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Jessica L. T r a c y, Richard W. R o b i n s, June Price T a n g n e y (red.),  

The self-conscious emotions: Theory and research, New York: The Guilford 

Press 2007, ss. 493 
 

Kiedy w 1995 r. ukaza a si! ksi"#ka Self-conscious emotions: The psychology 

of shame, guilt, embarrassment, and pride pod redakcj" June Price Tangney i Kurta  

W. Fischera, profesor Joseph J. Campos z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley 

zauwa#y  we Wst!pie, #e zamiarem autorów by a nie tylko prezentacja ówczesnych osi"g-

ni!$ w dziedzinie psychologii wstydu, poczucia winy, za#enowania i dumy, ale przede 

wszystkim promocja refleksji teoretycznej i poszukiwa% empirycznych w zakresie tych  

i pozosta ych, niecz!sto badanych emocji samo&wiadomo&ciowych (self-conscious emo-

tions). Dwana&cie lat pó'niej, dzi!ki edytorskiemu wysi kowi Jessici L. Tracy, Richarda  

W. Robinsa i June Price Tangney, przy wspó pracy z wydawnictwem The Guilford Press, 

pojawi a si! na psychologicznym rynku ksi"#kowym kolejna, d ugo oczekiwana pozycja 

dotycz"ca emocji samo&wiadomo&ciowych, zatytu owana The self-conscious emotions: 

Theory and research. 

Jak sam tytu  wskazuje, publikacja traktuje o emocjach odwo uj"cych si! do &wiado-

mo&ci samego siebie i jest zrealizowana w kontek&cie teoretycznych oraz empirycznych 

analiz. Ju# pierwsze spojrzenie na tytu , list! wspó autorów i spis tre&ci dostarcza Czytel-

nikowi kilka istotnych informacji: (1) mamy do czynienia ze studium naukowym, na które 

sk adaj" si! prace opisuj"ce nie tylko tradycyjny „kwartet samo&wiadomo&ciowy” (wstyd, 

wina, za#enowanie i duma), ale tak#e artyku y podejmuj"ce tematyk! innych, mniej zna-

nych emocji z tej grupy (szacunek, upokorzenie, pycha); (2) w urzeczywistnieniu projektu 

uczestniczy o ponad czterdziestu psychologów ameryka%skich, kanadyjskich, brytyjskich 

i holenderskich, prezentuj"cych najnowsze wyniki swoich rozwi"za% teoretycznych, me-

todologicznych i empirycznych; (3) w&ród wymienionych nazwisk pojawiaj" si! nie tylko 

te nale#"ce do wybitnych ekspertów, znanych cho$by z wcze&niejszej publikacji Self- 

-conscious emotions… (1995) lub wydanej przez Gda%skie Wydawnictwo Psychologiczne 

Psychologii emocji (2005), ale tak#e nowe, co &wiadczy o dynamicznym rozwoju obiecu-

j"cej dziedziny, jak" jest psychologia emocji samo&wiadomo&ciowych. 

Materia  tre&ciowy zorganizowano wokó  sze&ciu cz!&ci tematycznych podzielonych 

na rozdzia y. W pierwszym bloku przedstawione s" artyku y o poznawczych, spo ecznych 

i neuronalnych mechanizmach stoj"cych u podstaw emocji samo&wiadomo&ciowych, 

zwanych tak#e uwewn!trznionymi. Zró#nicowanie wymienionych podej&$ odpowiada 

rozmaito&ci poziomów analizy, stosowanych przez psychologów w pracach nad emocja-

mi. I tak, Jessica L. Tracy i Richard W. Robins, przyjmuj"c za o#enie o kognitywnych 

fundamentach emocji samo&wiadomo&ciowych, proponuj" model wyja&niaj"cy proces ich 

powstawania w nawi"zaniu do dynamik atrybucji przyczynowych i oceny poznawczej. 

June Price Tangney, Jeffrey Stuewig i Debra J. Mashek zwracaj" uwag! na komplekso-

wo&$ wstydu, winy, za#enowania i dumy i omawiaj" je w kontek&cie moralnych implika-

cji, jakie maj" te emocje w #yciu spo ecznym. Mark R. Leary zg !bia problematyk! emo-

cji samo&wiadomo&ciowych, rozstrzygaj"c o ich specyfice, w stosunku do innych emocji, 
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na podstawie trzech istotnych wyznaczników: (1) umiej!tno&ci autorefleksji, (2) wnios-

kowania o sobie na podstawie rzeczywistego lub wyimaginowanego os"du innych ludzi 

co do w asnej osoby oraz (3) oceny siebie i swoich zachowa% w relacji do zinterioryzo-

wanego zbioru zasad lub norm moralnych. Jennifer S. Beer otwiera dyskusj! dotycz"c" 

znacz"cego zaanga#owania niektórych uk adów mózgowych w generowaniu emocji sa-

mo&wiadomo&ciowych, podkre&laj"c szczególn" rol! czo owych i skroniowych obszarów 

w wywo ywaniu za#enowania i poczucia winy. Tara L. Gruenewald, Sally S. Dickerson  

i Margaret E. Kemeny t umacz" prze#ywanie wstydu w ramach opracowanej przez siebie 

teorii „ochrony Ja spo ecznego” (the social self preservation theory), wskazuj"c, #e wa-

runkami usposabiaj"cymi do odczuwania tej emocji s" sytuacje zagra#aj"ce spo ecznemu 

wymiarowi Ja jednostki. 

Druga cz!&$ ksi"#ki rozpoczyna seri! artyku ów, których zasadniczym przedmiotem 

analizy s" rozwojowe aspekty emocji samo&wiadomo&ciowych. Kristin Hansen Lagattuta  

i Ross A. Thompson, odwo uj"c si! do rezultatów pochodz"cych z aktualnych bada% em-

pirycznych, nie tylko potwierdzaj" stosunkowo pó'ny chronologicznie moment pojawia-

nia si! tych emocji u dzieci (na prze omie 2. i 3. roku #ycia), ale równie# wskazuj" na 

ewentualne przyczyny ró#nic indywidualnych w ich odczuwaniu spowodowanych tempe-

ramentem, stylem przywi"zania i do&wiadczeniem kulturowym. Daniel Hart i M. Kyle 

Matsuba rozwijaj" relatywnie now" tematyk!, zwi"zan" z wyst!powaniem dumy i tak 

zwanej nieposkromionej pychy (hubris), czyli „dumy wygórowanej”. O ile duma, wed ug 

uzyskanych przez autorów wyników eksploracyjnych, wydaje si! emocj" pozytywnie 

wp ywaj"c" na podejmowanie dzia a% prospo ecznych typu wolontariat i innych form 

altruistycznego wsparcia, o tyle pycha os abia przejawy #yczliwych zachowa% wobec 

innych osób. W&ród wielu istotnych problemów Michael Lewis rozwija my&l o zwi"zkach 

pomi!dzy wyst!powaniem psychopatologii a emocjami samo&wiadomo&ciowymi. Jak 

wynika z bada% przeprowadzonych przez autora, prze#ycie w dzieci%stwie wydarze%  

o charakterze traumatycznym wp ywa na sposób odczuwania emocji wstydu i dumy,  

a w pó'niejszym okresie mo#e tak#e prowadzi$ do powstawania problemów beha-

wioralnych. 

Trzecia cz!&$ stanowi przegl"d artyku ów dotycz"cych miejsca kultury w do&wiad-

czaniu i wyra#aniu emocji samo&wiadomo&ciowych. Jennifer L. Goetz i Dacher Keltner, 

integruj"c podej&cie ewolucyjne z uj!ciem kulturowym, reprezentuj" pogl"d o wzajemnej 

komplementarno&ci obu stanowisk, tym samym poddaj"c w w"tpliwo&$ zasadno&$ do-

tychczasowej dychotomicznej dyskusji na temat przewagi uniwersalno&ci emocji (wynika-

j"cej z biologicznych za o#e% ewolucjonistów) nad ich specyfik" (zwi"zan" z socjalizuj"-

cym nastawieniem kulturoznawców) lub przeciwnie, wy#szo&ci tego, co ró#ni, nad tym, 

co  "czy. Z kolei Daniel M. T. Fessler dokonuje interesuj"cej analizy ewolucyjnych  

i kulturowych aspektów wstydu w relacji do zachowa% rywalizacyjnych i kooperacyjnych 

oraz do strategii kontroli spo ecznej. Autor stoi na stanowisku, #e z jednej strony wstyd 

sprzyja przystosowaniu jednostki do norm obyczajowych, co w konsekwencji rozwija 

mi!dzyludzkie wspó dzia anie, a z drugiej strony mo#e by$ (nad)u#ywany w #yciu pu-

blicznym jako mechanizm sankcjonuj"cy i ograniczaj"cy. Robin S. Edelstein i Phillip  

R. Shaver opisuj" emocje samo&wiadomo&ciowe z perspektywy psycholingwistycznej, 

opieraj"c swe poszukiwania na leksykalnych badaniach wstydu, winy, za#enowania  
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i dumy. Jak wskazuj" rezultaty ich docieka%, dalszy post!p w domenie studiów nad wy-

mienionymi emocjami wymaga wi!kszego doprecyzowania semantycznego odpowiadaj"-

cych im poj!$, zw aszcza w angielskoj!zycznej literaturze przedmiotu. Brak u&ci&lonej 

terminologii prowadzi bowiem do chaosu i utrudnia porównywalno&$ i wiarygodno&$ 

wyników. Ying Wong i Jeanne Tsai proponuj" natomiast refleksj! nad doznawaniem 

wstydu i winy w zale#no&ci od kontekstu kulturowego. Wed ug autorów, w spo eczno-

&ciach lansuj"cych indywidualistyczn" wizj! Ja (independent self) zarówno emocjom 

wstydu, jak i winy przypisuje si! bardziej negatywn" konotacj! ani#eli w kulturach cha-

rakteryzuj"cych si! wspólnotowym spojrzeniem na Ja (interdependent self), w których 

obie emocje maj" bardziej pozytywny wyd'wi!k. Ostatni artyku  z serii kulturowych 

wp ywów na emocje przedstawiaj" Jin Li i Kurt W. Fischer, dedykuj"c swoj" prac! nie-

cz!sto wymienianej i jeszcze rzadziej badanej emocji samo&wiadomo&ciowej, jak" jest 

szacunek (respect). Jak wynika z osi"gni!tych wniosków, popartych ameryka%sko-chi%-

skimi badaniami, szacunek mo#e przyjmowa$ wymiar powinno&ciowy (ought-respect)  

i wymiar afektywny (affect-respect), potwierdzaj"c tym samym, #e jest on emocj" zwi"-

zan" nie tylko z aspektem moralno&ci i powa#ania dla prawa, ale wynika tak#e z relacji 

mi!dzyosobowych opartych na estymie dla jako&ci „innego od Ja” (other self). 

Czwart" cz!&$ ksi"#ki, stanowi"c" cykl kilku minimonografii traktuj"cych o wybra-

nych emocjach samo&wiadomo&ciowych, rozpoczyna artyku  Rowlanda S. Millera po-

&wi!cony za#enowaniu oraz jego adaptacyjnej lub dysfunkcyjnej roli w #yciu cz owieka. 

Autor, nawi"zuj"c przez analogi! do przystosowawczej i „pomniejszaj"cej” funkcji samo-

refleksji, wyja&nia, i# za#enowanie mo#e by$ prze#ywane zarówno jako emocja prowa-

dz"ca do pozytywnych modyfikacji w asnych zachowa%, jak i przynosz"ca efekty w po-

staci reakcji nieprzystosowawczych. Na uwag! zas uguje równie# praca Jessici L. Tracy 

i Richarda W. Robinsa o psychologicznej naturze dumy. Cho$ – jak autorzy podkre&laj"  

– duma nale#y do rzadko badanych emocji samo&wiadomo&ciowych, w odró#nieniu od 

wstydu i winy, ciesz"cych si! w&ród naukowców najwi!kszym zainteresowaniem, posiada 

ona zarówno personalny, jak i wspólnotowy potencja  rozwojowy. W praktyce oznacza to, 

i# autentyczna duma (authentic pride), w przeciwie%stwie do pychy, a wi!c hubrystycz-

nego d"#enia do powi!kszenia w asnej warto&ci, jest pozytywnie zwi"zana z w a&ciw" 

samoocen" i gotowo&ci" do dzia a% prospo ecznych. Paul Gilbert w obszerny i wnikliwy 

sposób prezentuje emocj! wstydu, jej istot! i ewolucj!, z punktu widzenia biopsycholo-

gicznego dokonuj"c rozró#nienia pomi!dzy wstydem zewn!trznym (external shame)  

i wewn!trznym (internal shame). Wed ug tej koncepcji, w pierwszym przypadku wstyd 

wi"#e si! ze skupieniem uwagi na przes aniach pochodz"cych od innych osób i zagra#aj"-

cych w asnemu Ja, natomiast w drugim – z wra#liwo&ci" na obci"#aj"ce komunikaty wy-

wodz"ce si! z w asnego umys u, co Gilbert metaforycznie okre&la mianem wyimagino-

wanej publiczno&ci (imaginary audience). Kolejny artyku , autorstwa Jeffa Elisona  

i Susan Harter, dotyczy upokorzenia (humilation), czyli emocji, która uderza w samooce-

n! jednostki i niejednokrotnie prowadzi do podejmowania przez ni" zachowa% aspo ecz-

nych. Jak wynika z nielicznych analiz i bada%, wyró#nikiem sytuacji, w których dochodzi 

do odczucia upokorzenia, jest zwykle bycie intencjonalnie poni#onym przez nieprzyja'nie 

nastawionego kogo& innego w obecno&ci osób trzecich. Seri! czwart" zamyka praca Ta-

mary J. Ferguson, Daniela Brugmana, Jennifer White i Heidi L. Eyre na temat wstydu  
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i poczucia winy, które autorzy okre&laj" mianem moralnego por!czyciela (moral war-

rant). Dzi!ki bowiem prze#ywaniu tych emocji osoby maj" okazj! nie tylko ponownie 

zastanowi$ si! nad przyczyn" swoich „pora#ek” w &wietle wyznawanych warto&ci, ale 

przede wszystkim modyfikowa$ to, co stoi u ich pod o#a i w ten sposób dba$ o integral-

no&$ w asnego Ja. 

Pi"ta cz!&$ ksi"#ki skupia uwag! Czytelnika na roli emocji samo&wiadomo&ciowych 

w kontek&cie szeroko poj!tych relacji mi!dzyosobowych, grupowych, etnicznych, a nawet 

mi!dzynarodowych. Brian Lickel, Toni Schmader i Marija Spanovic, odst!puj"c od trady-

cyjnej analizy polegaj"cej na pomiarze emocji pojawiaj"cych si! u osoby na skutek jej 

w asnych dzia a%, proponuj" nowy kierunek bada%. Polega on na mierzeniu reakcji emo-

cjonalnych, powsta ych u jednostki w nast!pstwie obserwowanych przez ni" niew a&ci-

wych zachowa% innych osób (others’ wrongdoings), zarówno nale#"cych do w asnej 

grupy spo ecznej, jak i tych spoza jej kr!gu. Jeffrey Stuewig i June Price Tangney podej-

muj" problematyk! wykorzystania wiedzy o emocjach wstydu i winy w podejmowaniu 

dzia a% o charakterze prewencyjnym oraz interwencyjnym, zw aszcza wobec negatyw-

nych zjawisk spo ecznych, takich jak agresja, przest!pczo&$ czy narkomania. Tomi-Ann 

Roberts i Jamie L. Goldenberg opisuj" emocje samo&wiadomo&ciowe w odniesieniu do 

oryginalnej tematyki zwi"zanej z poj!ciem estetyki versus kategorii nieatrakcyjno&ci 

ludzkiego cia a. Rezultaty przedstawione przez autorów potwierdzaj" wp yw obrazu  

i do&wiadczenia w asnej fizyczno&ci na prze#ywanie pozytywnych (duma) i negatywnych 

emocji (wstyd, za#enowanie, wstr!t do samego siebie). Jennifer K. Bosson i Jennifer  

L. Prewitt-Freilino, opieraj"c swe poszukiwania empiryczne na bazie modelu teoretycz-

nego z o#onego z poni#ej wymienionych zmiennych, poszukuj" zwi"zków mi!dzy emo-

cjami samo&wiadomo&ciowymi a samoocen", atrybucjami i ukrytym typem osobowo&ci 

narcystycznej (covert narcissism). Sesj! pi"t" ko%czy Thomas J. Scheff, wnosz"c do dys-

kusji psychospo eczny g os w sprawie udzia u ró#nych emocji w rozwoju „niekontrolo-

wanego” nacjonalizmu (runaway nationalism). Przywo uj"c wydarzenia, które bole&nie 

wpisa y si! w histori! wspó czesnego &wiata (konflikt zbrojny na Ba kanach, atak na 

World Trade Center, wojna w Iraku itp.), autor twierdzi, #e zbiorowe formy przemocy, 

oparte na identyfikacji ze „swoim i znanym”, przy jednoczesnej pogardzie dla tego, co 

„nie moje i obce”, maj" swoje korzenie nie tylko w wyznawanej ideologii, lecz tak#e  

w emocjach, zw aszcza nie uznanym i nie przepracowanym przez jednostk! / jednostki 

wstydzie (unacknowledged shame). 

Tre&ci" ostatniej cz!&ci ksi"#ki jest artyku  Richarda W. Robinsa, Erika E. Noftle’a  

i Jessici L. Tracy, b!d"cy wyczerpuj"cym i zapewne jedynym, zebranym w jednej pozy-

cji, przekrojem metod s u#"cych do pomiaru g ównych emocji samo&wiadomo&ciowych. 

Rozdzia  ten, stanowi"cy unikatowe i oryginalne „psychometryczne vademecum”, wy-

mienia szereg technik samoopisowych (z czego wi!kszo&$ dotyczy oceny emocji wstydu  

i poczucia winy), wyszczególnia kilka metod do badania niewerbalnych wska'ników 

za#enowania, dumy i wstydu oraz przytacza pozycje bibliograficzne mog"ce stanowi$ 

punkt odniesienia dla pracowników nauki zainteresowanych wykorzystaniem metod do 

w asnych bada%. 

Zaprezentowany przegl"d wszystkich artyku ów sk adaj"cych si! na ksi"#k! The self- 

-conscious emotions, sumaryczny z uwagi na obj!to&$ ksi"#ki i rozmaito&$ tematyczn", 
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jest wy "cznie „s owem wst!pnym”, informuj"cym polskich Czytelników o najnowszych 

kierunkach bada% w &wiatowej psychologii emocji samo&wiadomo&ciowych. I cho$  

w samej ksi"#ce wci"# mo#na dopatrze$ si! pewnych dysproporcji mi!dzy liczb" teorii  

– na temat: (1) mniej przyjemnych i „k opotliwych” emocji, parafrazuj"c Zbigniewa Zale-

skiego, a bardziej ubogacaj"cych i szlachetnych (zwyczajowo ju# – na niekorzy&$ tych 

ostatnich) oraz (2) prze#ywania emocji samo&wiadomo&ciowych w kulturach indywiduali-

stycznych – a ich rozumieniem i odczuwaniem w spo ecze%stwach spoza kr!gów zachod-

nich (i tutaj znów drugie miejsce nale#y do „Reszty (wiata”), to jednak pozycja ta jest nie 

tylko bezcennym uzupe nieniem rodzimej literatury fachowej o emocjach bazuj"cych na 

&wiadomo&ci siebie, ale stanowi staranne, rzetelne, i – co wa#ne – zajmuj"ce kompendium 

wiedzy na ich temat. 
 
 

Ma gorzata Szcze!niak 
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL 

 

 

 

Ma gorzata O p o c z y % s k a, Dialog „Innych” albo inne monologi. Przypisy 

do psychoterapii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello%skiego 2007,  

ss. 236 

 
O poszukiwaniu drugiego cz owieka, o mo#liwo&ci spotkania go, o rzeczywisto&ci 

samotno&ci ka#dego z nas, o drodze, na której mo#na j" przezwyci!#a$ – te i wiele innych 

kwestii porusza w swojej ksi"#ce Dialog „Innych” albo inne monologi. Przypisy do psy-

choterapii Ma gorzata Opoczy%ska. Jak wyznaje autorka, zebrane teksty s" efektem jej 

wieloletniej pracy psychoterapeutycznej i nieustannie towarzysz"cej tej pracy oraz – jak 

s"dz! – #yciu, refleksji nad tym, co dokonuje si! w spotkaniu dwóch osób. U#ywaj"c 

okre&le% zaczerpni!tych z filozofii dialogu, autorka pod"#a &ladem Innego, szuka go z nie-

pokojem, ale zarazem z nadziej", #e spotkanie przyniesie zachwyt i oczekiwan" rado&$. 

Ksi"#ka Opoczy%skiej sk ada si! z o&miu rozdzia ów, poprzedzonych wst!pem  

i uwie%czonych zako%czeniem. Kolejno&$ poszczególnych cz!&ci jest starannie przemy-

&lana, stopniowo i konsekwentnie doprowadza do zrozumienia przes ania ca o&ci. Autorka 

zaprasza Czytelnika na nieraz zawi e, a przez to ciekawe i intryguj"ce drogi w asnych 

poszukiwa%. Z przytaczanych obficie my&li filozofów, psychologów, socjologów, j!zyko-

znawców, a nawet twórców literatury pi!knej czerpie zach!t! do zastanawiania si! nad 

istot" kontaktu z drugim cz owiekiem i tego, co si! mo#e podczas tego kontaktu wyda-

rzy$. Opoczy%ska odchodzi od powszechnie utrwalonych sposobów my&lenia, jak rów-

nie# podejmuje wnikliw" polemik! ze stanowiskami wspó czesnej, zwanej cz!sto post-

modernistyczn", kultury. W rezultacie prowadzonego dyskursu pewnym pogl"dom przy-

znaje warto&$ i za nimi pod"#a, inne natomiast odrzuca z uwagi na ich zgubne nast!pstwa. 

Rozwa#ania zawarte w ksi"#ce maj" swoje 'ród o przede wszystkim w do&wiadcze-

niu spotkania drugiego cz owieka w procesie psychoterapii i odnosz" si! g ównie do tego 


