miejsce (por. Aarts, Custers i Wegner, 2004). Eksperyment 
ten wskazuje zarówno na wspomniany efekt spójno"ci, 
jak i na drugi czynnik wp ywaj%cy na z udzenie kontroli: 
odpowiednie zgranie czasowe mi!dzy my"l% a nast!puj%-
cym po niej dzia aniem. Jak pokazuje inne pomys owe ba-
danie Wegnera i wspó pracowników, ów w a"ciwy timing 
jest niezwykle silnym (ród em iluzji. W badaniu tym 
(Wegner, Sparrow i Winerman, 2004) uczestnicy – ubrani 
w d ugie szaty – znajdowali si! przed lustrem; za nimi 
sta a druga osoba mog%ca wsun%& w szat! r!k! i porusza& 
ni% w odpowiedzi na s yszan% przez s uchawki instruk-
cj!. Wówczas gdy s ysza  j% tak$e badany (instrukcja tym 
samym pojawia a si! w jego do"wiadczeniu jako co" na 
kszta t my"li o ruchu) oraz obserwowa  ruch w lustrze – 
do"wiadcza  silnej iluzji, $e to jego r!ka si! porusza.

Trzecim (ród em iluzji woli omawianym przez Wegnera 
jest poczucie wy %czno"ci w powodowaniu danego dzia-
 ania. W ten sposób, zgodnie z Wegnerem, "wiadomo"& 
uk ada dost!pne jej puzzle. Nie mamy wgl%du w ogrom-
n% ilo"& neuronalnych, biologicznych, poznawczych, spo-
 ecznych itp. (róde  naszych zachowa#. To, co jest dla nas 
widoczne, to nasze my"li i nast!puj%ce po nich dzia anie 
– i to sk ania nas do wiary, $e s% one po %czone za spraw% 
"wiadomej, wolnej, podmiotowej woli. Jednak, jak pi-
sze Wegner, owo „podmiotowe ja nie mo$e by& realnym 
bytem [entity], który jest sprawc% dzia ania, ale jedynie 
wirtualnym podmiotem, pozornym mentalnym sprawc%” 
(Wegner, 2005, s. 23).

Wyj"ciem z „pu apki homunkulusa” okazuje si! porzu-
cenie przez badania spo eczne zarówno punktu widze-
nia subiektywnej, pierwszoosobowej fenomenologii, jak 
i metafory komputerowej, gdy$ oba – zdaniem cytowa-
nych tu badaczy – wywo uj% „ducha w maszynie”. Tym, 
co pozostaje, jest punkt widzenia nauk przyrodniczych 
(natural sciences) i perspektywa ewolucyjna. „Patrz%c 
z tej perspektywy – pisze Bargh – niektóre ‘zadziwiaj%-
ce’ i niekiedy nawet kontrowersyjne odkrycia psychologii 
spo ecznej takimi by& przestaj%” (Bargh, 2008, s. 129).

Reß eksje i pytania na zako$czenie

Przyszed  czas na podsumowanie. Zostanie ono zebra-
ne w trzy w%tki tematyczne. W pierwszym ujmuj! pod-
stawowe konkluzje, które zdaj% si! wynika& z zaprezen-
towanego w poprzednich cz!"ciach przegl%du. W drugim 
podnosz! kwesti! ich adekwatno"ci oraz problemów, 
jakie towarzysz% specyÞ cznej, zaprezentowanej tu wizji 
(tak nauki, jak i podmiotu). W trzeciej umieszczam zary-
sowane wy$ej problemy w szerszym kontek"cie spo ecz-
no-kulturowym.

Obraz podsumowuj cy: iluzja podmiotowo!ci

Na podstawie tego, co powy$ej, mo$na powiedzie&, $e 
do"wiadczenie podsuwa nam pewien obraz, który w isto-
cie jest iluzj% (próby wyja"nienia, dlaczego owa iluzja 
jest tak istotna dla przystosowania i dobrostanu jednostek 
jest odr!bn% kwesti%, której tu nie poruszam). Zdaniem 
badaczy z omawianego kr!gu iluzja ta przez wieki s u$y-
 a jako odpowied( na pytanie o (ród a dzia ania z dwóch 
podstawowych powodów. Po pierwsze, moc perswazyjna 
pierwszoosobowych do"wiadcze# jest ogromna; po dru-
gie – nie by o mo$liwo"ci przekonania si!, i$ mniemania 
te mog% by& b !dne. Wspó cze"nie ta druga przes anka 
wydaje si! ulega& zmianie. Jak pokazuj% badania, istnie-
je bardzo wiele faktycznie nieu"wiadamianych przyczyn 
i (róde  zachowa#. Pochodz% one zarówno z naszej ewo-
lucyjnej przesz o"ci (dzia aj%c w postaci ogólnych moty-
wów, potrzeb czy celów), jak i kultury, dostarczaj%cych 
nieu"wiadamianych, ukrytych skryptów jak $y& w danym 
spo ecze#stwie, pod okre"lon% szeroko"ci% geograÞ czn% 
i w okre"lonych warunkach. Uczenie i do"wiadczenie do-
rzuca do tego indywidualne i niepowtarzalne rysy. Przez 
to wskazanie na ró$norakie, nie"wiadome (ród a zacho-
wa# dokonuje si! odwrócenia zwyczajowych pogl%dów: 
badania psychologii spo ecznej pokazuj%, w jaki sposób 
tendencje motywacyjne i dzia aniowe mog% by& urucha-
miane poza"wiadomie i sprawia&, $e zachowujemy si! 
w okre"lony sposób. „Wszystkie linie badawcze – pisze 
Bargh –  %cz% si! we wniosku, i$ wola nie jest (ród em 
pomys ów dotycz%cych tego, co zrobi& w nast!pnej ko-
lejno"ci. Impulsy nadchodz% z ró$norodnych nie"wiado-
mych (róde , zanim "wiadomo"& zda sobie z nich spraw!” 
(Bargh, 2008, s. 148). W ten sposób dokonywane wybory 
nie s% w istocie „wolne”. W uj!ciu Bargha kwestie te pod-
sumowuje pytanie: czy wolny wybór dokonuje si! na ba-
zie istniej%cych wp ywów zwi%zanych z aktualnymi sta-
nami psychicznymi (motywami, preferencjami, celami, 
uczuciami itp.), ale w taki sposób, $e "wiadomo"& mo$e 
spo"ród nich swobodnie wybiera&, czy te$ dochodzi tu do 
determinowania wy$szych procesów mentalnych przez te 
stany. „Model wp ywu jest jak oÞ cer, który zbiera opinie 
swoich podw adnych, ale sam podejmuje decyzje. Model 
determinacji obci%$a bezpo"rednio owych podw adnych, 
bez potrzeby powo ywania niezale$nego Decydenta” 
– pisze Bargh, opowiadaj%c si! zdecydowanie za tym 
ostatnim (Bargh, 2008, s. 131). Zarazem obserwowana 
p ynno"& i sensowno"& zachowania wskazuje na koniecz-
no"& istnienia jakiego" o"rodka integracji informacji i im-
pulsów. Zgodnie z zaprezentowan% tu lini% rozumowania 
nie mo$e nim by& "wiadome Ja. O tym, $e nie"wiado-
ma integracja jest w istocie mo$liwa, przekonuj% bada-
czy (por. Bargh, 2008) przyk ady zwi%zane z procesem 
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mowy: niejasne my"li s% przek adane na uporz%dkowane 
zdania i nie jest to (przynajmniej w codziennej sytuacji 
mówienia) proces "wiadomy (por. dalej). Dodatkowy 
argument stanowi to, $e integracja taka jest na bie$%co 
dokonywana w przypadku gatunków zwierz%t, które nie 
rozwin! y j!zyka czy "wiadomo"ci (a przynajmniej nie 
w takiej formie, jaka charakteryzuje "wiadomo"& ludzk%). 
Jednocze"nie osobiste fenomenologiczne do"wiadczenie 
dostarcza nam silnego poczucia bycia podmiotem, który 
"wiadomie wybiera, ocenia, decyduje, formu uje s%dy; 
s owem: panuje nad ca o"ci% sytuacji, a to jest (ród em 
iluzji. Tymczasem dzi!ki odwróceniu tradycyjnej per-
spektywy uzyskujemy, zdaniem badaczy, mo$liwo"& wy-
ja"nienia niezrozumia ych inaczej wyników bada#, w"ród 
których mo$na wymieni&: automatyczn% ewaluacj! no-
wych i nieznanych obiektów; bezpo"rednie po %czenie 
mi!dzy ocen% sytuacji a tendencjami behawioralnymi; 
nie"wiadom% realizacj! celów; automatyczne podejmo-
wanie warto"ciowych decyzji; mimikr! i wiele innych 
(por. Bargh, 2008). W ten sposób po raz kolejny powraca 
wizja cz owieka-maszyny, jednak wspó cze"nie jej no"ni-
kiem jest nie tyle zachowuj%cy si! sztucznie robot (to za-
zwyczaj przychodzi na my"l), ile doskonale radz%cy sobie 
w "rodowisku organizm, którego ewolucja i do"wiadcze-
nia $yciowe wyposa$y y w umiej!tno"ci radzenia sobie ze 
z o$onym "rodowiskiem, w jakim $yje.

W tym kontek"cie wspomniane wcze"niej coraz cz!st-
sze odwo ania w psychologii spo ecznej do czynników 
osobowych czy podmiotowych (takich jak cele, motywy, 
standardy samoregulacyjne itp.) nie oznaczaj% bynaj-
mniej, $e dzia anie tych czynników jest w jaki" sposób 
„wolne”. Po pierwsze, one same mog% by& wzbudzane 
i realizowane sub"wiadomie, a wi!c w sposób w istocie 
automatyczny (co powoduje, $e zasadne staje si! mó-
wienie o automatycznych procesach kontrolowanych). 
Po drugie, nawet je"li s% one "wiadome, nie oznacza to, 
$e s% mniej zdeterminowane lub $e wy amuj% si! spod 
ogólnych, mechanicznie traktowanych prawid owo"ci. 
Zas uguje to na szczególne podkre"lenie.

Badaczy procesów automatycznych cz!sto pos%dza 
si! o odmawianie "wiadomo"ci jakiegokolwiek znacze-
nia. Powoduje to, $e wi!kszo"& dyskusji w obr!bie spo-
 ecznego poznania koncentruje si! na kwestiach "wiado-
mo"ci i jej roli lub jest mylnie rozpoznawana (por. np. 
Baumeister, 2008; Kihlstrom, 2008) jako debata nad 
znaczeniem procesów kontrolowanych i reß eksyjnych. 
Tymczasem realnym problemem nie jest to, $e "wiado-
mo"& nie ma mocy regulacyjnych (bo ma, i to zapewne 
du$%), lecz to, $e "wiadome tre"ci (w tym intencje, wy-
bory czy decyzje) same s% zdeterminowane i maj% swo-
je przyczyny. „Je$eli uznaje si!, $e ludzkie zachowanie 

i wy$sze procesy mentalne powinny by& analizowane 
w mechanistycznych ramach odniesienia, pytanie doty-
czy nie tego, czy to "wiadomo"&, czy te$ nie"wiadomo"& 
jest bardziej istotna w podbudowywaniu ludzkiego zacho-
wania, ale tych szczególnych sposobów, na jakie ka$da 
z nich jest przyczynowo efektywna” (Bargh i Ferguson, 
2000, s. 938). I w innym miejscu: „Psychologowie stu-
diuj%cy wy$sze procesy umys owe powinni kontynuowa& 
naukowe badania dotycz%ce "wiadomo"ci, uwzgl!dniaj%c 
zarazem deterministyczn% Þ lozoÞ !, która musi podbu-
dowywa& tego typu analizy” (Bargh i Ferguson, 2000, 
s. 940). Oznacza to zgod!, i$ nie"wiadome procesy au-
tomatyczne i "wiadome procesy kontrolowane reguluj% 
zachowanie w odmienny sposób. Nie oznacza natomiast 
odwo ania si! do wolnej woli podmiotowej (przypomnij-
my, $e ta ostatnia zak ada, i$ w okre"lonych warunkach 
podmiot móg by post%pi& inaczej ni$ post%pi ). W tym 
sensie próba obrony pozycji podmiotowych z punktu 
widzenia znaczenia procesów kontrolowanych, reß eksyj-
nych, "wiadomych czy celowych (por. Baumeister, 2008; 
Kihlstrom, 2008; Kofta, 2005) mo$e chybi& swojego celu. 
Procesy reß eksyjne jako takie same s% uwarunkowane, 
a badacze staraj% si! odkry& ich determinanty. Regu  de-
terministycznych nie zmienia fakt probabilistycznego 
charakteru psychologicznych prawid owo"ci, gdy$, zgod-
nie z przyjmowanymi za o$eniami, wynika on z niepe nej 
informacji, a nie z braku czynników determinuj%cych.

Poruszana tu kwestia dotyczy roli wspomnianego wcze-
"niej rozró$nienia na "wiadomo"& fenomenaln% i "wiado-
mo"& dost!pu. Jak pisze Baars, „Dla naukowców u$ytecz-
ne robocze za o$enie jest takie, $e poczucie wolno"ci jest 
g !bokim ludzkim do"wiadczeniem, ale nasze dzia ania 
s% zdeterminowane przez jak%" sie& przyczynow%, tak 
samo, jak wszystko inne. To pozwala nam bada& [wol!] 
empirycznie” (Baars, 2003, s. 110). Doznanie "wiado-
mej woli bywa w tym kontek"cie traktowane jako rodzaj 
 quale (cho& bardziej abstrakcyjnego w stosunku do jako-
"ci zmys owych; por. Koch, 2008, s. 309) lub rodzaj po-
znawczej emocji, czego" na kszta t „doznania autorstwa” 
(autorship emotion; por. Wegner, 2002). Ten w a"nie, zna-
ny nam z codziennego do"wiadczenia „magiczny” (we-
dle okre"lenia Wegnera, 2008) aspekt "wiadomo"ci jest 
traktowany jako z udny i pos%dzany o epifenomenalizm. 
Tak rozumiana "wiadomo"& fenomenalna rzadko staje si! 
przedmiotem bada# spo ecznych (np. w formie prac nad 
potocznymi wyobra$eniami dotycz%cymi (róde  naszego 
dzia ania czy wolno"ci wyborów itp.), tak$e wówczas ba-
dania takie prowadzone s% jednak zazwyczaj w konwen-
cji eksperymentalnej, a nie np. jako"ciowej (por. Nichols, 
2008). Natomiast je"li chodzi o "wiadomo"& dost!pu, to 
b!d%c uwarunkowana przez ró$norakie czynniki wpisuje 
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si! ona w ogólny schemat zale$no"ci mo$liwych do bada-
nia naukowego – jest wówczas traktowana jako element 
w ci%gu mniej lub bardziej p ynnego przebiegu zacho-
wania organizmu, który reaguje na "rodowisko (w tym 
spo eczne), w jakim $yje, stosownie do swojej ewolu-
cyjnej i indywidualnej przesz o"ci. Dowolno"& tego typu 
"wiadomych zachowa# ulega wówczas swoistej reinter-
pretacji, przesuwaj%c nacisk z aspektu wolicjonalnego 
(a tym bardziej wolnej, podmiotowej woli) na inne cechy 
tak charakteryzowanego zachowania. Przyk adowo wy-
znacznikiem dowolno"ci mo$e by& – podobnie jak ma 
to miejsce w badaniach nad zwierz!tami – podatno"& na 
modyÞ kacj! poprzez wzmocnienia (por. Wegner, 2008, 
s. 243).

Tak wi!c niezale$nie od roli, jak% w funkcjonowaniu 
pe ni "wiadomo"& w sensie regulacyjnym (tj. "wiadomo"& 
dost!pu) "wiadomo"& fenomenalna mo$e podsuwa& nam 
mylny obraz, pozostaj%c czym" w rodzaju epifenomenu. 
Tym samym omawiany tu nurt my"lenia wpisuje si! w t! 
tradycj! Þ lozoÞ czn%, która chyba najpe niej zosta a wy-
ra$ona niegdy" przez Spinoz!, a potem Schopenhauera: 
nawet je"li robi! to, co chc! i zamierzam, to moje za-
mierzenia i ch!ci s% w pe ni wynikiem oddzia ywania 
wielorakich zmiennych – i w danej sytuacji nie mog yby 
by& inne. Innymi s owy nie jestem wolny i nie dysponuj! 
realnym wyborem18. Co najwy$ej mog! $ywi& takie z u-
dzenie.

Konkluduj%c, wydaje si!, i$ z powy$szych rozwa$a# 
wynikaj% dwa podstawowe wnioski.
1. Prawdopodobnie nie da si! obroni& na gruncie ba-

da# psychologicznych silnej wersji podmiotowo"ci, 
tak jak jest ona osobi"cie do"wiadczana i ujmowana 
antropologicznie. Pozostawia to otwarte pytanie, jak 
mo$na j% okre"li& inaczej oraz na czym wówczas za-
sadza aby si! jej (podmiotowo"ci) istota. Wszystko 
to oczywi"cie przy za o$eniu, $e podmiotowo"& jest 
w ogóle do obrony, co w "wietle cytowanych tez wy-
daje si! mocno w%tpliwe.

2. Przedstawiony tu obraz sytuacji podmiotu stanowi ko-
relat okre"lonej postawy badawczej i wizji uprawiania 
nauki. W tym sensie zmiana nastawienia czy postawy 
badawczej w kierunku uwzgl!dnienia metodologii 
oraz tez anty- czy nienaturalistycznych zaowocowa-
 aby zapewne innym obrazem. Oznacza oby to zwrot 
psychologii spo ecznej w kierunku, który niegdy" 
prognozowa  Brzezi#ski (2001), a postulowa  Bruner 
(2006), tj. uwzgl!dnienia kulturowych znacze# i nar-
racyjnej interpretacji. Nie wydaje si! jednak, by by a 
to perspektywa realna. By aby to te$ inna nauka.

Rozwa$ania powy$sze by yby jednak niepe ne bez 
uwzgl!dnienia jeszcze jednego istotnego w%tku.

Czy „schy"ek podmiotu” jest naukowym faktem czy 

artefaktem?

Powstaje bowiem pytanie, czy przedstawiona tu wi-
zja jest w "wietle bada# uzasadniona. Chodzi zw aszcza 
o przeskok od (s usznego sk%din%d) stwierdzenia, i$ ist-
niej% czynno"ci (i to niema o), które obj!te s% regulacj% 
automatyczn% czy nie"wiadom%, do stwierdzenia, $e ca e 
nasze $ycie jest w istocie regulowane w ten w a"nie spo-
sób, a do"wiadczenie sprawstwa i wolno"ci wyboru po-
zostaje jedynie z udzeniem. Jak zauwa$a wielu badaczy 
(por. Baumeister, 2008; Kihlstrom, 2008; Nichols, 2008), 
nic po stronie empirycznej czy logicznej zagadnienia nie 
uprawnia do takiego kroku. Ani determinizmu, ani inde-
terminizmu nie da si! dowie"&. Czemu wi!c prominentni 
badacze dokonuj% owego przej"cia? Wydaje si!, $e jed-
nym z powodów mog% by& rozstrzygni!cia nie tyle na-
ukowe, ile metaÞ zyczne (które znajduj% si! zreszt% na 
zapleczu ka$dej teorii naukowej), a ponadto zwi%zany 
z nimi wzór czy wizja uprawiania nauki. Trzeba jednak 
zauwa$y&, $e status takich za o$e# jest inny ni$ status 
twierdze# naukowych. Chcia abym w tym miejscu zasy-
gnalizowa& krótko te w a"nie problemy.

W cytowanych pracach uderza zasadnicza  atwo"& do-
konywania uogólnie# na podstawie uzyskanych w bada-
niach wyników. Co prawda uczestnicy wykazuj% zazwy-
czaj zgodne z eksperymentaln% manipulacj% (np. z prymo-
wanym konstruktem) zmiany postaw, zachowania, emocji 
itp., si a tak otrzymanych efektów jest jednak w istocie 
niewielka, co powinno sk ania& raczej do ostro$no"ci. Jak 
s usznie zauwa$yli Zajonc, Murphy i Inglehart (komentu-
j%c wyniki eksperymentu nad wp ywem nieu"wiadamia-
nego ruchu warg na odczuwany nastrój), „nie oczekujmy 
od kogo", kto w a"nie si! dowiedzia , $e ma raka, by od 
rozpaczy przeszed  do rado"ci dzi!ki zwyk emu skurczo-
wi mi!"nia jarzmowego” (Zajonc, Murphy i Inglehart, 
1989, s. 412). Reß eksja taka nie zawsze towarzyszy re-
zultatom uzyskiwanym w psychologii spo ecznej.

Dodatkowym problemem, zwi%zanym zreszt% z po-
przednim, jest problem trafno"ci dokonywanych opera-
cjonalizacji. Z jednej strony mówimy o wolnym wybo-
rze, "wiadomym decydowaniu, woli, sprawstwie lub ich 
braku, z drugiej – przedmiotem manipulacji s%... ruchy 
palcem (Libet), z udzenia produkowane przez lustra 
(Wegner) czy si a nacisku na d(wigni! (Bargh). Ogólne 
wnioski formu owane na tej podstawie mog% wydawa& 
si! przedwczesne lub (by& mo$e) nawet nieadekwatne. 
Jest to problem powa$ny, gdy$ stawia pod znakiem za-
pytania sam% mo$liwo"& eksperymentalnego badania tak 
z o$onych kwestii. Powtórzmy: nie chodzi o to, $e pro-
wadzenie tego typu bada# jest nieu$yteczne, ale powstaje 
pytanie, czy uprawnia ono – co w a"nie czyni% czo owi 
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cytowani w tym artykule badacze – do formu owanych 
przez nich generalizacji.

Nast!pna sprawa. Gdy przegl%damy czo owe czasopis-
ma psychologiczne (takie jak Journal of Personality and 

Social Psychology czy Journal of Experimental Social 

Psychology) uderza, jak wiele tytu ów artyku ów zawiera 
s owa: automatic, implicit czy un(non)conscious, tak$e 
w kontekstach, które zazwyczaj rezerwowano dla w pe ni 
"wiadomej aktywno"ci podmiotowej19. Jest to o tyle zro-
zumia e, $e ogólne przyjmowane w badaniach za o$enia 
nakazuj% poszukiwanie zale$no"ci i przyczyn, co – wraz 
z wyra(n% „biologizacj%” spo ecznych teorii – wydaje si! 
szczególnie sprzyja& eksplorowaniu tych w a"nie aspek-
tów ludzkiego funkcjonowania. W tym kontek"cie wyda-
je si! naturalne, $e zakres (szeroko poj!tych) zachowa# 
i procesów psychologicznych podatnych na dzia anie 
sub"wiadomych manipulacji wzrasta wspó cze"nie niepo-
miernie (por. Bargh i Ferguson, 2000). W%tpliwo"ci mo$e 
jednak budzi& co innego: czy otrzymywana w ten sposób 
wizja homo automaticus (por. Jarymowicz i Ohme, 2002) 
nie jest przypadkiem artefaktem (a je"li tak, to w jakim 
stopniu) wynikaj%cym z zaanga$owania okre"lonej me-
todologii? Jak wykazuje El$bieta Paszkiewicz (1984, 
1983), teorie naukowe (ich za o$enia, stosowane metody 
bada# i uzyskiwane za ich pomoc% wyniki) stanowi% pe-
wien syndrom. Otó$ je"li istnieje cho&by najmniejszy za-
kres rzeczywisto"ci, w którym dane za o$enia s% spe nio-
ne, to – ograniczaj%c si! do perspektywy przyjmowanej 
przez dan% teori! – zostan% one potwierdzone. Tak wi!c 
np. u$ycie metod nieu"wiadamianego primingu umo$li-
wia potwierdzenie istnienia automatyzmów w ludzkim 
zachowaniu, ale zarazem uniemo$liwia odkrycie w nim 
czynników podmiotowych czy autonomicznych. Co 
wi!cej, przyjmowane przez badaczy za o$enia i metody 
wydaj% si! tak oczywiste, $e trudno im nawet wyobrazi& 
sobie technik! bada# opart% na innych podstawach (co 
jest zreszt%, jak to wykaza  niegdy" Thomas Kuhn, pra-
wid owo"ci% prowadzenia bada# naukowych w tzw. okre-
sach normalnych). Istnienie alternatywnych metodologii 
(por. Giorgi, 2002, 2003) sk ania jednak do uznania jedy-
nie warunkowej prawdziwo"ci uzyskanych w ten sposób 
rezultatów. Wskazuje tak$e na konieczno"& ograniczania 
czynionych na ich podstawie uogólnie# do obszarów, 
w których przyjmowane za o$enia rzeczywi"cie s% spe -
niane (w przypadku bada# eksperymentalnych by yby 
to np. warunki uwzgl!dniaj%ce krótk% perspektyw! cza-
sow%, brak osobistego zaanga$owania itp., a wi!c dosy& 
dalekie od codziennego $ycia). Cho& wymóg ten wydaje 
si! oczywisty, jest on jednak cz!sto przekraczany.

Co ciekawe, radykalne i kontrowersyjne (i dodajmy 
tak$e: nie zawsze uprawnione) wnioski nie s% bynajmniej 

ignorowane, ale przeciwnie: szeroko dyskutowane i ko-
mentowane ("wiadczy o tym tak$e ten artyku ). Zdaje si! 
to wskazywa& na istnienie okre"lonego klimatu intelektu-
alno-naukowego w akademickiej psychologii spo ecznej, 
w którym „procesy automatyczne s% spostrzegane jako 
bardziej naukowo autentyczne i lepiej oddaj%ce praw-
dziw% ludzk% natur!” (Wegner, 2005, s. 22). Klimat ten 
nie jest oczywi"cie niczym nowym: mowa o pot!$nym 
wp ywie, jaki mia  niegdy" w psychologii behawioryzm, 
ale tak$e o tradycyjnym podej"ciu w psychologii spo ecz-
nej. Ta ostatnia zawsze zdawa a si! ho dowa& specyÞ cz-
nemu „sytuanizmowi”. W klasycznych badaniach z tego 
kr!gu badacze stawiali sobie za cel wykrycie czynników 
sytuacyjnych wp ywaj%cych na zachowanie, przy czym 
zazwyczaj czynniki te by y ze strony podmiotu niezamie-
rzone, pojawia y si! w sposób przez niego nieu"wiada-
miany, a odpowied( na sytuacj! nast!powa a zanim bada-
ny mia  szans! zastanowi& si!, co móg by zrobi&; wszyst-
kie te elementy  %cznie powodowa y, $e faktycznie by  
on pozbawiony mo$liwo"ci kontroli (a przynajmniej jest 
ona w takich warunkach co najmniej mocno utrudniona). 
Ma to swoje konsekwencje: skoro psychologia spo ecz-
na w sposób naturalny koncentruje si! na sytuacyjnych 
determinantach my"lenia, uczu& czy dzia a#, spraw% nie-
uniknion% staje si!, i$ fenomeny psychologiczne jawi% 
si! tu jako automatyczne z natury. (Warto zauwa$y&, $e 
rozumienie tego terminu ulega rozszerzeniu w stosunku 
do poznawczego okre"lenia „procesy automatyczne”. 
„Automatyczno"&” oznacza tu, $e ludzie s% nie"wiado-
mi istniej%cych wp ywów sytuacyjnych, które dzia aj% 
wobec tego niejako automatycznie. Coraz wi!ksz% ak-
ceptacj! zdaje si! jednak zdobywa& – nieufnie dawniej 
traktowane – okre"lenie „poznawcza” czy „adaptacyjna 
nie"wiadomo"&”).

Niezale$nie od istniej%cego pokrewie#stwa pojawia-
j% si! tak$e odwo ania do behawioryzmu formu owane 
explicite: „Poprzez rozszerzenie bogactwa zewn!trznych 
bod(ców na klas! wewn!trznych reprezentacji "rodowis-
ka, które s% przez nie wzbudzane, wiele z tego, co twier-
dzi  Skinner na temat bezpo"redniej kontroli "rodowisko-
wej (...) zosta o obecnie potwierdzone we wspó czesnych 
badaniach nad efektem primingu” – pisze Bargh (2008, 
s. 142). To, $e mechanizmy te maj% charakter „mentalny” 
nie zmienia ich deterministycznego charakteru. Stanowi% 
one jedynie uzupe niaj%ce doktryn! Skinnerowsk% zmien-
ne po"rednicz%ce, "ci"le powi%zane ze wzbudzaj%cymi je 
warunkami. To, $e okre"lone warunki mog% u ró$nych 
ludzi wywo ywa& ró$ne reakcje nie stanowi wi!kszego 
problemu: Skinner wyja"nia  t! zmienno"& w katego-
riach „indywidualnej historii wzmocnie#”, która tak$e 
tutaj wydaje si! mie& zastosowanie. Zarazem odwo anie 
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do umys owych procesów po"rednicz%cych sprawia, $e 
podej"cie to zachowuje charakter poznawczy. W istocie 
jednak, je"li procesy poznawcze podbudowuj%ce rela-
cje interpersonalne, a tak$e inne ludzkie odpowiedzi na 
"rodowisko, s% automatycznie poci%gane (czy: determi-
nowane w mocnym sensie tego s owa) przez oddzia y-
wania "rodowiska, to – jak zauwa$a Kihlstrom – „kusi, 
aby zapyta&, czy w istocie mieli"my w psychologii po-
znawcz% rewolucj!, skoro dowiadujemy si!, $e Skinner 
mimo wszystko mia  racj!, i tak naprawd! pozostajemy 
pod kontrol% czynników "rodowiskowych” (Kihlstrom, 
2008, s. 172).

Nawi%zania do behawioryzmu s% jednak g !bsze ni$ 
wspomniany nacisk na determinanty "rodowiskowe. 
Behawioryzm bowiem to co" wi!cej ni$ kierunek w psy-
chologii; to tak$e wyraz okre"lonej ("ci"le powi%zanej 
z pozytywizmem logicznym) Þ lozoÞ i nauki (Skinner, 
2002), precyzuj%cej, czym nauka jest i jakie wyja"nie-
nia s% na jej gruncie akceptowalne (por. Trzópek, 2006). 
Mog oby si! wydawa&, $e ten restrykcyjny i w%ski model 
zosta  ju$ w ramach nauk spo ecznych przezwyci!$ony, 
stwierdzenie takie mo$e si! jednak okaza& przedwczesne. 
Dla wielu badaczy gwarantem owego naukowego statusu 
psychologii wydaje si! w a"nie automatyczno"&, pozwa-
laj%ca na przekroczenie ogranicze# zwi%zanych z ludzk% 
wol% i dowolno"ci%, i tym samym na zbli$enie do idea u, 
jaki dla neopozytywistów stanowi a Þ zyka. Wydaje si! to 
jeszcze jednym przejawem uporczywej tendencji w psy-
chologii, by kwestie natury metodologicznej stawia& 
ponad kwestiami zwi%zanymi z natur% badanych przed-
miotów (tu: podmiotów). Rodzi si! jednak pytanie, czy 
koszty takiego podej"cia nie s% zbyt wielkie i czy nasza 
wiedza o cz owieku i jego spo ecznym funkcjonowaniu 
dzi!ki temu si! faktycznie wzbogaca.

Sprawa kolejna tak$e wydaje si! wi%za& ze wspo-
mnianym wy$ej eksperymentalno-naturalistycznym ry-
sem wspó czesnego social cognition. Chodzi o pewn% 
bezradno"& badaczy, którzy na tym gruncie próbuj% si! 
mierzy& z tradycyjnymi atrybutami podmiotu. Dobrze 
oddaje to nast!puj%cy cytat: „Przyjmujemy – pisze Maria 
Jarymowicz – $e podobnie jak mo$liwe jest bezwiedne 
uleganie procesom utajonym, tak niewykluczone s% – bez 
po"rednictwa kontroli podmiotu – wp ywy regu  i efektów 
my"lenia reß eksyjnego na automatyczne funkcjonowanie 
podmiotu. „Bez tej tezy idea podmiotowo"ci przejawia-
j%cej si! panowaniem nad samym sob% by aby utopijna, 
bo "wiadomie mo$emy skontrolowa& niewielk% cz%stk! 
tego, co si! z nami dzieje” (Jarymowicz, 2008, s. 58; 
podkre"lenie moje). Dominacja regulacji nie"wiadomej 
i automatycznej powoduje, $e – paradoksalnie – ratun-
ku dla podmiotowo"ci upatruje si! w... funkcjonowaniu 

automatycznym. Stawia to ponownie problem koniecz-
no"ci okre"lenia, czym kategoria podmiotowo"ci ma by& 
na gruncie psychologicznym i co ma stanowi& jej wyz-
naczniki.

O co (by% mo&e) toczy si' gra

Nale$y zauwa$y&, i$ na marginesie poruszanych tu 
kwestii znajduj% si! problemy o wiele powa$niejsze. Jak 
powiedziano na wst!pie, poczucie bycia podmiotem jest 
silnie ugruntowane w naszym do"wiadczeniu, poczuciu 
spo ecznym i kulturze. Jako takie musia o zapewne by& 
korzystne w naszej ewolucyjnej historii i z tej perspekty-
wy wydaje si! wyrazem jakiej" fundamentalnej prawdy. 
Badania psychologów nad szeroko rozumianym poczu-
ciem kontroli i atrybucj% sprawstwa wskazuj%, jak istotne 
jest to do"wiadczenie dla naszego sprawnego funkcjo-
nowania i dobrostanu. Przekonanie o istnieniu zwi%zku 
przyczynowego mi!dzy stanami "wiadomymi (zw aszcza 
my"lami i intencjami) a podejmowanymi dzia aniami wy-
daje si! podstaw% dla poczucia Ja. „Je$eli uznam – pi-
sze Claxton – $e ta relacja przyczynowa nie obowi%zuje 
albo nie funkcjonuje w wystarczaj%cym stopniu, wów-
czas zmuszony b!d! przyzna&, $e jestem ‘zepsuty’, chory 
psychicznie, pozbawiony kontroli: marionetka nieosobo-
wych si ” (Claxton, 2003, s. 36).

Rodzi si! pytanie, czy te nasze potocznopsychologicz-
ne wyobra$enia i przekonania s% rzeczywi"cie tak niezby-
walne, jak si! wydaje? Ich or!downik, Jerome Bruner, 
do którego s ów odwo a am si! na wst!pie, przyznaje, 
$e nasze teorie zdroworozs%dkowe mog% podlega& zmia-
nom, a predyspozycje, które uwa$amy za wrodzone, s% 
najcz!"ciej wspó kszta towane przez kultur!. (W tym 
sensie teza o uniwersalnym charakterze do"wiadczenia 
podmiotowego wymaga bada# mi!dzykulturowych. Bez 
tego „ludzki podmiotocentryzm” mo$e si! okaza& innego 
rodzaju z udzeniem, w a"ciwym dla naszej indywiduali-
stycznej kultury20).

Wspó czesna nauka zdaje si! nakre"la& obraz nas sa-
mych, który jest niezgodny z naszymi g !bokimi przeko-
naniami, a wielu uczonych wierzy, $e stoimy w zwi%zku 
z tym w obliczu zmian, które swoim zasi!giem wykra-
czaj% znacznie poza przemiany w nauce (por. Churchland, 
1989, 2002a; Edelman, 1998; Uleman, 2005). Dla wie-
lu jest to (ród o obaw, gdy$ – je$eli racj! ma Jürgen 
Habermas, pisz%c, $e nauka formu uje tezy, które mog% 
sta& si! potoczn% prawd% – powstaje pytanie, co to mo$e 
oznacza& dla kwestii prawnych, moralnych, spo ecz-
nych itp.? Steven Pinker uj%  wyra$ane niepokoje w po-
staci dylematu: „albo naukowcy musz% by& gotowi do 
sfa szowania swoich danych, albo my wszyscy musimy 
by& gotowi na rezygnacj! z naszych warto"ci” (Pinker, 
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2002, s. 67). Zapobiec takiemu „albo – albo” mo$e – jego 
zdaniem – zamkni!cie nauki i moralnego rozumowania 
w odr!bnych sferach. „Mechanistyczna postawa – pisze 
Pinker – pozwala zrozumie& motywy naszego dzia ania 
i to, jak pasujemy do Þ zycznego uniwersum. Gdy jednak 
te dyskusje ustaj%, znów my"limy o sobie jako o wol-
nych i maj%cych sw% godno"& istotach ludzkich” (Pinker, 
2002, s. 68). W podobnym duchu pisa  niegdy" Noam 
Chomsky: „szczelina [the gap] mi!dzy naukowym, ma-
terialistycznym, lingwistycznym, genetycznym czy neu-
ropsychologicznym funkcjonowaniem z jednej strony, 
a zrozumia ym (i rozumiej%cym) wyja"nianiem ludzkie-
go zachowania z drugiej, prawdopodobnie nigdy nie zo-
stanie zasypana” (Chomsky, za: Webel i Stigliano, 2004, 
s. 100). Wizje te nie wydaj% si! jednak zadowalaj%ce.

Tak czy inaczej, wiele z tego, co zosta o powiedziane 
powy$ej, zdaje si! wskazywa&, $e naturalistycznie zo-
rientowanej psychologii spo ecznej trudno jest uchwyci& 
czy podj%& problematyk! podmiotowo"ci jako podmio-
towo"ci (por. Reykowski, 2002). Streszczaj%c wyra$one 
w artykule w%tpliwo"ci, mo$na zada& nast!puj%ce pyta-
nia: Czy przyj!cie omawianych tu tez jest jednoznacz-
ne z tym, $e podmiotowo"& (w tradycyjnym sensie tego 
s owa) nie istnieje? Czy mo$e jest tak, $e jest ona nie-
uchwytna w sposób naukowy? A mo$e warto zmodyÞ -
kowa& poj!cie naukowo"ci w naukach spo ecznych, tak 
by mo$liwe by o w %czenie kulturowych znacze#? Na 
udzielenie zadowalaj%cej odpowiedzi jest chyba jeszcze 
za wcze"nie.
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PRZYPISY

1. Mimo i$ nauka bezza o$eniowa bardzo szybko okaza a si! 
pozytywistyczn% Þ kcj%, powszechnie przyjmowana praktyka 
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badawcza bardzo rzadko odwo ywa a si! do stoj%cych za ni% 
(nie zawsze jasno u"wiadamianych) za o$e# Þ lozoÞ cznych (por. 
Paszkiewicz, 1983; Trzópek, 2006).

2. Zabieg taki podporz%dkowany jest potrzebie klarowno"ci 
wywodu, w którym w%tki rozwojowe i stopnie podmiotowo"ci 
maj% mniejsze znaczenie. Zdaj! sobie spraw!, $e dla wielu ba-
daczy w a"nie kwestie a) poczucia lub b) zakresu i stopnia pod-
miotowo"ci mog% mie& zasadnicze znaczenie (por. te$ Trzópek, 
2009). W artykule tym kluczowe jest jednak co innego: realna 
mo$liwo"& posiadania tego typu atrybutów. W a"nie takie posta-
wienie problemu sytuuje go na pograniczu zagadnie# zarezer-
wowanych dawniej dla reß eksji Þ lozoÞ cznej.

3. Przypadek jest tu traktowany jako trudne do przewidze-
nia zdarzenie, które jednak – je"li ju$ zaistnieje – samo staje 
si! jedn% z determinant "ci"le okre"laj%cych przebieg sytuacji. 
Dopuszczenie mo$liwo"ci przypadku tak rozumianego podwa$a 
co prawda wizj! determinizmu Laplace’a, ale nie determinizmu 
w ogóle.

4. Tu: jako stanowisko odmienne od ró$nych form kompaty-
bilizmu, w którym determinizm usi uje si! pogodzi& z wolnym 
dzia aniem. W kompatybilizmie osoba jest traktowana jako wol-
na, mimo $e nie mog aby (b!d%c sob%) post%pi& inaczej w okre"-
lonych warunkach ni$ to uczyni a.

5. „Chroniczn% niepe no"& informacji” (por. Scriven, 2002), 
na któr% wydaje si! skazana psychologia, nie nale$y myli& z an-
tydeterministyczn% argumentacj% odwo uj%c% si! do probabili-
stycznego charakteru rzeczywisto"ci Þ zycznej na poziomie sub-
atomowym.

6. O koncepcji Wegnera pisz! szerzej w artykule pt. „Kto jest 
kontrolerem? Problem "wiadomego Ja we wspó czesnej psycho-
logii kognitywnej”, który ukaza  si! w 1. numerze Roczników 

Psychologicznych w roku 2010.
7. Wachlarz pogl%dów mo$e by& przy tym rozleg y, obejmu-

j%c materializm, materializm eliminatywny, monizm neutralny, 
monizm akauzalny, dualizm w asno"ci, dualizm substancji, 
emergentyzm i in.

8. Jedna z powa$niejszych prób obrony interakcjonizmu zo-
sta a podj!ta przez Ecclesa (por. Beck i Eccles, 1992), popartego 
na gruncie Þ lozoÞ i nauki przez Poppera. Do mechaniki kwan-
towej i niezdeterminowania rzeczywisto"ci Þ zycznej nawi%zy-
wali te$ inni badacze (por. Hameroff i Penrose, 1996; Hagan, 
Hameroff i Tuszy#ski, 2002). Koncepcje te spotka y si! jednak 
z krytyk%.

9. W my"l tego ostatniego stanowiska istnieje jedna substan-
cja b!d%ca podstaw% w asno"ci tak mentalnych, jak i Þ zycznych, 
jakkolwiek przejawiaj%ca si! w a"nie na te dwa nieredukowalne 
i niesprowadzalne do siebie sposoby. Jak wykazuje to m.in. Kim 
(2002), takie postawienie sprawy nie likwiduje jednak proble-
mów, do których zdaje si! prowadzi& ka$da forma du alizmu.

10. W tym uj!ciu zjawiska mentalne s% w zasadzie zjawis-
kami Þ zycznymi, podobnie jak temperatur! mo$na uto$sami& 
z ruchem cz%steczek, a wod! z H2O. Od innych pogl%dów po-
dej"cie to odró$nia nie fakt uznania, $e "wiadomo"& ma swój 
odpowiednik w przebiegu procesów mózgowych (co jest tez% 
powszechnie przyj!t%), lecz twierdzenie, $e jest ona tylko tym 

i opis w terminach neurobiologicznych (je"li takowy by by 
mo$liwy) wyczerpuje ca o"& zagadnienia.

11. „Pracuj! nad tym od lat – skar$y si! Dennett – a post!py 
s% tak znikome!” (2007, s. 119).

12. Filozofowie lubi%cy eksperymenty my"lowe u$ywa-
j% okre"lenia „zombie” w stosunku do istoty zachowuj%cej si! 
i mówi%cej jak cz owiek, ale pozbawionej "wiadomych dozna#. 
Jej zachowaniem (w tym werbalnym) kierowa yby wówczas 
procesy sub"wiadome. Zauwa$my, $e takie funkcjonowanie by-
 oby mo$liwe nawet wówczas, gdyby "wiadomo"& by a jedynie 
epifenomenem, efektem ubocznym aktywno"ci mózgowej, bez 
$adnej mocy sprawczej (tak jak np. odg os bicia serca jest efek-
tem ubocznym jego pracy, ale sam nie ma wp ywu na funkcjo-
nowanie tego narz%du).

13. O tym, jak z o$onymi zachowaniami mog% zawiady-
wa& „agenci-zombi” "wiadcz% stany lunatyzmu, dysocjacji czy 
przebieg niektórych epizodów epileptycznych (por. Damasio, 
2000b).

14. „Nale$y podkre"li& – pisze Koch – $e pacjenci (...), po-
niewa$ nie widz%, nie mog% u$ywa& informacji wzrokowej do 
planowania. Nawet je"li pacjent pod presj% prawid owo odpo-
wie na pytanie, czy w niewidzialnej cz!"ci pola znajduje si! 
butelka z wod%, nie b!dzie w stanie u$y& tej wiadomo"ci do u o-
$enia planu, jak przej"& przez pustyni!. Informacja ze "lepego 
pola nie jest wykorzystywana w jakikolwiek spontaniczny, in-
tencjonalny sposób. Osoby "lepowidz%ce ró$ni% si! wi!c bardzo 
od zombie opisywanych przez Þ lozofów” (Koch, 2008, s. 230).

15. Z w asnego do"wiadczenia wiemy np., $e nie wszyst-
kie "wiadome intencje czy zamiary znajduj% pó(niej odzwier-
ciedlenie w naszych dzia aniach. Mówi%c nieco $artobliwie, 
Jamesowski zamiar wstania z  ó$ka (który to przyk ad pos u$y  
Jamesowi do analizy fenomenu woli; por. James, 1890), nie za-
wsze znajduje bezpo"rednie prze o$enie na czyny.

16. Obraz ten nie jest zreszt% nowy. Na gruncie Þ lozoÞ i intu-
icje takie formu owali ju$ tacy Þ lozofowie, jak Spinoza, Leibniz 
czy Schoppenhauer. Robimy to, co chcemy i postanawiamy – 
ale to, co chcemy i postanawiamy jest niejako predetermino-
wane przez sub"wiadome procesy zachodz%ce w umy"le/mózgu 
(por. Trzópek, 2003, 2009).

17. Wsparcia dostarczaj% tu te$ dane neurologiczne dotycz%-
ce zachowania pacjentów z tzw. rozszczepieniem mózgu. Osoby 
te p ynnie wymy"laj% racjonalizacje dla swoich dzia a#, których 
faktyczne (ród a le$% poza ich "wiadomo"ci%. Na tej podstawie 
M. Gazzaniga (2005/2006) wprowadzi  poj!cie tzw. lewopó ku-
lowego interpretatora.

18. W ten sposób zasadne staje si! np. paradoksalne twierdze-
nie, i$ napisanie artyku u ( %cznie z wyborem jego tematu) mia-
 o charakter w istocie automatyczny (mimo i$ – patrz%c z innej 
strony – by o czynno"ci% "wiadom% i celow%). Automatyczno"& 
oznacza wówczas, $e przes anki, które spowodowa y okre"lo-
ne ch!ci, d%$enia, zachowania itp., dzia a y w sposób koniecz-
ny (przy uwzgl!dnieniu wp ywu takich determinant, jak tem-
perament, indywidualna historia wzmocnie#, oddzia ywania 
przypadkowe itp.). Warto przypomnie&, $e w podobny sposób 
Skinner wyja"nia  niegdy" Rogersowi swoj% obecno"& na na-
ukowym sympozjum.
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19. Oto przyk ady niektórych tytu ów: „The nonconscio-
usness of self-consciousnss” (Hull, Slone, Meteyer i Matthews, 
2002), „Compensatory automacity: Unconscious volition is 
not an oxymoron” (Glaser i Kihlstrom, 2005), „The automated 
will: Nonconscious activation and pursuit of behavioral goals” 
(Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar i Trotschel, 2001).

20. Jak dot%d bada# takich jest niewiele, a te, które s% pro-
wadzone, wskazuj%, $e znaczenie przypisywane "wiadomym 

wyborom czy dzia aniu w asnej woli mo$e by& w znacznej mie-
rze funkcj% wyznawanych w danej kulturze warto"ci (por. Bargh 
i Ferguson, 2000). Z drugiej strony wydaje si! ma o prawdo-
podobne, by poczucie sprawczo"ci nie odgrywa o w innych 
kulturach $adnej istotnej roli. Studia nad rodzajem i zakresem 
istniej%cych ró$nic mi!dzykulturowych wydaje si! pasjonuj%c% 
perspektyw% na przysz o"&.

Does social psychology have room 
for the category of subjectivity?

Joanna Trzópek
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Abstract

After a long break, psychology nowadays seems to be returning to engaging issues. Most certainly, the 
problem of an agent falls within this category. Two fundamental attributes are usually linked to the agent: 
the will and self-knowledge. The article confronts this understanding, grounded in experience and philo-
sophical tradition, with research results and theories of human functioning created on their basis. The issues 
referred to are of a meta-theoretical nature and are partly located at the intersection of psychology, neurosci-
ence, and philosophy. The text consists of four parts. First part discusses the general agent-related issues on 
the folk and scientiÞc grounds. In part two, the agent appears in the context of problems of awareness. Part 
three focuses on research in social psychology (particularly social cognition). Last part provides a venue for 
outlining the arising questions and doubts.
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