
316 Copyright 2011 Psychologia Spo eczna

ISSN  1896-1800Psychologia Spo eczna

2011  tom 6  4 (19) 316–329

Wdzi!czno"# a szcz!"liwe $ycie

Eufrozyna Gruszecka

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy w Sopocie

Celem badania by a eksploracja zale$no"ci pomi!dzy wdzi!czno"ci% a dobrostanem psychicznym, w takich 

jego aspektach, które sprzyjaj% aÞrmacji $ycia. Uczestnicy bada& (N = 83), podzieleni losowo na trzy 

grupy, wype niali albo trzy krótkie skale zadowolenia z $ycia: Drabina Cantrila (Cantril, 1965) oraz Skala 

Ocen Dotychczasowego 'ycia i Skala Satysfakcji Cz%stkowych (Czapi&ski, 2002), albo Skal! Zaufania do 

Ludzi, albo Skal! Wi!zi Spo ecznych. Nast!pnie wszyscy opisywali najwa$niejsze w ich $yciu do"wiad-

czenie wdzi!czno"ci oraz dokonywali $yciowego bilansu do"wiadcze& dobra i wdzi!czno"ci w wymianie 

spo ecznej. Wyniki ujawni y przewidywane pozytywne zale$no"ci pomi!dzy sk onno"ci% do do"wiadcza-

nia wdzi!czno"ci i do okazywania tego uczucia a zadowoleniem z $ycia przesz ego, $ycia w ogólno"ci, 

jako"ci% wi!zi spo ecznych i zaufaniem do ludzi. Nie odnotowano zwi%zku wdzi!czno"ci z zadowoleniem 

z $ycia bie$%cego, oczekiwanego w przysz o"ci i z satysfakcjami cz%stkowymi. Prawdopodobn% przyczyn% 

braku pe nej spójno"ci odnotowanych wyników jest odmienny status psychologiczny zastosowanych miar 

dobrostanu. Badania innych autorów przekonuj% (por. Schwarz i Strack, 1999), $e s%dy o tera(niejszo"ci 

i przysz o"ci maj% charakter chwilowych ocen formu owanych na poczekaniu i s% podatne na kontekst. 

Natomiast oceny $ycia przesz ego i $ycia w ogólno"ci maj% bardziej ugruntowany i trwa y charakter.

S owa kluczowe: wdzi!czno"#, zadowolenie z $ycia, wi!zi spo eczne, zaufanie do ludzi

Szcz!"cie mia o na przestrzeni dziejów ró$n% cen!. 

Wielu wielkich Þ lozofów, moralistów teologów i domo-

ros ych my"licieli kwestionowa o zarówno jego warto"#, 

jak i sens d%$enia do niego i równie wielu wychwala o 

jego uroki oraz pozytywne nast!pstwa. Wspó cze"nie dla 

wi!kszo"ci ludzi na "wiecie szcz!"cie osobiste i szcz!"cie 

w asnych dzieci jest najwy$sz% warto"ci% i celem w $y-

ciu (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels i Conway, 2009; 

Wojciszke, 2011). Na przyk ad w badaniach z udzia em 

ponad dziewi!ciu tysi!cy studentów pochodz%cych z 47 

krajów (Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon i Diener, 

2005) szcz!"cie osobiste znalaz o si! na szczycie warto"-

ci i celów $yciowych, a 44% spo"ród uczestnicz%cych 

w tym badaniu polskich studentów uzna o je za kra&cowo 

wa$n% warto"#.

Z bada& wynika, $e szcz!"cie pop aca, $e „jest jak 

los wykupiony na loterii – daje szans! na wygran%” 

(Czapi&ski, 2004, s. 237). Ludzie szcz!"liwsi w porów-

naniu z mniej szcz!"liwymi $yj% d u$ej i w lepszym 

zdrowiu, s% bardziej odporni i twórczy, wi!cej osi%gaj% 

w $yciu – robi% wi!ksze kariery i pieni%dze, wi!cej pra-

cuj% i s% bardziej produktywni, maj% zwykle wi!cej zna-

jomych i przyjació . S% te$ bardziej prospo eczni – wi!cej 

i cz!"ciej pomagaj% innym, s% bardziej kooperatywni i na-

stawieni bardziej pokojowo oraz bardziej ufaj% ludziom 

(Carr, 2004; Czapi&ski, 2004; Cohn i in., 2009; Diener 

i Biswas-Diener, 2010; Trzebi&ska, 2008; Wojciszke, 

2011). Co wi!cej, ludzie szcz!"liwi na ogó  uszcz!"li-

wiaj% równie$ tych, którzy ich otaczaj% (Diener i Biswas-

-Diener, 2010; Lyubomirsky, 2008).

Wed ug wi!kszo"ci deÞ nicji psychologicznych na 

szcz!"cie, czyli subiektywne poczucie dobrostanu (sub-

jective well-being), sk ada si! do"wiadczanie rado"ci i za-

dowolenia w po %czeniu z poczuciem, $e w asne $ycie 

jest dobre, sensowne i warto"ciowe (Czapi&ski, 2004; 

Diener i Biswas-Diener, 2010). Ed Diener, pionier ba-

da& nad szcz!"ciem, najbardziej znany badacz szcz!"cia 
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szcz!"cia, zdeÞ niowa  je jako „stopie&, w jakim cz owiek 

lubi swoje w asne $ycie” (Diener, Lukas i Oishi, 2002, 

s. 63). Przyjmuje on, $e na szcz!"cie sk adaj% si! zadowo-

lenie z $ycia, pozytywna ocena wa$nych dziedzin swoje-

go $ycia, a tak$e cz!ste do"wiadczanie afektu pozytyw-

nego i rzadkie prze$ywanie afektu negatywnego. Innymi 

s owy, „szcz!"cie oznacza pozytywne my"li i uczucia do-

tycz%ce w asnego $ycia” (Diener i Biswas-Diener, 2010, 

s. 18).

Robert Biswas-Diener prowadzi badania nad szcz!"-

ciem na ca ym "wiecie, zw aszcza w nietypowych miej-

scach, takich jak Grenlandia czy afryka&ska sawanna. 

Z bada& tych wynika, $e wsz!dzie, na ró$nych konty-

nentach i w ró$nych kulturach, wi!kszo"# ludzi (z wy-

j%tkiem osób bezdomnych) jest bardziej zadowolona 

ni$ niezadowolona ze swojego $ycia. Dotyczy to nawet 

osób sparali$owanych, starych, prostytutek ze slumsów 

Kalkuty czy jakiejkolwiek innej grupy, której przeci!tny 

cz owiek by by sk onny wspó czu# (Diener i Biswas-

-Diener, 2010; Haidt, 2007). Z bada& sonda$owych obej-

muj%cych ponad milion ludzi z 45 krajów wynika, $e 

w skali "wiata szcz!"liwymi albo bardzo szcz!"liwymi 

czuje si! 80% ludzi (Myers, 2000). Z najnowszej edycji 

bada& nad dobrostanem Polaków, prowadzonych przez 

Janusza Czapi&skiego na wielotysi!cznych, reprezenta-

tywnych próbach (Czapi&ski i Panek, 2011), wynika, $e 

lud(mi szcz!"liwymi czuje si! dok adnie taki sam odsetek 

Polaków.

Oczywi"cie ludzie ró$ni% si! znacz%co pod wzgl!dem 

poziomu poczucia szcz!"cia. Na przyk ad z cytowanych 

bada& Czapi&skiego wynika, $e tylko nieliczni Polacy 

uwa$aj% swoje $ycie za wspania e (3,9%), bardzo nielicz-

ni uwa$aj% je za okropne (0,3%), wi!kszo"# ocenia je jako 

udane lub dosy# dobre (74,3%), znacz%ca mniejszo"# jest 

z niego mniej lub bardziej niezadowolona (5,5%), a po-

zostali nie maj% sprecyzowanego zdania (16%). Od czego 

zatem zale$y, jak dalece jeste"my szcz!"liwi lub nieszcz!-

"liwi?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza formu a nazywa-

na „wzorem na szcz!"cie” (happiness formula). Zgodnie 

z ni% (Lyubomirsky, Sheldon i Schkade, 2005) poziom do-

"wiadczanego przez ludzi szcz!"cia zale$y w oko o 50% 

od ich osobowo"ci, w 40% od ich aktywno"ci i w 10% od 

warunków, w jakich $yj%, przy czym w przypadku bardzo 

z ych warunków rola tego czynnika ro"nie.

Skoro wi!c ludzie ceni% sobie szcz!"cie, wiele od niego 

w ich $yciu zale$y i maj% czterdziestoprocentowy zakres 

swobody w d%$eniu do niego, to powa$nym wyzwaniem 

dla psychologów jest ustalenie, jakie dobrowolne dzia a-

nia mog% sprawi#, $e nasze poczucie szcz!"cia osi%gnie 

najwy$szy poziom w obr!bie potencjalnego przedzia u. 

Sonja Lyubomirsky i Ken Sheldon doszli do wniosku na 

podstawie licznych i rzetelnych bada&, $e takich aktyw-

no"ci jest dwana"cie (Lyubomirsky, 2008). Wspólnym 

mianownikiem wszystkich tych aktywno"ci jest ich po-

tencja  generowania pozytywnych emocji. Co wa$ne, ak-

tywno"ci te mo$na podejmowa# w sposób przeciwdzia a-

j%cy ich automatyzacji, znudzeniu nimi oraz adaptacji do 

ich pozytywnych efektów, a wi!c w sposób pozwalaj%cy 

nieprzerwanie czerpa# z nich pozytywne do"wiadczenia 

i odczucia. Ka$dy mo$e sobie wybra# te dzia ania, któ-

re najbardziej odpowiadaj% jego osobowo"ci (autorzy 

listy opracowali test zgodno"ci dzia a& z osobowo"ci%). 

Jednym z takich dzia a& jest wyra$anie wdzi!czno"ci¹.

Wdzi!czno"# znalaz a si! tak$e na li"cie zalet charakte-

ru prowadz%cych do dobrego $ycia, sformu owanej przez 

Petersona i Seligmana (2004). Lista ta, nazywana potocz-

nie anty-DSM, zawiera dwadzie"cia cztery zalety cha-

rakteru, z których ka$da wiedzie do jednej z sze"ciu nad-

rz!dnych cnót. Cnoty te to: m%dro"# i wiedza, odwaga, 

wspania omy"lno"#, sprawiedliwo"#, wstrzemi!(liwo"# 

i transcendencja. Do ka$dej z cnót mo$na doj"# ró$nymi 

drogami. Drogi te to zalety charakteru zebrane we wspo-

mnian% list!, deÞ niowane jako konkretne sposoby przeja-

wiania, praktykowania i piel!gnowania cnót. Uj!ta na li"-

cie wdzi!czno"# ma prowadzi# do cnoty transcendencji.

Trzeba te$ podkre"li#, $e zwi%zek wdzi!czno"ci z po-

czuciem szcz!"cia od zawsze dostrzegali Þ lozofowie, mo-

rali"ci i pisarze. To oni wynie"li wdzi!czno"# do poziomu 

cnoty charakteru, b!d%cej nie tylko uczuciem, rado"ci%, 

wzruszeniem, ale tak$e rodzajem mi o"ci wobec dobro-

czy&cy i kategori% wi!zi osobistej. Jej przyswojenie, 

podkre"laj%, przysparza dobra osobistego i przynosi ko-

rzy"ci innym ludziom. Ze wskazanych powodów Tadeusz 

Gadacz (2003) wymienia wspó cze"nie wdzi!czno"# jako 

jedn% z najwa$niejszych umiej!tno"ci $ycia.

S owo „wdzi!czno"#” wywodzi si! z  aci&skiego termi-

nu gratia, co oznacza  ask!, sprzyjanie, przychylno"#, po-

dzi!kowanie. Badacze s% zgodni co do tego, $e do"wiad-

czenie wdzi!czno"ci jest wynikiem procesu my"lowego, 

w toku którego beneÞ cjent zauwa$a i docenia korzystne 

oddzia ywanie zewn!trznych czynników z punktu widze-

nia w asnych interesów (albo osób bliskich, które sym-

biotycznie w %cza do Ja), oceniaj%c zarazem te oddzia y-

wania jako intencjonalne, bezinteresowne i wymagaj%ce 

zaanga$owania – czas, wysi ek, po"wi!cenie zasobów 

(zob. np. Gruszecka, 2003; Szcze"niak, 2008; Tesser, 

Gatewood i Driver, 1968; Watkins, 2004). Sam% za" 

wdzi!czno"# mo$na zdeÞ niowa# jako kompozycj! po-

zytywnych my"li i uczu# wyra$aj%cych docenienie daru, 

uznanie wobec darczy&cy, $yczliwo"# wobec niego oraz 

pragnienie zrobienia czego" na jego rzecz (lub innych 
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ludzi), które wykracza poza zwyk % wzajemno"# (Algoe, 

Haidt i Gable, 2004; Emmons i Shelton, 2002; Gruszecka, 

2003, 2008; McCullough, Kilpatrick, Emmons i Larson, 

2001; Szcze"niak, 2007, 2008; Trocka, 2010; Trzebi&ska, 

2005, 2008; Tsang, 2007). Innymi s owy, wdzi!czno"# 

to pozytywna reakcja afektywna na dar i darczy&c! oraz 

prag nienie dzi!kczynienia.

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie wy-

ników bada& po"wi!conych wdzi!czno"ci, w ich cz!"ci 

s u$%cej eksploracji zwi%zku sk onno"ci do odczuwania 

i okazywania tego uczucia z zadowoleniem z $ycia w ta-

kich jego aspektach, które sprzyjaj% jego aÞ rmacji, rozu-

mianej jako dojrza a rado"# $ycia i pozytywna postawa 

wobec niego (Szuman, 1938, 1947).

Wdzi czno!" jako emocja pozytywna

Robert Emmons (2007), najbardziej znany badacz 

wdzi!czno"ci, zdeÞ niowa  to zjawisko jako cudow-

ne uczucie, ch!# dzi!kowania i docenianie cudu $ycia. 

Wyniki bada& ró$nych autorów pozwalaj% przyj%#, $e 

„cudowno"#” tego uczucia zawiera si! w zintegrowanej 

kompozycji pozytywnych emocji, wyra$aj%cych doce-

nienie daru (np. rado"#, zadowolenie, ulga), uznanie dla 

dobroczy&cy (np. mi o"#, wdzi!czno"#, sympatia, troska) 

oraz w ch!ci podzi!kowania, po przychylenie mu nieba 

w %cznie (zob. np. Emmons i Shelton, 2002; Gruszecka, 

2003; McCullough, Tsang i Emmons, 2004; Trocka, 

2010; Trzebi&ska, 2008). Czasami jednak w do"wiadcze-

niu wdzi!czno"ci pojawiaj% si! tak$e emocje negatyw-

ne, takie jak bezradno"#, zak opotanie, z o"# czy wstyd. 

Ramy obecnego artyku u nie pozwalaj% na rozwini!cie 

tego prob lemu. Czytelnika zainteresowanego nim od-

sy am do literatury (Gruszecka, 2003, 2008; Gruszecka 

i Piotrowski, 2010; Komter, 2004; McDougal, 1908/2005; 

Szcze"niak, 2007; Trzebi&ska, 2008; Witwicki, 1963; Za-

leski, 1998), pozostaj%c tutaj przy stwierdzeniu, $e w ka$-

dym przypadku do"wiadczenia wdzi!czno"ci g ówn% tre-

"ci% i si % tego uczucia s% emocje pozytywne.

Wdzi!czno"# jest zaliczana do emocji pozytywnych 

tak$e w takim znaczeniu, $e do"wiadczaniu i okazywa-

niu tego uczucia przypisuje si! dobroczynne nast!pstwa 

w zakresie dobrostanu psychicznego oraz rozwoju oso-

bistego i spo ecznego. Jednym z modeli teoretycznych, 

w ramach którego mo$na wyja"ni# te nast!pstwa, jest 

teoria poszerzania umys u i budowy zasobów osobistych 

Fredrickson (2001). Wed ug tej teorii emocje pozytyw-

ne sprzyjaj% poszerzaniu repertuaru my"li i dzia a& oraz 

rozwojowi (nasileniu) twórczo"ci, kreatywno"ci, produk-

tywno"ci, co  %cznie prowadzi do budowania/wzboga-

cenia trwa ych zasobów intelektualnych i spo ecznych. 

Empiryczne dane uzyskane w toku bada& laboratoryjnych 

i pod u$nych w istotny sposób wspieraj% teori! poszerza-

j%cej i buduj%cej funkcji emocji pozytywnych (zob. Carr, 

2004; Cohn i in., 2009; Czapi&ski, 2004; Diener i Biswas-

Diener, 2010; Fredrickson, 2001; Fredrickson i Levenson, 

1998; Isen, 2004; Richman i in., 2005).

Wdzi!czno"# niew%tpliwie „dodaje skrzyde ”, posze-

rza zakres uwagi, otwiera na "wiat i zwraca ku ludziom, 

a towarzysz%ce jej pragnienie odwzajemnienia wykracza 

poza zwyczajn% odp at! i sk ania do poszukiwania naj-

bardziej w a"ciwych sposobów odwzajemnienia – takich, 

które przynosz% przyjemno"# i/lub korzy"ci dobroczy&cy, 

innym ludziom (Gruszecka, 2003; Owsianik, 2008), a na-

wet spo eczno"ci (Watkins, 2004). Wdzi!czno"# powinna 

zatem sprzyja# pozytywnemu my"leniu o innych, twór-

czo"ci i kreatywno"ci w my"leniu i dzia aniu, rozwojowi 

empatii i prospo eczno"ci, tworzeniu i umacnianiu wi!zi 

z innymi, a tym samym budowaniu trwa ych zasobów 

osobistych (Fredrickson, 2004). Badacze jak dot%d sku-

piaj% si! na wdzi!czno"ci jako emocji prospo ecznej oraz 

na zwi%zku tej emocji z poczuciem szcz!"cia (o czym 

w dalszej cz!"ci artyku u).

Szczególn% funkcj% emocji pozytywnych jest ich zdol-

no"# odwracania Þ zjologicznych skutków negatywnych 

emocji (Fredrickson i Levenson, 1998), wspomagania 

powrotu do równowagi po niekorzystnym zdarzeniu 

emocjonalnym oraz  agodzenia nast!pstw sytuacji stre-

suj%cych, a nawet traumatycznych (zob. np. Carr, 2004; 

Cohn i in., 2009; Diener i Biswas-Diener, 2010). Funkcje 

te zdaje si! pe ni# tak$e wdzi!czno"#. Dla przyk adu, 

Coffman (za: Emmons i Shelton, 2002), na podstawie wy-

wiadów przeprowadzonych z rodzicami, którzy wskutek 

ataku huraganu na Florydzie w 1992 roku utracili wszyst-

ko, oprócz dzieci, ustali , $e wdzi!czno"# by a jednym 

z najcz!stszych stanów afektywnych towarzysz%cych tym 

rodzicom po przej"ciu huraganu. Mo$e to oznacza#, $e 

przekierowanie uwagi z warto"ci utraconych na wdzi!cz-

no"# za warto"ci uratowane pozwala ludziom lepiej radzi# 

sobie ze skutkami sytuacji kryzysowych (por. Emmons 

i Shelton, 2002). Sonja Lyubomirsky (2008) przyjmuje, 

$e ludzie stoj%cy w obliczu trudno"ci wyra$aj% wdzi!cz-

no"# instynktownie, a dla przyk adu podaje, $e w dniach 

tu$ po zamachach terrorystycznych z 11 wrze"nia 2001 r. 

wdzi!czno"# by a drugim najcz!"ciej do"wiadczanym od-

czuciem, tu$ po empatii.

Wdzi czno!" jako emocja moralna

Adam Smith (1976) okre"li  wdzi!czno"# jako pod-

stawow% emocj! spo eczn% kluczow% dla utrzymania 

spo ecze&stwa opartego na dobrej woli, dzi!ki jej sile 

motywuj%cej do $yczliwo"ci wobec dobroczy&ców 

i uspo sabiaj%cej do poszukiwania najw a"ciwszych dróg 
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odwzajemniania darów. Simmel i Gouldner (za: Mc-

Cullough i in., 2001) ujmowali wdzi!czno"# jako si ! 

pomagaj%c% ludziom utrzyma# ich zobowi%zania wynika-

j%ce z zasady wzajemno"ci.

Psychologowie okre"laj% wdzi!czno"# jako g ow! jednej 

z dwóch wa$nych ewolucyjnie rodzin emocji z o$onych², 

do której nale$y tak$e empatia, wspó czucie i lito"# (Oatley 

i Jenkins, 2003). Emocje te  %czy fakt, $e s% (ród em dzia-

 a& na rzecz innych ludzi, fundamentem przyja(ni i wspó -
pracy. Ludzie odczuwaj%cy wdzi!czno"# skupiaj% si! nie 

tylko na pozytywnych aspektach swojego $ycia, lecz tak$e 

na otrzymanej pomocy, co zwykle wzbudza w nich pra-

gnienie odwzajemnienia i/lub pomagania innym (Algoe 

i in., 2008; Bartlett i DeSteno, 2006; DeSteno, Bartlett, 

Baumann, Williams i Dickens, 2010; Gruszecka, 2003, 

2008; McCullough i in., 2001; Szcze"niak i Niezna&ska, 

2009; Trzebi&ska, 2008; Tsang, 2006, 2007). Zatem 

wdzi!czno"# jest emocj% moraln%. Zdaniem McCullougha 

i wspó pracowników (2001) jest ni% w trojakim tego s owa 

znaczeniu. Po pierwsze, mo$e s u$y# jako barometr moral-

ny – jej odczuwanie wobec jakiej" osoby oznacza uznanie, 

$e osoba ta kieruje si! naszym dobrem. Po drugie, mo$e 

s u$y# jako moralna si a motywuj%ca do dzia a& prospo-

 ecznych, a tak$e powstrzymywa# od zachowa& szkodli-

wych. Po trzecie, mo$e wzmacnia# moralne zachowania 

dobroczy&cy – je"li okazanie wdzi!czno"ci b!dzie dla nie-

go nagrod%, nasili to jego sk onno"# do zachowa& prospo-

 ecznych w przysz o"ci.

Czasami jednak wdzi!czno"# motywuje do zachowa& 

niemoralnych. Dzieje si! tak, gdy obiektem tego uczu-

cia jest osoba wielbiona, a zarazem czyni%ca z o. Taka 

wdzi!czno"# pojawia si! w kontekstach atypowych (ra-

sizm, fundamentalizm, terroryzm). Shelton (2004) na-

zywa j% wdzi!czno"ci% dewiacyjn% – taka wdzi!czno"# 

prowadzi do dzia a& szkodliwych spo ecznie i do autode-

strukcji (zob. tak$e Haidt, 2007).

Wdzi czno!" jako czynnik szcz !cia

Z powy$szego przegl%du teorii i bada& wynika, $e do-

"wiadczanie i wyra$anie wdzi!czno"ci pomna$a pozy-

tywne emocje, rozwija motywacj! prospo eczn%, zbli$a 

do ludzi, pomaga znale(# w nich oparcie i im je da#, po-

maga budowa# trwa e zasoby, tworzy i umacnia bliskie 

wi!zi. Ka$de z tych nast!pstw sprzyja szcz!"ciu (zob. 

Cohn i in., 2009; Diener i Biswas-Diener, 2010; Grzelak, 

2005; Haidt, 2007; Lyubomirsky, 2008; Trzebi&ska, 2008; 

Watkins, 2004; Wojciszke, 2011).

Zdaniem Chestertona (za: Emmons i Shelton, 2002), 

do"wiadczenie wdzi!czno"ci generuje momenty naj-

czystszej rado"ci, jakie jest w stanie prze$y# cz owiek. 

W jednym z sonda$y a$ 90% ameryka&skich nastolatków 

uzna o, $e wyra$anie wdzi!czno"ci pomaga im czu# si! 

„ekstremalnie szcz!"liwymi” lub „w jakikolwiek sposób 

szcz!"liwymi” (Emmons i Shelton, 2002). Tak$e badania 

eksperymentalne pokazuj%, $e "wiadome skupianie si! na 

wdzi!czno"ci i wyra$anie tej emocji czyni $ycie cz owieka 

bardziej produktywnym, spe nionym, sensownym, szcz!-

"liwym (Lyubomirsky, 2008; Watkins, 2004). Uczestników 

jednego z takich bada& (Emmons i McCullough, 2003), 

trwaj%cego dziesi!# tygodni, podzielono na trzy grupy. 

Wszystkich proszono o zapisywanie raz w tygodniu pi!ciu 

g ównych zdarze&, które wp yn! y na nich w tym tygo-

dniu. W grupie pierwszej mia y to by# zdarzenia wa$ne, 

w grupie drugiej – nieprzyjemne, a w grupie trzeciej takie, 

które wzbudzi y wdzi!czno"#. Wszyscy okre"lali ponadto 

swoje samopoczucie w minionym tygodniu (pod wzgl!-

dem nastroju, dolegliwo"ci zdrowotnych i witalno"ci) 

oraz dokonywali ogólnej oceny w asnego $ycia, a tak$e 

szacowali oczekiwania dotycz%ce nast!pnego tygodnia. 

Okaza o si!, $e wska(niki dobrostanu w grupie osób kon-

centruj%cych si! na do"wiadczeniach wdzi!czno"ci by y 

znacz%co wy$sze ni$ w grupach kontrolnych. Osoby z tej 

grupy mia y lepszy bie$%cy nastrój, zg asza y mniej dole-

gliwo"ci somatycznych (np. bóle g owy), przejawia y wi!-

cej zachowa& prozdrowotnych i mia y bardziej optymi-

styczne wizje nast!pnego tygodnia. Uczestnicy podobne-

go badania (Lyubomirsky, 2008) otrzymywali dzienniczki 

wdzi!czno"ci i zapisywali w nich po pi!# rzeczy, za które 

byli wdzi!czni (komu", czemu") oraz koncentrowali si! na 

tym uczuciu. Losow% po ow! z nich proszono, aby takie 

zapisy czynili raz w tygodniu, a pozostali mieli to robi# 

trzy razy w tygodniu. Eksperyment trwa  sze"# tygodni. 

Oczekiwan% popraw! poczucia szcz!"cia odnotowano tyl-

ko w grupie osób koncentruj%cych si! na wdzi!czno"ci raz 

w tygodniu. Wynik ten sugeruje, $e rutyna i nuda mog% 

zniweczy# korzystne dla dobrostanu nast!pstwa koncen-

tracji na pozytywnych emocjach.

Najbardziej rzetelnym korelatem szcz!"cia jest ilo"# 

i jako"# relacji spo ecznych (Baumeister i Leary, 1995; 

Wojciszke, 2011). Na przyk ad wed ug danych Diagnozy 

spo ecznej (Czapi&ski i Panek, 2011), liczba przyjació  
jest (nieodmiennie od wielu lat) jednym z najsilniejszych 

wyznaczników szcz!"cia i satysfakcji z $ycia Polaków. 

Dobre relacje z lud(mi nie tylko uszcz!"liwiaj% (Cohn 

i in., 2009; Czapi&ski, 2004; Haidt, 2007; Skar$y&ska, 

2003; Trzebi&ska, 2008), ale s% wr!cz niezb!dnym wy-

znacznikiem szcz!"cia, a ich wp yw na poczucie szcz!"-

cia przebija sw% si % rol! wszystkich pozosta ych okolicz-

no"ci $yciowych (Diener i Biswas-Diener, 2010; Diener 

i Seligman, 2002; Haidt, 2007; Wojciszke, 2011). Nie 

ulega w%tpliwo"ci, $e wdzi!czno"# spe nia funkcje wi!-

ziotwórcze.
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Wdzi!czno"# mo$e poprawia# dobrostan tak$e dlatego, 

$e bywa skutecznym mechanizmem radzenia sobie ze 

stresem, mo$e wspomaga# proces przystosowania si! do 

zmiany b!d%cej nast!pstwem traumy, a tak$e by# efektyw-

nym czynnikiem w proÞ laktyce i leczeniu stanów depre-

syjnych (Emmons i Shelton, 2002; Lyubomirsky, 2008; 

Watkins, 2004; Watkins, Cruz, Holben i Kolts, 2008). 

Koncentrowanie si! na wdzi!czno"ci mo$e te$ sprzyja# 

 agodzeniu dolegliwo"ci zdrowotnych i t% drog% korzyst-

nie wp ywa# na dobrostan. Ustalono na przyk ad, $e u pa-

cjentów kardiologicznych, którzy przypisuj% innym zna-

cz%cy stopie& odpowiedzialno"ci za swoj% chorob!, wzra-

sta prawdopodobie&stwo kolejnego zawa u serca w ci%gu 

nast!pnych o"miu lat. Gro(ba taka jest mniejsza w"ród 

pacjentów, którzy w obliczu choroby dokonali przewarto-

"ciowania swojego $ycia, dostrzegli i docenili ró$ne jego 

dobre strony. Co wi!cej, pacjenci radz%cy sobie z chorob% 

przez wyra$anie wdzi!czno"ci za to, co ju$ maj%, i korzy-

staj%cy ze wsparcia innych,  atwiej znosili pobyt w szpi-

talu, jego re$im dietetyczny i lekowy (Emmons, 2007). 

Dane medyczne wskazuj%, $e koncentracja na wdzi!czno-

"ci, mi o"ci, wspó czuciu i trosce harmonizuje rytm pracy 

serca i poprawia komunikacj! serce – mózg. Kardiogram 

osoby my"l%cej o prze$ywaniu tych emocji ró$ni si! od 

kardiogramu osoby skoncentrowanej na z o"ci oraz b!d%-

cej w stanie relaksu (Emmons, 2007).

Ze wskazanych powodów Sonja Lyubomirsky (2008) 

przyjmuje, $e wyra$anie wdzi!czno"ci jest metastrate-

gi% budowania szcz!"cia. Jej zdaniem jest tak dlatego, $e 

wyra$anie wdzi!czno"ci: (1) przyci%ga pozytywne do-

"wiadczenia i pozwala je doceni#, (2) wp ywa korzyst-

nie na poczucie w asnej warto"ci, (3) pomaga opanowa# 

gniew i przystosowa# si! do niekorzystnych zmian (np. 

utraty bliskiej osoby, choroby), (4) nasila gotowo"# do 

zachowa& prospo ecznych, (5) mo$e pomóc w tworzeniu 

nowych kontaktów i umacnianiu ju$ istniej%cych, (6) neu-

tralizuje toksyczn% potrzeb! porówna& z innymi, (7)  ago-

dzi si ! i nast!pstwa emocji negatywnych, (8) spowalnia 

hedonistyczn% adaptacj!.

Wszystkie cytowane powy$ej badania dotycz%ce po-

wi%za& wdzi!czno"ci z dobrostanem pochodz% z USA, 

a kultura ameryka&ska nakazuje ekspresj! pozytyw-

nych emocji i zakazuje wyra$ania stanów negatywnych. 

Polakom przypisuje si! raczej kulturowo uwarunko-

wan% sk onno"# do narzekania, ni$ do aÞ rmacji $ycia 

(Szymków, Wojciszke i Bary a, 2003). Mo$e to oznacza#, 

$e wyra$anie wdzi!czno"ci nie jest siln% stron% Polaków, 

co postanowili"my ustali# przy okazji omówionego poni-

$ej badania.

Problem i hipotezy badawcze

Celem badania, w cz!"ci prezentowanej w niniejszym 

artykule (zob. dalej), by a eksploracja zwi%zku mi!dzy 

sk onno"ci% do do"wiadczania i okazywania wdzi!czno-

"ci a zadowoleniem z $ycia w aspektach, które sprzyjaj% 

jego aÞ rmacji. Aspektami uwzgl!dnionymi w badaniu 

by y: zadowolenie z $ycia, dobro# wi!zi spo ecznych – 

ich ilo"# i jako"# oraz zaufanie do ludzi. Testowano na-

st!puj%ce hipotezy:

Hipoteza 1. Zadowolenie z $ycia jest istotnie pozytyw-

nie zwi%zane z do"wiadczaniem i okazywaniem wdzi!cz-

no"ci. Im wi!cej takich do"wiadcze&, tym wi!ksze zado-

wolenie z $ycia.

Hipoteza 2. Ilo"# i jako"# wi!zi z lud(mi jest istotnie 

pozytywnie zwi%zana z do"wiadczaniem i okazywaniem 

wdzi!czno"ci. Im wi!cej takich do"wiadcze&, tym wi!k-

sza dobro# tych wi!zi – ich ilo"# i jako"#.

Hipoteza 3. Zaufanie do ludzi jest istotnie pozytywnie 

zwi%zane z do"wiadczaniem i okazywaniem wdzi!czno-

"ci. Im wi!cej takich do"wiadcze&, tym wy$szy poziom 

zaufania do ludzi – wiary w nich.

Metoda

Osoby badane

W badaniu wzi! y udzia  osoby aktywne zawodowo, 

w tym g ównie nauczyciele szkó  podstawowych, gim-

nazjalnych i "rednich. Osoby, które podpisa y deklaracj! 

zgody na udzia  w badaniu, otrzymywa y pakiet kwestio-

nariuszy (i kopert! zwrotn%), wype ni y je w domu i przy-

nios y w umówionym terminie w zaklejonej kopercie. 

W grupie osób, które odda y komplet wype nionych kwe-

stionariuszy, by o 69 kobiet i 14 m!$czyzn ("rednia wieku 

M = 37,39; SD = 9,12).

Przebieg badania

Pierwszym zadaniem dla 1/3 uczestników by o wy-

pe nienie trzech krótkich skal zadowolenia z $ycia, 

w tym Drabiny Cantrila (Cantril, 1965) oraz Skali Ocen 

Dotychczasowego 'ycia i Skali Satysfakcji Cz%stkowych 

Czapi&skiego (Czapi&ski, 2002). Dla kolejnej 1/3 uczest-

ników zadaniem by o wype nienie Skali Wiary w Ludzi 

w wersji skróconej (Skar$y&ska, 2003), a zadaniem po-

zosta ej 1/3 uczestników by o wype nienie Skali Wi!zi 

Spo ecznych (Skar$y&ska, 2004). Przydzia  do tych 

podgrup by  losowy i by y one pocz%tkowo równoliczne 

(po 30 osób), jednak wobec niezwróconej cz!"ci kwe-

stionariuszy ostatecznie liczy y odpowiednio: 25, 28 i 30 

osób. Nast!pnie wszyscy wype niali Kwestionariusz 

Wdzi!czno"ci (Gruszecka, 2003). Kolejnym i ostatnim 

zadaniem dla wszystkich by o wype nienie skali BDW 
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(Gruszecka, 2007), mierz%cej $yciowy bilans do"wiad-

cze& dobra i wdzi!czno"ci3.

Narz dzia – pomiar zmiennych

Kwestionariusz Wdzi"czno#ci (Gruszecka, 2003) w wer  -

sji skróconej. Zastosowanie tego kwestionariusza s u -

$y o celom dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, aktywiza-

cji pami!ci osobistych do"wiadcze& wdzi!czno"ci oraz 

koncentracji na tym uczuciu (co potwierdzi  pilota$). Po 

drugie, pomiarowi warunków wzbudzenia, sposobów 

prze$ywania i odmian wdzi!czno"ci oraz interpersonal-

nych nast!pstw tego uczucia. Instrukcja poprzedzaj%ca 

kwestionariusz zawiera a pro"b! o przypomnienie sobie 

i opisanie wydarzenia z w asnej przesz o"ci wi%$%cego 

si! z najsilniej odczuwan% wdzi!czno"ci%. Kolejna cz!"# 

kwestionariusza zwiera a 16 pyta&, którymi mierzono 

nast!puj%ce zmienne i ich kategorie: rodzaj i cechy re-

lacji z dobroczy&c%, rodzaj i cechy otrzymanego dobra/

pomocy, motywy dzia ania dobroczy&cy, reakcje na opi-

sane zdarzenie: oceny, emocje i zachowania zwi%zane 

z tym zdarzeniem. Do odpowiedzi na te pytania s u$y y 

skale typu Likerta lub lista kategorii, spo"ród których na-

le$a o wybra# w a"ciw%. Przyk adowe pytania brzmia y: 

„Ile wysi ku czy te$ po"wi!cenia kosztowa o t! osob! 

wy"wiadczenie tego dobra: pomocy, przys ugi?” (odpo-

wiedzi: od 1 – bardzo du!o, do 5 – zupe nie nic); „Jak 

zachowa /a si! Pan/i w stosunku do tej osoby w zwi%zku 

z tym, co zrobi a?” (odpowiedzi: tak lub nie odnosz%ce 

si! do ka$dej z dziesi!ciu wymienionych form zachowa&, 

np. Postara em si", by wiele osób o tym wiedzia o, nag o-

#ni em jej dobry uczynek).

Skala BDW (Gruszecka, 2007). Skala s u$y a do po-

miaru $yciowego bilansu do"wiadcze& dobra i wdzi!cz-

no"ci w relacjach ja – inni. Jest to narz!dzie o konstrukcji 

analogicznej jak przygotowane przez Janusza Grzelaka 

(2005) do pomiaru $yciowego bilansu do"wiadcze& do-

bra i z a w relacjach interpersonalnych. Skala BDW 

sk ada si! sze"ciu pyta&, z których dwa pierwsze doty-

cz% ilo"ci pomocy otrzymywanej przez osob! badan% od 

innych i wy"wiadczanej przez ni% innym, dwa kolejne 

dotycz% cz!sto"ci odczuwania wdzi!czno"ci przez osob! 

badan% wobec innych i innych wobec niej, a dwa ostat-

nie – cz!sto"ci okazywania wdzi!czno"ci innym i osobie 

badanej przez innych. Wszystkie pytania odwo uj% si! do 

do"wiadcze& na przestrzeni ca ego $ycia. Przyk adowe 

pytanie brzmi: „Jak cz!sto w ca ym Pana/Pani dotych-

czasowym $yciu czu /a si! Pan/Pani wdzi!czna innym 

ludziom?” Oszacowaniu mierzonych do"wiadcze& s u-

$y a skala: od 0 – nic/nigdy, do 8 – bardzo du!o/bardzo 

cz"sto. Im wy$sze wska(niki, tym wi!ksze nat!$enia 

do"wiadcze& dobra i wdzi!czno"ci w wymianie ja – inni. 

Skala jest rzetelna, $ Cronba   cha: 0,90.

Skale zadowolenie z !ycia, w tym Drabina Cantrila 

(1965) i Skala Ocen Dotychczasowego %ycia oraz Skala 

Satysfakcji Cz&stkowych Czapi'skiego (2002). Drabina 

Cantrila, zwana drabin% $ycia, jest standardowym narz!-

dziem stosowanym do pomiaru satysfakcji z $ycia na osi 

czasu. Wyra$eniu tych s%dów s u$y 11-stopniowa ska-

la (drabinka), w której 10 oznacza najlepsze !ycie, jakie 

mo!na sobie wyobrazi(, a 0 – najgorsze !ycie, jakie mo!-

na sobie wyobrazi(. Pomiar dotyczy  satysfakcji z $ycia 

przed pi!ciu laty, aktualnego i spodziewanego za pi!# 

lat. Przyjmuje si!, $e s%dy o przesz o"ci s% ugruntowa-

ne, a s%dy o tera(niejszo"ci i przysz o"ci maj% charakter 

chwilowych ocen (por. Wojciszke, 2011). Wspó czynnik 

$ Cronbacha dla pyta& mierz%cych te s%dy wynosi  0,70.

Skala Ocen Dotychczasowego 'ycia i Skala Satysfakcji 

Cz%stkowych mia y  %cznie dziesi!# pozycji. Pierwsza 

dotyczy a oceny $ycia jako ca o"ci mierzonej pytaniem: 

„Jak ocenia Pan/i swoje dotychczasowe $ycie jako ca-

 o"#?” Odpowiedzi udzielano na skali od 1 – wspania e, 

do 7 – okropne. Druga pozycja skali dotyczy a ogólnej 

oceny $ycia mierzonej pytaniem: „Czy, ogólnie rzecz 

bior%c, jest Pan/i zadowolony/a ze swojego $ycia?” 

Odpowiedzi udzielano na skali od 1 – zdecydowanie tak, 

do 4 – zdecydowanie nie; mo$na by o te$ wybra# odpo-

wied( trudno powiedzie(. Pozycje 3–10 dotyczy y zado-

wolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów $ycia – ro-

dziny, partnera $yciowego, dzieci, pracy itp. Odpowiedzi 

udzielano na skali od 1 – bardzo zadowolony, do 6 – bar-

dzo niezadowolony; mo$na by o te$ wybra# odpowied( 

nie dotyczy. Im wy$sze wska(niki we wskazanych aspek-

tach (po odwróceniu punktacji), tym wi!ksze zadowole-

nie z $ycia jako ca o"ci, w ogólno"ci oraz z ró$nych jego 

dziedzin i aspektów (tutaj: "rednia ocena pozycji tworz%-

cych skal! satysfakcji cz%stkowych). Poszczególne pozy-

cje skali s% silnie skorelowane: $ Cronbacha ca ej skali 

to 0,86 i tak% sam% warto"# mia a $ Cronbacha pozycji 

mierz%cych satysfakcje cz%stkowe.

Skala Wiary w Ludzi (Skar$y&ska, 2003). Skala s u-

$y a do pomiaru zaufania do ludzi. Jest skrócon% wersj% 

skali Hybiak (1999) i sk ada si! z czterech stwierdze&, 

w tym dwóch sformu owanych w postaci pozytywnej, 

np. „Ludzie $ycz% innym ludziom jak najlepiej”, i dwóch 

w postaci negatywnej, np. „Kontakty cz owieka z innymi 

opieraj% si! g ównie na walce i rywalizacji”. Odpowiedzi 

udzielano na skali od 1 – nie zgadzam si", do 5 – zga-

dzam si". Wska(nikiem zaufania do ludzi jest "rednia 

wszystkich ocen (po odwróceniu punktacji dla stwier-

dze& sformu owanych w postaci negatywnej). Im wy$szy 
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wska(nik, tym wi!ksze zaufanie do ludzi. Wspó czynnik 

rzetelno"ci $ Cronbacha skali wynosi 0,66.

Skala Wi"zi Spo ecznych (Skar$y&ska, 2004). Skala s u-

$y a do pomiaru dobroci wi!zi spo ecznych. Skal! tworzy 

sze"# pozycji, z których trzy potwierdzaj% dobr% jako"# 

i/lub liczb! kontaktów z lud(mi, np. „Mam wokó  sie-

bie wiele bliskich mi osób”, a trzy zaprzeczaj% temu, np. 

„Cz!sto czuj! si! samotny(a)”. Osoba badana decyduje 

o stopniu zgody z danym twierdzeniem na skali pi!cio-

stopniowej, od 1 – zdecydowanie tak, do 5 – zdecydowanie 

nie. Wynikiem ogólnym skali (po odwróceniu skal stwier-

dze& sformu owanych w postaci negatywnej) jest "rednia 

ocena wszystkich pozycji i zawiera si! w przedziale od 1 

do 5. Im ocena wy$sza, tym wi!ksza liczba i lepsza jako"# 

wi!zi spo ecznych – dobro# tych wi!zi. Wspó czynnik 

rzetelno"ci $ Cronbacha skali wyniós  0,68.

Wyniki

Prezentowane wyniki dotycz% zwi%zku $yciowego bi-

lansu do"wiadcze& wdzi!czno"ci z zadowoleniem z $y-

cia. Natomiast wyniki dotycz%ce natury, odmian i inter-

personalnych nast!pstw do"wiadczenia wdzi!czno"ci 

zebrane za pomoc% Kwestionariusza Wdzi!czno"ci nie s% 

tutaj omawiane z uwagi na ograniczon% obj!to"# artyku u. 

Wyniki te s% przedmiotem odr!bnego opracowania obej-

muj%cego seri! bada& (Trzebi&ski i Gruszecka, w przy-

gotowaniu).

Subiektywny bilans do!wiadcze# 

dobra i wdzi czno!ci

Tabela 1 przedstawia procentowy rozk ad odpowiedzi 

na pytania mierz%ce $yciowy bilans do"wiadcze& dobra 

i wdzi!czno"ci w relacji ja – inni, w grupach zró$nicowa-

nych ze wzgl!du na rodzaj zadania poprzedzaj%cego do-

konanie bilansu.

Z deklaracji pokazanych w tabeli wynika, $e w prze-

badanej grupie nie by o osób wykluczonych z wymia-

ny spo ecznej oraz nieznaj%cych uczucia wdzi!czno"ci. 

Tylko nieliczne z osób badanych uzna y do"wiadczenia 

dobra i wdzi!czno"ci za rzadkie, a sporo osób oceni o je 

jako bardzo cz!ste. W ka$dej z grup odsetek potwierdze& 

raczej du$ej ni$ ma ej ilo"ci dobra otrzymywanego i da-

wanego w relacjach ja–inni oraz raczej cz!stego ni$ rzad-

kiego odczuwania wdzi!czno"ci wobec innych i jej oka-

zywania innym (przedzia  skali od 5 do 8) wynosi  70% 

i wi!cej. Odsetek ten nieznacznie mala  w oszacowaniach 

Tabela 1. 

Odsetek odpowiedzi na pytania o czynienie i otrzymywanie dobra oraz o do"wiadczanie i okazywanie wdzi!czno"ci 

w interakcjach spo ecznych w grupach zró$nicowanych ze wzgl!du na warunki wype niania skali Bilansu Do"wiadcze& 

Wdzi!czno"ci

Pytania Kwestionariusza BDW Grupa
Procent wskaza& w grupie; skala: 0–8

M F
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ile w ca ym Pani/Pana dotychczasowym $yciu 

dobrego zrobili Pani/Panu inni ludzie?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

04,0

03,6

10,0

08,0

14,3

16,7

16,0

28,6

16,7

32,0

21,4

23,3

12,0

10,6

23,3

28,0

21,4

10,0

6,24

5,86

5,63

1,15

n.i.

Ile w ca ym Pani/Pana dotychczasowym $yciu 

dobrego zrobi /a Pani/Pan innym ludziom?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

08,0

,00,0

,00,0

16,0

14,3

06,7

24,0

21,4

33,3

24,0

14,3

40,0

08,0

35,7

10,0

20,0

14,3

10,0

5,68

6,14

5,83

< 1

Jak cz!sto w ca ym Pana/Pani dotychczasowym 

$yciu czu /a si! Pan/Pani wdzi!czna innym 

ludziom?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

3,3

12,0

03,6

10,0

08,0

17,9

20,0

32,0

17,9

13,3

08,0

32,1

30,0

16,0

14,3

20,0

24,0

14,3

03,3

5,80

5,79

5,30

< 1

Jak cz!sto w ca ym Pana/Pani dotychczasowym 

$yciu inni ludzie odczuwali wobec Pana/Pani 

wdzi!czno"#?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

3,3

20,0

14,3

10,0

16,0

14,3

20,0

24,0

21,4

26,7

24,0

17,9

23,3

04,0

25,0

13,3

12,0

07,1

03,3

5,12

5,46

5,10

<1

Jak cz!sto w ca ym Pana/Pani dotychczasowym 

$yciu okaza /a Pan/Pani wdzi!czno"# innym 

ludziom?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

4,0

0,0

0,0

08,0

07,1

03,3

12,0

03,6

10,0

28,0

25,0

36,7

16,0

21,4

33,3

16,0

21,4

13,3

16,0

21,4

03,3

5,56

6,11

5,53

1,46

n.i.

Jak cz!sto w ca ym Pana/Pani dotychczasowym 

$yciu inni ludzie okazali Panu/Pani 

wdzi!czno"#?

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

6,7

24,0

07,1

10,0

12,0

25,0

03,3

20,0

17,9

40,0

26,0

25,0

20,0

10,0

21,4

00,0

08,0

03,6

20,0

5,04

5,39

5,17

< 1

Warto"ci skali od 0 = nic/nigdy, do 8 = bardzo du!o/bardzo cz"sto

Grupa 1 – osoby uprzednio wype niaj%ce skale zadowolenia z $ycia; Grupa 2 – osoby uprzednio wype niaj%ce Skal! Wiary w Ludzi; Grupa 3 

– osoby uprzednio wype niaj%ce Skal! Wi!zi Spo ecznych
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wdzi!czno"ci odczuwanej i wdzi!czno"ci okazywanej 

przez innych wobec osób badanych. Ogólne ("rednie) 

wska(niki wszystkich sze"ciu miar $yciowego bilan-

su dobra i wdzi!czno"ci nie ró$ni y si! znacz%co w po-

równywanych grupach, co wykaza a analiza wariancji 

(Tabela 1). Mo$na wi!c przyj%#, $e odmienno"# warun-

ków poprzedzaj%cych dokonanie bilansu nie wp yn! a 

na jego wyniki i dalsze analizy prowadzi# zbiorczo – dla 

trzech grup  %cznie4. Zbiorcze wyniki $yciowego bilansu 

dobra i wdzi!czno"ci przedstawia Rysunek 1.

Analizy wariancji z pomiarem powtarzanym oraz te-

sty post hock wykaza y, $e uczestnicy badania podobnie 

ocenili ilo"# dobra otrzymywanego od innych i cz!sto"# 

odczuwania wdzi!czno"ci wobec innych oraz jej okazy-

wania innym, ale ich oceny ilo"ci dobra wy"wiadczanego 

innym by y wy$sze ni$ oceny cz!sto"ci odczuwania przez 

innych wdzi!czno"ci wobec nich oraz im okazywanej 

F (2, 162) = 17,92; p < 0,0001; )2 = 0,18.

Analizy te wykaza y ponadto, $e uczestnicy badania 

uwa$ali, i$ odczuwali wdzi!czno"# wobec innych cz!"-

ciej ni$ inni odczuwali to uczucie wobec nich F(1, 82) 

= 5,61; p < 0,02; )2 = 0,06 oraz $e okazywali wdzi!czno"# 

innym cz!"ciej ni$ by a ona im okazywana przez innych 

F(1, 82) = 15,68; p < 0,0001; )2 = 0,16.

Rysunek 1.

*rednie warto"ci $yciowego bilansu dobra i wdzi!czno"ci w relacjach ja – inni.

Tabela 2. 

Korelacje (* Spearmana) do"wiadcze& dobra i wdzi!czno"ci w relacji ja – inni z ró$nymi miarami zadowolenia z $ycia 

(N = 25), jako"ci% wi!zi spo ecznych (N = 30) i wiar% w ludzi (N = 28)

Miary zadowolenia z $ycia Dobro Wdzi!czno"#

od innych dla innych odczuwana okazywana

wobec innych przez innych innym przez innych

Drabina Cantrila:

$ycie obecne

$ycie przesz e
$ycie przysz e

Zadowolenie:

z $ycia jako ca o"ci

w ogólno"ci

z ró$nych aspektów

Wiara w ludzi

Wi!zi spo eczne

–0,14**

–0,37**

–0,14**

–0,45**

–0,39**

–0,16**

–0,37**

–0,34**

–0,07*

–0,38*

–0,08*

–0,35*

–0,33*

–0,12*

–0,27+

–0,35*

–0,03**

–0,28+*

–0,16**

–0,30+*

–0,15**

–0,01**

–0,40**

–0,33**

0,08**

0,39**

0,12**

0,32**

0,36**

0,16**

0,39**

0,40**

–0,17**

–0,46**

–0,05**

–0,44**

–0,27+*

–0,17**

–0,43**

–0,22+*

0,23**

0,44**

0,11**

0,43**

0,44**

0,22**

0,29+*

0,39**

+ p , 0,8; * p < 0,05; ** p < 0,01
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Subiektywny bilans do!wiadcze# dobra 

i wdzi czno!ci a zadowolenie z $ycia

Wyniki analiz testuj%cych hipotezy przedstawia Tabe -

la 2.

Okaza o si!, zgodnie z przewidywaniami, $e im wi!k-

sze by o nat!$enie wdzi!czno"ci wobec innych, tym wy$-

sze by y oceny satysfakcji z $ycia w przesz o"ci, $ycia 

jako ca o"ci, dobroci wi!zi z innymi oraz tym wy$szy po-

ziom zaufania do ludzi. Podobny wzorzec wyników, po-

szerzony o pozytywny zwi%zek pomi!dzy wdzi!czno"ci% 

i ogólnym zadowoleniem z $ycia, dotyczy okazywania 

wdzi!czno"ci. Badanie nie ujawni o zale$no"ci pomi!dzy 

nat!$eniem wdzi!czno"ci a ocenami bie$%cej satysfak-

cji z $ycia (moje obecne !ycie), satysfakcji oczekiwanej 

w przysz o"ci (moje !ycie za pi"( lat) oraz z satysfakcja-

mi cz%stkowymi.

Obserwacje wykraczaj%ce poza przewidywane w hipo-

tezach sugeruj% pozytywne zwi%zki pomi!dzy wdzi!cz-

no"ci% innych wobec osób badanych (jej do"wiadczaniem 

i okazywaniem) a ich satysfakcj% z $ycia (w przesz o"ci, 

jako ca o"ci i w ogólno"ci), jako"ci% wi!zi spo ecznych 

i zaufaniem do ludzi.

Dyskusja

'yciowy bilans do"wiadcze& dobra otrzymywanego 

od innych i wdzi!czno"ci wobec nich pokazuje, w jakiej 

mierze inni s% dla nas (ród em nagród, wsparcia i rado"ci 

oraz w jakiej mierze im ufamy. Wy$szym wska(nikom 

wdzi!czno"ci na przestrzeni $ycia, powinny zatem odpo-

wiada# wy$sze wska(niki zadowolenia z $ycia, z relacji 

z lud(mi oraz zaufania do ludzi. Badanie potwierdzi o 

te przewidywania. Odnotowana niespójno"# wyników 

w ocenach zadowolenia z $ycia jest najprawdopodobniej 

"wiadectwem odmienno"ci statusu psychologicznego s%-

dów o jako"ci w asnego $ycia na osi czasu. Oceny $ycia 

sprzed 5 lat s% ju$ ugruntowane – stanowi% zamkni!t% 

przesz o"# i s% wydobywane z pami!ci. Natomiast oceny 

$ycia obecnego i oczekiwanego w przysz o"ci s% formu-

 owane na poczekaniu i maj% charakter nietrwa y. Oceny 

te s% podatne na bie$%cy kontekst, podobnie jak oceny 

konkretnych sfer $ycia (Wojciszke, 2011).

Takim kontekstem mo$e by# dost!pno"# informacji 

o wdzi!czno"ci $ywionej wobec innych. Jak ju$ by a 

mowa, przyrost optymizmu i szcz!"cia obserwowano 

u wielu osób, które sk aniano do chwilowej lub d u-

$ej trwaj%cej koncentracji na do"wiadczeniach dobra 

i wdzi!czno"ci (Emmons i McCullough, 2003; Emmons 

i Shelton, 2002; McCullough i in., 2004; Haidt, 2007; 

Lyubomirsky, 2008; Watkins, 2004). Ujawnienie ana-

logicznych zale$no"ci w badaniu, którego uczestnicy 

najpierw wype niali skale dobrostanu, a dopiero potem 

koncentrowali si! na do"wiadczeniach wdzi!czno"ci, jest 

silnym argumentem na rzecz wdzi!czno"ci jako trwa-

le istotnego czynnika szcz!"cia. Poniewa$ informacje 

o w as nej wdzi!czno"ci nie s% stale dost!pne, s%dzi# mo$-

na, $e ujawnione w niniejszym badaniu zale$no"ci oka$% 

si! silniejsze w warunkach dost!pno"ci tych informacji 

i obejm% tak$e aspekty dobrostanu podatne na kontekst, 

np. oceny bie$%cego i przysz ego $ycia. Schwarz i Strack 

(za: Wojciszke, 2011) pokazali, $e zwi%zek pomi!dzy sa-

tysfakcj% z $ycia a satysfakcj% z liczby randek by  nie-

istotny przy powy$szej kolejno"ci pyta&, ale stawa  si! 

silny, kiedy pytanie o randki formu owano jako pierwsze, 

a pytanie o $ycie w ogóle tu$ po nim.

Korelacyjny charakter badania nie pozwala zdecydo-

wa#, co jest przyczyn%, a co skutkiem: czy wdzi!czno"# 

uszcz!"liwia ludzi, czy to raczej ludzie szcz!"liwsi maj% 

wi!ksz% sk onno"# do do"wiadczania wdzi!czno"ci? 

A mo $e zwi%zek obu zmiennych jest dwustronny albo po-

zorny? Rozstrzygni!cie tych kwestii wymaga oby bada& 

eksperymentalnych, w których najpierw manipulowano 

by dost!pno"ci% informacji na temat wdzi!czno"ci i zado-

wolenia z $ycia, a dopiero potem mierzono by te zmienne, 

zarazem kontroluj%c wp yw dodatkowych czynników.

Na rzecz odpowiedzi twierdz%cej na pytanie – czy 

wdzi!czno"# uszcz!"liwia ludzi – przemawiaj% wzgl!-

dy omówione we wst!pnej cz!"ci artyku u. Cytowane 

tam badania dotyczy y g ównie wyra$ania wdzi!czno"-

ci, w rozumieniu "wiadomej koncentracji na tym uczu-

ciu, jego kultywowania i piel!gnowania jako czynnika 

szcz!"cia. Wyniki obecnego badania sugeruj%, $e podob-

n% funkcj! mo$e pe ni# ju$ sama zdolno"# do"wiadcza-

nia wdzi!czno"ci. Sugesti! t! wspieraj% wyniki bada& 

McCullougha i wspó pracowników (McCullough i in., 

2004) oraz Watkinsa (2004), które ujawni y dodatni% ko-

relacj! pomi!dzy dyspozycj% do do"wiadczania wdzi!cz-

no"ci a satysfakcj% z $ycia. Podobne wyniki otrzyma a 

Trzebi&ska (2005), ustalaj%c ponadto, $e skutki do"wiad-

czania wdzi!czno"ci dla dobrostanu mog% mie# uwarun-

kowania zwi%zane z kulturowymi wzorcami spo ecz-

nych ról p ci. W cytowanych badaniach okaza o si!, $e 

wdzi!czno"ci u m!$czyzn (ale nie u kobiet) towarzyszy 

nasilenie psychopatologicznych stanów psychicznych, 

takich jak poczucie zagro$enia, osamotnienia czy wro-

go"ci. Tak$e inne badania sugeruj%, $e p e# mo$e ró$-

nicowa# sposób do"wiadczania wdzi!czno"ci, a nawet 

powody wzbudzenia tego uczucia (por. Gruszecka, 2003; 

Gruszecka i Trzebi&ski, 2006).

Na rzecz odpowiedzi twierdz%cej na pytanie drugie – czy 

to ludzie szcz!"liwsi maj% wi!ksz% sk onno"# do do"wiad-

czania wdzi!czno"ci – "wiadcz% wyniki badania, którego 

uczestnicy najpierw wype niali Skal! Satysfakcji z 'ycia 
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SWLS (Juczy&ski, 2001), a nast!pnie szacowali swoje 

prawdopodobne reakcje na hipotetyczne sytuacje otrzy-

mania pomocy (Oß akowska, 2007). Okaza o si!, $e im 

bardziej byli oni szcz!"liwi, w tym wi!kszym stopniu wy-

ja"niali dzia ania dobroczy&cy w kategoriach jego dob rych 

cech charakteru, otrzyman% pomoc jako wa$niejsz% dla do-

brostanu, a zdarzenie jako wywo uj%ce silniejsze emocje 

rado"ci, wdzi!czno"ci i uspokojenia oraz jako wzbudzaj%ce 

silniejsze pragnienie odwzajemnienia si!. Inaczej mówi%c, 

w warunkach dost!pno"ci informacji o satysfakcji z $ycia 

ujawni a si! pozytywna korelacja pomi!dzy poziomem tej 

satysfakcji a sk onno"ci% do reagowania na (wyobra$on%) 

pomoc wed ug wzorca wdzi!czno"ci.

Mo$liwe zatem, $e zwi%zek pomi!dzy wdzi!czno"-

ci% i szcz!"ciem jest dwustronny: wdzi!czno"# nasila 

szcz!"cie, a szcz!"cie sprzyja przyjmowaniu pomocy 

z wdzi!czno"ci%. S%dzi# mo$na, $e osoby sk onne do 

odczuwania i wyra$ania wdzi!czno"ci mog% by# szcz!"-

liwsze przynajmniej z kilku powodów: bardziej ciesz% 

si! korzy"ciami p yn%cymi z $ycia, s% bardziej "wiadome 

tego, jak cenni s% dla nich inni ludzie,  atwiej dostrze-

gaj% i u"wiadamiaj% sobie, jak dobre jest $ycie,  atwiej 

przywo uj% pozytywne sytuacje z w asnego $ycia, maj% 

pozytywny stosunek do ludzi, którzy wzbudzili to uczu-

cie, a tym samym lepiej ich traktuj%. A poniewa$ $yciem 

spo ecznym silnie rz%dzi regu a wzajemno"ci, urucha-

mia to cz!sto spiral! pozytywnego sprz!$enia zwrotnego 

w wymianie dobra i wdzi!czno"ci, co wzmacnia wza-

jemn% wi!(, a tym samym sprzyja poczuciu szcz!"cia 

(por. Diener i Biswas-Diener, 2010; Lyubomirsky, 2008; 

Watkins, 2004). Im za" cz owiek szcz!"liwszy, tym lepiej 

my"li nie tylko o sobie, lecz tak$e o innych i bardziej im 

ufa i cz!"ciej pomaga, tym wi!cej przyjació  pozyskuje 

i wi!ksze wsparcie z ich strony (Diener i Biswas-Diener, 

2011; Haidt, 2007; Trzebi&ska, 2008; Wojciszke, 2011), 

za czym powinna pod%$a# wi!ksza sk onno"# do przyj-

mowania pomocy z wdzi!czno"ci%.

Dyskusja odnotowanej korelacji mi!dzy wdzi!czno"ci% 

i zadowoleniem z $ycia wymaga te$ uwzgl!dnienia faktu, 

$e poj!cia wdzi!czno"ci i szcz!"cia maj% wspólne zakre-

sy deÞ niuj%cych je emocji pozytywnych. Do"wiadczanie 

tych emocji nie jest jednak jedynym sk adnikiem i sen-

sem wdzi!czno"ci ani jedynym sk adnikiem i sensem 

szcz!"cia. Szcz!"cie i wdzi!czno"# to z pewno"ci% nie to 

samo. Szcz!"cie oznacza pozytywne my"li i uczucia doty-

cz%ce w asnego $ycia. Wdzi!czno"# oznacza pozytywne 

my"li i uczucia dotycz%ce daru i darczy&cy oraz pragnie-

nie odwzajemnienia si!. Gdy we(miemy pod uwag% wy-

znaczniki, funkcje i konsekwencje wdzi!czno"ci i szcz!"-

cia, zakres ró$nic mi!dzy tymi zjawiskami okazuje si! 

znacznie szerszy od tutaj zasygnalizowanych. Warto 

zauwa$y#, $e wdzi!czno"# zawsze wi%$e si! z przyp y-

wem pozytywnych my"li i uczu# dotycz%cych w asnego 

$ycia, ale mo$na czu# si! szcz!"liwym, nie odczuwaj%c 

wdzi!czno"ci, a nawet nie znaj%c tego uczucia.

Obserwacje wykraczaj%ce poza przewidywania zawar-

te w hipotezach sugeruj% istotne pozytywne zale$no"ci 

pomi!dzy nat!$eniem dobra wy"wiadczanego przez nas 

innym i ich wdzi!czno"ci wobec nas a zadowoleniem 

z $ycia, dobroci% wi!zi spo ecznych i zaufaniem do lu-

dzi. Wydaje si! to do"# oczywiste. Sk%din%d wiadomo, 

$e w asna dobroczynno"# sprzyja zadowoleniu z $ycia 

(Rutkowska i Szuster, 2008), a wdzi!czno"# obdarowa-

nego jest cenion% form% „zap aty” za ni%, wyrazem za-

ufania do nas i sprzyja tworzeniu bliskich wi!zi. Bardziej 

intryguj%ca wydaje si! obserwacja, $e zrównowa$onej 

wymianie dobra w wymianie spo ecznej odpowiadaj% 

wy$sze wska(niki wdzi!czno"ci naszej wobec innych od 

innych wobec nas. Mo$e to obrazowa# tendencj! ludzi 

do przeceniania swojej pozytywno"ci, ale mo$e te$ wy-

ra$a# problemy w komunikowaniu o wdzi!czno"ci i/lub 

w odczytywaniu jej wyrazów. W tym kontek"cie pojawia 

si! pytanie o znaczenie niedoborów wdzi!czno"ci dla 

dobrostanu osobistego. W badaniu, którego uczestników 

proszono o dokonanie bilansu wdzi!czno"ci nieokazanej 

innym i sobie (Podjaska, 2008), nie odnotowano korela-

cji tych zmiennych z zadowoleniem z $ycia na osi czasu 

(Drabina Cantrila). Co ciekawe, wska(niki wdzi!czno"ci 

nieokazanej innym by y ni$sze ni$ wska(niki wdzi!czno-

"ci nieokazanej przez innych.

Warte uwagi i dalszej eksploracji s% tak$e zaobserwo-

wane silniejsze zwi%zki wdzi!czno"ci okazywanej ni$ 

odczuwanej ze stosowanymi miarami dobrostanu oraz 

wdzi!czno"ci odczuwanej przez innych wobec uczestni-

ków badania ni$ przez uczestników badania wobec innych. 

Obserwacja pierwsza "wiadczy na rzecz tezy, $e wyra$a-

nie wdzi!czno"ci mo$e by# skuteczn% drog% do czynienia 

$ycia szcz!"liwszym, a obserwacja druga na rzecz tezy, $e 

„wi!cej szcz!"cia jest w dawaniu ani$eli w braniu”, w o-

$onej w usta "w. Paw a (por. Haidt, 2007), potwierdzonej 

w badaniach psychologicznych (por. Otr!bska-Popio ek, 

1991; -ukaszewski, 1999; Nadler i Fisher, 1986). Ogólnie 

za" odnotowany wzorzec wyników sk ania ku tezie, $e 

nie tyle nie potraÞ my by# wdzi!czni, ile mamy problemy 

z okazywaniem tego uczucia i/lub z odczytywaniem kie-

rowanych do nas wyrazów wdzi!czno"ci5.

Trzeba doda#, $e rozumienie wdzi!czno"ci bywa od-

mienne u ró$nych ludzi. Dla jednych wdzi!czno"# jest 

uczuciem wznios ym, od"wi!tnym, wyj%tkowym, a dla in-

nych k opotliwym, kr!puj%cym. Dla jednych jest nakazem 

serca, a dla innych powinno"ci%. Dla jednych jest darem 

niemaj%cym ceny, dla innych zwyk ym podzi!kowaniem, 
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a jeszcze dla innych zap at% opart% na rachunku ekono-

micznym (Gadacz, 2003; Ko akowski, 2000). Oznacza to, 

$e nie w ka$dym przypadku deklaracji wdzi!czno"ci na-

le$y oczekiwa# pozytywnego zwi%zku do"wiadcze& kry-

j%cych si! za tym poj!ciem z dobrym nastrojem i cho#by 

chwilowym przyp ywem poczucia szcz!"cia.

Wnioski

Omówione badanie jest zaledwie wprowadzeniem 

w problem nat!$enia wdzi!czno"ci oraz w problem 

zwi%zku mi!dzy wdzi!czno"ci% i poczuciem szcz!"cia w 

naszym kraju. Ponie wa$ nie uwzgl!dnia ono czynników 

socjodemograÞ cznych, które mog% ró$nicowa# zdolno"# 

do do"wiadczania wdzi!czno"ci, nie mo$na na jego pod-

stawie wnioskowa#, czy odnotowane nat!$enie dobra 

i wdzi!czno"ci w wymianie ja – inni jest reprezentatyw-

ne dla mieszka&ców naszego kraju. Badanie dostarczy o 

potwierdzenia dla przewidywania, $e nasza wdzi!czno"# 

wobec innych idzie w parze z dobrostanem psychicz-

nym: im wi!ksze nat!$enie wdzi!czno"ci – zw aszcza 

okazywanej – tym bardziej pozytywna ocena w asnego 

$ycia w przesz o"ci, wi!ksza rado"# $ycia jako ca o"ci, 

lepsze relacje z lud(mi oraz wi!ksze zaufanie do ludzi. 

Analogiczne zale$no"ci dotycz% wdzi!czno"ci innych 

wobec nas.

Korelacyjny charakter badania nie pozwala wniosko-

wa# o zale$no"ciach przyczynowych. Jednak analogiczny 

do odnotowanych tutaj korelacji wzór zale$no"ci w ba-

daniach pod u$nych i eksperymentalnych przemawia na 

rzecz tezy, $e wdzi!czno"# sprzyja zadowoleniu z $ycia 

i aÞ rmuj%cej je postawie. Nie wyklucza to istnienia zale$-

no"ci dwustronnej mi!dzy dyskutowanymi zmiennymi. 

Przysz e badania powinny przynie"# bardziej klarowne 

wyniki w tej kwestii oraz wyja"ni# mechanizmy stwier-

dzanych zale$no"ci.

Wyniki badania ujawni y wiele – wartych dyskusji i ba-

da& – problemów dotycz%cych fenomenu wdzi!czno"ci. 

Nale$% do nich na przyk ad wyznaczniki zdolno"ci do 

do"wiadczania i okazywania wdzi!czno"ci, ró$nice sensu 

psychologicznego do"wiadczenia wdzi!czno"ci i okazy-

wania tego uczucia, niedobory wdzi!czno"ci, problemy 

z komunikowaniem wdzi!czno"ci i odczytywaniem tej 

emocji, problem wdzi!czno"ci jako taktyki przywracania 

rado"ci $ycia i budowania szcz!"cia. S%dz!, $e pozyska-

nie naukowej wiedzy we wskazanych obszarach wyja"ni-

 oby wiele paradoksalnych skutków znalezienia si! w re-

lacji pomocy. Wiedza taka by aby tym samym przydatna 

w praktyce oraz mog aby by# u$yteczna w tworzeniu 

i realizacji programów podnoszenia jako"ci $ycia opar-

tych na #wiczeniu zdolno"ci do do"wiadczania i wyra$a-

nia wdzi!czno"ci. Warta uwagi empirycznej by aby tak$e 

kwestia znaczenia dla dobrostanu wdzi!czno"ci dewia-

cyjnej, wymuszonej czy te$ wdzi!czno"ci nieuszanowa-

nej i pseudowdzi!czno"ci.
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PRZYPISY

1. Inne sposoby to np. zacie"nianie relacji z lud(mi, ro-

bienie tego, co naprawd! wci%ga, pomaganie i $yczliwo"# 

(Lyubomirsky, 2008).

2. Drug% rodzin! emocji z o$onych stanowi wstyd, zak opo-

tanie, poczucie winy, l!k spo eczny.

3. Badanie przeprowadzi a Dorota Owsianik w ramach przy-

gotowywania pracy magisterskiej.

4. Podobny okaza  si! wzór zale$no"ci mi!dzy ogólnymi 

wska(nikami bilansu dobra i wdzi!czno"ci wewn%trz ka$dej 

z grup. Przytoczenie wyników tych analiz pomijam jako zbyt 

szczegó owe.

5. Dzi!kuj! prof. Grzegorzowi S!dkowi za dyskusj! mecha-

nizmów odpowiedzialnych za spostrzegane niedobory wdzi!cz-

no"ci w relacjach: rodzice – dzieci.


