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Podmiot w psychologii: 
odpowiedzi na artyku y komentuj!ce

Joanna Trzópek
 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello!ski

Niniejszy artyku  zawiera odpowiedzi na komentarze dotycz!ce mojego tekstu „Czy w psychologii spo-
 ecznej jest miejsce na kategorie podmiotowo"ci?”. Odnosz# si# w nim krótko do kwestii kompatybilizmu/
inkompatybilizmu w psychologii, traktuj!c te stanowiska jako rodzaj (uprawnionego) za o$enia ÞlozoÞcz-
nego. Za o$enia jednak wp ywaj! na tre"% teorii naukowych (trudno zreszt!, by by o inaczej). W tym sensie 
kwestia tradycyjnie rozumianego podmiotu wydaje mi si# trudna do pogodzenia z tezami kompatybilistycz-
nymi. W dalszej cz#"ci artyku u odnosz# si# do pewnej charakterystyki (cechy, atrybutu?) podmiotowo"ci, 
której w swoim dyskutowanym artykule nie uwzgl#dni am: chodzi o podmiotowo"% jako bycie w zgodzie 
z samym sob!, na co zwracaj! uwag# autorzy obu tekstów komentuj!cych. Tak okre"lona podmiotowo"% 
mie"ci si# w modusie samoregulacji przeciwstawianej przez oboje autorów represyjnej samokontroli. 
Zgadzam si#, $e mo$e to stanowi% interesuj!ce przeformu owanie problemu podmiotowo"ci. Uwa$am zara-
zem, $e redeÞnicja taka – je"li b#dzie mie% miejsce na gruncie psychologii – mo$e by% istotna tak$e dla 
potocznego rozumienia podmiotu.

S owa kluczowe: podmiot, podmiotowo"%, kompatybilizm/inkompatybilizm, samoregulacja, samokontrola

Korzystaj!c z uprzejmo"ci redakcji, chcia abym od-
nie"% si# krótko do artyku ów Romany Kadzikowskiej-
-Wrzosek oraz Krzysztofa Mudynia, komentuj!cych mój 
tekst dotycz!cy podmiotowo"ci w psychologii spo ecznej. 
Za oba g osy w dyskusji dzi#kuj#, wydaj! mi si# one bar-
dzo sensowne, a ponadto zwracaj! uwag# na pewn! cha-
rakterystyk# (cech#, atrybut?) podmiotowo"ci, którego 
w swoim artykule nie uwzgl#dni am: chodzi o podmio-
towo"% jako bycie w zgodzie ze sob!. Tak okre"lona pod-
miotowo"% mie"ci si# w modusie samoregulacji przeciw-
stawianej przez oboje autorów represyjnej samokontroli.

Problemy z kompatybilizmem

Je"li chodzi o artyku  Romany Kadzikowskiej-Wrzosek, 
cztery sprawy wydaj! si# zas ugiwa% na podniesienie.

Po pierwsze, uwagi wymaga kwestia roli "wiadomo"ci. 
W artykule przychyla am si# do stanowiska (wbrew zaku-
som epifenomenalistów), $e "wiadomo"% pe ni wa$n! rol# 
regulacyjn!. Tu wi#c nie ma wi#kszych ró$nic mi#dzy 

pogl!dami moimi a pogl!dami Romany Kadzikowskiej-
-Wrzosek. Ró$ni nas natomiast pogl!d na znaczenie fak-
tu zdeterminowania samej "wiadomo"ci (tj. "wiadomych 
my"li, pragnie&, zamiarów). Jest to problem zwi!zany 
z kompatybilizmem i powróc# do niego w kolejnych aka-
pitach.

Po drugie, zgadzam si#, $e ca o"ciowe funkcjonowa-
nie osoby obejmuje tak$e jej sfery nie"wiadome, w tym 
nie"wiadom! realizacj# celów. Ta ostatnia, jak sk!din!d 
wiadomo – aby mog a mie% miejsce – bywa zazwyczaj 
zgodna z ogólnymi potrzebami czy tendencjami danej 
osoby. Odpowied' osoby na sytuacj# jest jej ca o"ciow! 
odpowiedzi! i w t# odpowied' zaanga$owane s! tak$e 
nie"wiadome mechanizmy czy procesy. Na fakt ten zwra-
caj! zreszt! uwag# tak$e psychologia i Þ lozoÞ a perso-
nalistyczna i egzystencjalna, a wi#c kierunki ca kowicie 
ró$ne od „naturalistycznej” postawy wspó czesnej psy-
chologii poznawczej i spo ecznej (por. Opoczy&ska, 1999; 
Trzópek, 1999).

Jednocze"nie – i to po trzecie – takie uj#cie wydaje 
mi si# nadal sprzeczne z potocznymi intuicjami, a tak$e 
znaczn! cz#"ci! reß eksji Þ lozoÞ cznej, dotycz!cymi uj#-
cia podmiotowo"ci w sensie silnym – a wi#c z naciskiem 
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na "wiadomy wybór i samostanowienie. Takie „silne” ro-
zumienie podmiotu wyst#puje tak$e w cytowanej przeze 
mnie pracy Marii Jarymowicz. Warto te$ wspomnie%, $e 
badania prowadzone w ramach tzw. Þ lozoÞ i eksperymen-
talnej (por. np. Nichols, 2004, 2006) zdaj! si# wskazy-
wa%, $e potoczne intuicje, jakie $ywi! ludzie, maj! w isto-
cie charakter inkompatybilistyczny, o zabarwieniu liber-
taria&skim (tzn. badani zazwyczaj uznaj!, $e wolna wola 
jest nie do pogodzenia z determinizmem, z czego wynika 
dla nich, $e determinizm musi by% pogl!dem fa szywym; 
por. Trzópek, Na tropach podmiotu, w przygotowaniu). 
Jak s usznie zauwa$a Romana Kadzikowska-Wrzosek, 
uj#cia kompatybilistyczne mog! stanowi% podstaw# mo$-
liwych zabiegów naturalizacyjnych, „wpasowuj!cych” 
kategori# podmiotowo"ci w za o$enia deterministyczne 
i praktyk# bada& naukowych. Inkompatybilizm, przeciw-
nie, zdaje si# wskazywa%, $e post#powanie takie nie jest 
mo$liwe bez istotnych strat, a tym samym nie da si# bez 
reszty dokona% prze o$enia istotnych atrybutów podmio-
towych na kategorie wspó czesnej nauki.

Po czwarte, jak wspomnia am, zgadzam si# z Autork!, 
$e „determinizm jest niezb#dny do tego, aby istnia a 
empiryczna psychologia”, ale trudno mi zaaprobowa% 
pogl!d, $e jest on „równie$ niezb#dny dla zaistnienia 
wolnej woli czy uzyskania realnego wp ywu na w asne 
$ycie” (cyt. za Kadzikowsk!-Wrzosek). Wówczas myli-
my bowiem poj#cia i przeciwstawiamy determinizm tzw. 
wolno"ci przypadkowej, a nie wolno"ci opartej na wy-
borze racji i motywów, o jakiej pisa am. Ta ostatnia jest 
inkompatybilistyczn! wolno"ci!, zgodnie z któr! mo$na 
post!pi% inaczej.

Debata nad tym, czy podmiot w danej chwili, np. pod-
czas podejmowania decyzji, móg  post!pi% inaczej ni$ 
post!pi  (co zak ada stanowisko inkompatybilistyczne 
i libertaria&skie) wydaje si# mie% nieusuwalnie Þ lozo-
Þ czny charakter. Jednak konsekwencje my"lowe, jakie za 
tym id!, maj! ca kowicie praktyczny wymiar. Odwo am 
si# tu – przyk adowo – do cytowanego przez autork# 
rozró$nienia Juliusa Kuhla na „orientacj# na dzia anie” 
oraz „na stan”. Orientacja na stan zdaje si# upo"ledza% 
sprawn! samoregulacj#, podczas gdy orientacja na dzia a-
nie wydaje si# j! wspiera% (co wi!zane jest z w a"ciwym 
podmiotowaniem w asnemu zachowaniu). Otó$ problem 
wy ania si# wówczas, gdy zapytamy, czy – jako wolne 
podmioty – mamy mo$no"% wybra% swoj! orientacj#. Tu 
okazuje si#, $e jest ona zale$na (czytaj: zdeterminowana) 
przez ró$ne czynniki zwi!zane z wychowaniem, tempe-
ramentem, rodzin!. Na gruncie kompatybilizmu, b#d!c 
t! w a"nie osob!, nie mog# post!pi% inaczej, wybra% in-
nych motywów czy racji, ni$ te, które sprzyjaj! mojemu 
podmiotowemu dzia aniu, lub przeciwnie – je kr#puj!. 

Mówi!c kolokwialnie, co" wówczas z t! podmiotowo"ci! 
zdaje si# nie gra%. Jakie z tego p yn! wnioski?

Wydaje mi si#, $e podstawowe s! dwa. Po pierwsze, 
psychologia zajmuje si# realnymi uwarunkowaniami 
pewnych ludzkich cech, co mo$e sprzyja% polepszeniu 
jednostkowego funkcjonowania. To, czy mo$emy (a je"li 
tak, to na ile) abstrahowa% od Þ lozoÞ cznych implikacji 
przyjmowania pewnych za o$e& czy rozstrzygni#% pozo-
staje wówczas nadal kwesti! otwart! i podlegaj!c! dys-
kusji.

Po drugie, skoro zgodzimy si#, $e regulacja podmio-
towa obejmuje – wbrew potocznym przekonaniom 
i „silnym” stanowiskom Þ lozoÞ cznym – tak$e procesy 
i funk cjonowanie nie"wiadome, oznacza to, $e na gruncie 
psy chologii musimy dokona% jakiej" redeÞ nicji katego-
rii podmiotowo"ci w stosunku do tych klasycznych uj#%. 
Propozycja taka, jak mo$na wnosi% z obu cytowanych ar-
tyku ów, w a"nie pad a – jest ni! poczucie zgodno"ci ze 
sob! i w asnymi zasobami jako osoby.

Podmiotowo ! jako bycie (bardziej) sob"

W tym miejscu pora odnie"% si# do tekstu Krzysztofa 
Mudynia. Przeformu owanie problemu w kategoriach 
pod miotowego vs. instrumentalnego traktowania innych 
osób (a tak$e siebie samego) wyda o mi si# bardzo o$yw-
cze. Z perspektywy cz#sto ja owego dyskursu akademic-
kiego przenosi ono dyskusj# w centrum zagadnie&, które 
wydaj! si# jak najbardziej – w a"nie podmiotowo – an-
ga$uj!ce. Je"li mia abym si# zastanowi% na serio, gdzie 
jest miejsce na kategori# podmiotowo"ci we wspó czes-
nej psychologii (by% mo$e nie tylko, ale zw aszcza) 
spo ecznej, upatrywa abym go w a"nie tam, gdzie widzi 
je Krzysztof Mudy&: w czynnikach, sprzyjaj!cych pod-
miotowemu traktowaniu innych ludzi, lub przeciwnie – 
w czynnikach, które prowadz! do dehumanizacji relacji.

W pe ni te$ mog# podpisa% si# pod twierdzeniem, $e 
podmiotowo"% „jest nie tyle (…) wystarczaj!co jedno-
znaczn! kategori!, ile raczej skrótowym has em, ewen-
tualnie poj#ciem zbiorczym, rozmytym, za którym nie 
stoj! ani jednoznaczny uzus, ani deÞ nicja teoretyczna” 
(por. Mudy&, s. 152). Odnosz# podobne wra$enie. Tym 
bardziej jednak dyskusja nad podmiotowo"ci! w psycho-
logii wydaje mi si# czym" istotnym, by nie powiedzie% 
– pal!cym.

Zarazem, mimo i$ przemawia do mnie wizja „regu  de-
mokratycznych” w kwestii bycia podmiotem wzgl#dem 
siebie, pojawiaj! mi si# tu pewne w!tpliwo"ci. Odwo am 
si# do osobistego, by% mo$e ma o wychowawczego przy-
k adu. W czasie gdy czyta am teksty komentuj!ce mój 
artyku , przygotowywa am si# te$ na zaj#cia ze studenta-
mi, które mia y trwa% do godz. 21:00 wieczorem. By am 
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zm#czona i naprawd# bardzo nie chcia am na nie pój"%. 
U$y am ca ej swojej (opresyjnej) samokontroli wobec 
siebie, by si# zmusi% i zaj#% nie odwo a%. A przecie$ czy-
ta am w tek"cie Krzysztofa Mudynia, $e trzeba uwzgl#d-
nia% w asne g #bokie potrzeby. Moj! g #bok! potrzeb! 
by o – jak mi si# wówczas wydawa o – zostanie w domu. 
Czy id!c na zaj#cia, post!pi am podmiotowo, czy potrak-
towa am siebie jak przedmiot? W!tpliwo"ci takie jak te 
pokazuj!, z jak trudnym fenomenem mamy do czynienia.

Na marginesie warto zauwa$y%, $e demokracja to nie 
tylko g osy wi#kszo"ci, ale te$ obrona praw mniejszo"ci. 
Mo$e wi#c tak$e samokontrola wyra$a autentyczn! pod-
miotowo"%, o ile odnosi si# do tego, co uznaje si# za w a"-
ciwe, mimo i$ przemawia to „s abszym g osem”?

Podsumowuj!c, wydaje mi si#, $e:
1. Powi!zania podmiotowo"ci ze "wiadomo"ci! i "wia-

domym wyborem nie da si# w psychologii na d u$sz! 
met# utrzyma%. Nie oznacza to jednak – moim zda-
niem – konieczno"ci opowiedzenia si# za stanowi-
skiem kompatybilistycznym lub jakimkolwiek innym. 
To kwestia przyjmowanych przez ka$dego badacza 
indywidualnych za o$e&. Które jednak, notabene, za-
wsze b#d! rzutowa% na interpretacje wyników bada& 
naukowych, jakich badacz dokonuje.

2. Konieczna jest dyskusja dotycz!ca tego, na czym 
w a" ciwie polega kategoria podmiotowo"ci, przy 
czym – jak wida% z komentuj!cych artyku ów – co-
raz silniej wydaje si# zaznaczona tendencja, $e jest to 
„zgodno"% z (ca o"ciowym) sob!”.

3. Jednocze"nie przy takim uj#ciu próba okre"lenia, co 
oznacza „zgodno"% z (ca o"ciowym) sob!” zdaje si# 
nabiera% szczególnie istotnego charakteru.

4. Nie jestem jednak pewna, czy nie powoduje to, $e 
problem podmiotu znowu gdzie" si# wymyka. Ale by% 
mo$e jest to zagadnienie, które – jak zauwa$aj! Þ lo-
zofowie podmiotowo"ci – z natury swojej nie znajdzie 
w pe ni zadowalaj!cego rozwi!zania.

Niezale$nie od tego wydaje mi si#, $e stoimy wspó -
cze"nie przed mo$liwo"ci! (potrzeb!?) redeÞ nicji kate-
gorii podmiotowo"ci na gruncie psychologii, redeÞ nicji, 
która ma szanse przenikn!% do my"lenia Þ lozoÞ cznego 
i potocznego. A to nie jest sprawa, któr! mo$na bagate-
lizowa%.

LITERATURA CYTOWANA

Nichols, S. (2004). The folk psychology of free will: Fits and 
starts. Mind and Language, 19, 473–502.

Nichols, S. (2006). Folk intuition about free will and res-
ponsability. Journal of Cognition and Culture, 6, 57–86.

Opoczy&ska, M. (1999). Wokó  pyta& o natur# cz owieka. W: 
M. Opoczy&ska (red.), Wprowadzenie do psychologii egzys-

tencjalnej (s. 9–42). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiello&skiego.

Trzópek, J. (1999). Psychologia egzystencjalna a naturalistyczne 
koncepcje cz owieka. W: M. Opoczy&ska (red.), Wpro wa-

dzenie do psychologii egzystencjalnej (s. 92–114). Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello&skiego.

Trzópek, J. Na tropach podmiotu. Praca habilitacyjna, w przy-
gotowaniu.



PODMIOT W PSYCHOLOGII: ODPOWIEDZI NA ARTYKU(Y KOMENTUJ)CE      161 

Subject in psychology: Reply to commentaries
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Abstract

The present article contains replies to commentaries on my earlier paper entitled “Does social psychology 
have room for the category of subjectivity?”. In this article, I brießy relate to the question of compati-
bilism/incompatibilism in psychology, treating these stances as a (justiÞed) philosophical presupposition. 
Presuppositions, of course, inßuence the content of scientiÞc theories. In this sense, the issue of the tradi-
tionally understood subject seems difÞcult to reconcile with compatibilistic theses. In the further part of 
this article, I relate to a characteristic of subjectivity which I did not consider in my previous article but 
which both commentators drew attention to: subjectivity understood as being in agreement with oneself. 
Such understanding of subjectivity Þts within the self-regulation modus and has been contrasted by both 
authors with a repressive self-control. I agree that this may be an interesting re-formulation of the problem 
of subjectivity. At the same time, I believe that such a redeÞnition – if performed on the grounds of psychol-
ogy – can be of relevance also for the popular understanding of the subject.

Key words: subject, agency, compatibilism/incompatibilism, self-regulation, self-control
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