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Interpersonalne konsekwencje wybaczenia. 

Kiedy wybaczenie nie jest mile widziane?

Eufrozyna Gruszecka1, Jaros aw Piotrowski2

1 Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy w Sopocie
2 Uniwersytet Gda"ski, Wydzia  Nauk Spo ecznych

G ównym celem dwóch bada! by o sprawdzenie za o"enia o odmienno#ci znaczenia i interpersonalnych 

nast$pstw dwóch kontekstów czy te" form wybaczenia. Uczestnicy bada! pope niali zaaran"owany b %d 

niwecz%cy w ich przekonaniu prac$ eksperymentatora, który im to wybacza  lub nie i prosi  o pomoc lub nie. 

W badaniu pierwszym osoby otrzymuj%ce wybaczenie bezwarunkowe (nieproszone o pomoc) oceni y eks-

perymentatora jako bardziej sympatycznego ni" otrzymuj%ce wybaczenie warunkowe (proszone o pomoc). 

Odwrotnie by o w scenariuszu braku wybaczenia. Badanie drugie potwierdzi o cz$#& przytoczonych wyni-

ków i ujawni o popraw$ nastroju uczestników w scenariuszu wybaczania bezwarunkowego, a pogorszenie 

w scenariuszu wybaczenia warunkowego. Odwrotnie by o w scenariuszu braku wybaczania. Oba badania 

ujawni y podobie!stwo mierzonych nast$pstw wybaczania bezwarunkowego oraz braku wybaczenia przy 

mo"liwo#ci podj$cia dzia a! rekompensacyjnych, a przeciwne tym scenariuszom nast$pstwa braku wyba-

czenia i braku takiej mo"liwo#ci.

S owa kluczowe: krzywda, wina, przebaczenie, pomoc, sympatia

Heider (1958) stwierdzi , "e „Przebaczenie mo"e zde-

waluowa& atak, zdewaluowa& atakuj%cego i potwierdzi& 

si $ i status przebaczaj%cego” (s. 269). Uwaga badaczy 

skupia si$ na pierwszej cz$#ci cytowanej tezy, a testuj%ce 

j% badania przynosz% uderzaj%co podobne wyniki wska-

zuj%ce na liczne korzy#ci indywidualne i wspólnotowe 

wynikaj%ce z wybaczenia. Mowa tutaj o naukowym rozu-

mieniu wybaczenia, czyli takim, które wyklucza z obsza-

ru tego zjawiska dzia ania osoby pokrzywdzonej uniewa"-

niaj%ce wyrz%dzone jej z o, a jego istoty upatruje w wy-

zbyciu si$ negatywnych emocji wobec sprawcy krzywdy 

i zast%pieniu ich emocjami neutralnymi lub pozytywnymi 

(Exline, Worthington, Hill i McCullough, 2003; Fincham, 

2009; Mullet, Girard i Bakhshi, 2004; Trzebi!ska, 2008). 

Taka przemiana skutkuje popraw% stanu emocjonalne-

go i przywraca poczucie w asnej warto#ci (Freedman 

i Enright, 1996; Gruszecka, 1999; Karremans i Van 

Lange, 2008; McCullough, Worthington i Rachal, 1997; 

Mellibruda, 1995), a przez fakt, "e uwalnia z pu ap-

ki przesz o#ci (Gruszecka, 1996; Mellibruda, 1995) 

daje mo"liwo#& czerpania satysfakcji z tera'niejszo#ci 

i w przysz o#ci.

Liczne badania wskazuj% na pozytywny zwi%zek sk on-

no#ci do wybaczania ze zdrowiem fizycznym i psy-

chicznym, z dobrym samopoczuciem i zadowoleniem 

z "ycia (Karremans i Van Lange, 2008; Lyubomirsky, 

2008; McCullough i Witvliet, 2002; Trzebi!ska, 2008; 

Wallance, Exline i Baumeister, 2008; Witvliet, Ludwig 

i Vander Laan, 2001). Wiele te" bada! wskazuje na korzy-

#ci interpersonalne wynikaj%ce z wybaczenia. Dotyczy to 

zw aszcza bliskich zwi%zków, w których wybaczenie wy-

kracza poza przezwyci$"enie urazy, wzbudza prospo ecz-

ne motywacje i podtrzymuje zaanga"owanie (Fincham, 

2009; Karremans i Van Lange, 2008; Wojciszke, 2009). 

Dlatego mo"e naprawia& wi$zi mi$dzy partnerami, ale 
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tak"e je polepsza& (Gordon i Baucom, 1998) i nasila& 

zadowolenie z nich (Fincham, 2009; Karremans i Van 

Lange, 2008). Okazuje si$ jednak, "e sk onno#& do wyba-

czania sama w sobie nie decyduje o satysfakcji w bliskim 

zwi%zku. Przekonuje o tym na przyk ad badanie pod u"-

ne nowo"e!ców (McNulty, 2008), w którym ustalono, "e 

du"a sk onno#& do wybaczania hamowa a spadek satys-

fakcji z ma "e!stwa (w okresie dwuletnim) tylko wtedy, 

gdy jego partnerzy dopuszczali si$ niewielu zachowa! 

wymagaj%cych wybaczenia. Gdy natomiast m%" ("ona) 

dopuszcza /a si$ wielu takich zachowa!, du"a sk onno#& 

do wybaczania mu (jej) nasila a spadek satysfakcji z ma -
"e!stwa. Sk%din%d wiadomo, "e wybaczenie mo"e na-

sili& krzywdz%ce dzia ania partnera, poniewa" ten mo"e 

odczyta& taki gest jako przyzwolenie na ich powtarzanie 

(Wallance i in., 2008).

Tak wi$c istnieje te" ciemna strona wybaczenia i mo"e 

si$ ono obróci& przeciwko wybaczaj%cemu. Problem ten, 

podobnie jak kwestia szkodliwych nast$pstw wybaczenia 

zapisanych cytowan% tez% Heidera, pozostaje poza g ów-

nym obszarem bada! nad tym fenomenem. Pozyskanie 

wiedzy na temat ciemnej strony wybaczenia jest zatem 

niezb$dne do jego kompletnego wyja#nienia i jest szcze-

gólnie wa"ne dla osób podejmuj%cych interwencje wspo-

magaj%ce wybaczenie oraz tworz%cych i realizuj%cych 

projekty &wiczenia tej zdolno#ci (por. Lyubomirsky, 

2008).

Badania w asne relacjonowane w niniejszym artykule 

dotycz% interpersonalnych nast$pstw wybaczenia zwi%-

zanych z jego znaczeniem dla osoby je otrzymuj%cej. 

Przedmiotem pomiaru by o ustosunkowanie osoby otrzy-

muj%cej wybaczenie wobec wybaczaj%cej, a w badaniu 

drugim tak"e samopoczucie osoby otrzymuj%cej wyba-

czenie. Sprawdzali#my wp yw kontekstu wybaczenia, 

który tworzy nast$puj%ca po nim pro#ba, na te reakcje oraz 

porównywali#my je z reakcjami wyst$puj%cymi w przy-

padku braku wybaczenia w analogicznych warunkach 

sytuacyjnych. Tym samym niniejsze badania umo"liwi-

 y te" sprawdzenie za o"enia o kontekstowej zmienno#ci 

znaczenia pró#b ofiary kierowanych do sprawcy krzywdy 

w warunkach wybaczenia i braku wybaczenia. Testowane 

hipotezy maj% podstaw$ w teoriach i badaniach dotycz%-

cych sprawiedliwo#ci i pomocno#ci. Przebaczenie odnosi 

si$ bowiem do dzia a! lub zaniecha! uznanych za nie-

sprawiedliwe i jest rodzajem zachowania pomocnego.

Sympatia i niech ! sprawcy krzywdy 

wobec wybaczaj"cej oÞ ary

Przebaczenie implikuje odwo anie urazy, uwalnia 

z poczucia winy, pozwala na pozostanie w relacji i daje 

nadziej$ na pojednanie. Nic wi$c dziwnego, "e sprzyja 

naprawieniu, a nawet polepszeniu relacji mi$dzy partne-

rami i mo"e nasila& ich sympati$ (Karremans i Van Lange, 

2008). Poniewa" za# jest fundamentalnym gestem "yczli-

wo#ci, a ludzie doceniaj% takie gesty i poszukuj% okazji, 

by je odwzajemni& (Cialdini, 1994; Fincham, 2009), mo"-

na przyj%&, "e tak"e t% drog% prowadzi do pozytywnych 

nast$pstw interpersonalnych.

Jednak „wybaczenie jest ró"% niepozbawion% kol-

ców” (Wojciszke, 2009, s. 298) i mo"e by& k opotliwe 

lub wr$cz uci%"liwe dla osoby je otrzymuj%cej (Ward 

Struthers, Eaton i Shirvan, 2008), co z kolei mo"e obróci& 

si$ przeciwko wybaczaj%cemu. Wiedza naukowa na temat 

okoliczno#ci i mechanizmów takich reakcji ma charakter 

fragmentaryczny – nieliczne s% badania podejmuj%ce pro-

blem negatywnych nast$pstw wybaczenia, a zw aszcza 

analizowanych przez pryzmat jego znaczenia dla sprawcy 

krzywdy.

Logicznie rzecz bior%c, warunkiem wyj#ciowym pozy-

tywnej reakcji na wybaczenie jest uznanie dzia ania, któ-

rego dotyczy, za wymagaj%ce takiego gestu. Osoby, które 

nie zgadzaj% si$ z interpretacj% swojego dzia ania jako 

wymagaj%cego wybaczenia, reaguj% na nie raczej obu-

rzeniem lub obraz% ni" "yczliwo#ci% wobec wybaczaj%ce-

go (Baumeister, Stillwell i Wortman, 1990; Zechmeister 

i Romero, 2002). Takie sytuacje prawdopodobnie nie 

nale"% do rzadko#ci, poniewa" interpretacje niepo"%-

danych zachowa! przez ich sprawców i biorców s% ob-

ci%"one systematycznymi zniekszta ceniami (Stillwell 

i Baumeister, 1997), co mo"e skutkowa& konfliktem wo-

kó  kwestii potrzeby, podstaw czy warto#ci wybaczenia. 

Trudno te" liczy& na korzystne skutki interpersonalne 

wybaczenia, gdy partner krzywdz%cy nie jest zaintereso-

wany jego otrzymaniem lub go nie docenia. Otrzymuj%c 

natychmiastowe wybaczenie, mimo "e nie przeprosi , 
mo"e on uzna&, "e tak naprawd$ „nic si$ nie sta o” i bez 

wahania powtórzy& krzywdz%ce dzia anie w przysz o-

#ci (Wallance i in., 2008). Pospieszne, „darmowe” albo 

przedwczesne wybaczenie mo"e te" zahamowa& skruch$ 

sprawcy krzywdy i/lub jego motywacj$ do naprawienia 

z a (Exline i in., 2003). Brak takiej motywacji mo"e by& 

ponadto skutkiem rozumienia wybaczenia jako „zmaza-

nia winy” (Fincham, 2009). Ale wybaczenie mo"e te" 

przypomina& o poczuciu winy, indukowa& je lub nasila&, 

co mo"e obróci& si$ przeciwko wybaczaj%cemu. Zdaniem 

Miceliego (za: Doli!ski, 2006) wybaczenie jest jedn% 

z taktyk indukowania poczucia winy u partnerów inte-

rakcji. Partner wybaczaj%cy komunikuje tym samym, "e 

poczu  si$ pokrzywdzony, ale zarazem stawia poza dys-

kusj% kwesti$ faktycznej winy drugiego z nich, a demon-

strowan% wielkoduszno#ci% wzmacnia w nim poczucie 

winy i wstydu. Pozbyciu si$ tych emocji mog% s u"y& 
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zachowania rekompensacyjne, ale sposobem alternatyw-

nym jest dysonansowe pomniejszanie warto#ci partnera. 

Oba te wzorce reakcji s% mo"liwe tak"e w przypadku 

prawdziwego wybaczenia.

Wielu badaczy definiuje wybaczenie jako altruistycz-

ny dar, akcentuj%c tym samym jego dobrowolno#&, nad-

obowi%zkowo#& i bezwarunkowy charakter (Exline i in., 

2003; Fincham, 2009). Je"eli tak, to okoliczno#ci i mecha-

nizmy reakcji na wybaczanie mog% by& spójne z determi-

nuj%cymi reagowanie na pomoc. Trzema najwa"niejszymi 

czynnikami zró"nicowania tych reakcji s%: zagro"enie dla 

samooceny, zagro"enie dla sprawiedliwej wymiany oraz 

reaktancja (Greenberg, 1971; Gruszecka, 2003, 2008; 

(ukaszewski, 1999; Nadler i Fisher, 1986; Otr$bska-

-Popio ek, 1991; Wojciszke, 2002).

Kwesti$ zwi%zku zagro"enia samooceny z reagowa-

niem na pomoc wyja#nia model Nadlera i Fishera (Nadler 

i Fisher, 1986). Zgodnie z nim o odczytaniu otrzymanej 

pomocy jako wyrazu wsparcia albo zagro"enia poczucia 

w asnej warto#ci decyduje wspó dzia anie cech bior-

cy i dawcy pomocy oraz samej pomocy i jej kontekstu. 

S%dzi& mo"na, "e analogiczne czynniki decyduj% o tym, 

i" wybaczenie mo"e wspiera& samoocen$ jego adresata 

(np. #wiadczy o "yczliwo#ci, zaufaniu, ch$ci pojednania) 

lub jej zagra"a& (np. pokazuje wy"szo#& moraln% wyba-

czaj%cego, jest form% upokorzenia, sposobem uzyskania 

w adzy).

Kwesti$ zagro"enia sprawiedliwej wymiany jako czyn-

nika reakcji na wybaczenie zdaj% si$ dobrze wyja#nia& 

koncepcje wzajemno#ci (Cialdini, 1994; Doli!ski, 2006) 

i równo#ci (Walster, Walster i Berscheid, 1978). Z per-

spektywy tych teorii po"yteczny efekt wybaczenia mo"e 

by& w pewnych okoliczno#ciach zniwelowany przez ne-

gatywn% implikacj$ wzmo"onej niesprawiedliwo#ci, któ-

r% tworzy. Ofiara wybaczaj%ca zast$puje odwet "yczliwo-

#ci%, powi$kszaj%c tym samym d ug wykroczenia o d ug 

wdzi$czno#ci. Oznacza to wzbudzenie dodatkowych na-

pi$&, których pozbycie si$ wymaga wyj#cia poza rekom-

pensat$ krzywdy i zrewan"owania si$ za „prezent” wy-

baczenia. Teoria Walsterów (Walster i in., 1978) pozwala 

przewidywa&, "e gdy osoba otrzymuj%ca wybaczenie nie 

mo"e przywróci& sprawiedliwo#ci rzeczywistej (poprzez 

dzia ania rekompensacyjne) stara si$ przywróci& sprawie-

dliwo#& psychologiczn% (na poziomie w asnych przeko-

na!), czemu s u"y& mo"e pomniejszanie warto#ci ofiary.

Spektakularnym badaniem ilustruj%cym nast$pstwa 

wzmo"onej nierówno#ci zrodzonej otrzymaniem wyba-

czenia jest eksperyment Kellna i Ellarda (1999), w swej 

istocie poszukuj%cy mechanizmu uleg o#ci w warunkach 

wykroczenia. Jego uczestnicy czuli si$ winni uszko-

dzenia aparatury naukowej, z której korzystali podczas 

wykonywania zadania pami$ciowego. Przyczyn% (zaaran-

"owanej) awarii aparatury by  b %d pope niony przez ba-

danego, a jej skutkiem konieczno#& przerwania ekspery-

mentu. Eksperymentator swoj% reakcj% wprowadza  dwa 

warunki: „przebaczenia” i „kary”, z których kombinacji 

powsta y cztery grupy: samego wybaczenia (eksperymen-

tator wyg asza  formu $, z której wynika o, "e wybacza 

badanemu pope niony b %d), samej kary (eksperymenta-

tor informowa  badanego, "e nie wyp aci mu obiecanego 

honorarium), wybaczenia i kary oraz braku wybaczenia 

i braku kary. Bezpo#rednio po wyg oszeniu danej formu y 

eksperymentator prosi  wszystkich (tak"e osoby z grupy 

kontrolnej) o pomoc w rozprowadzeniu listów do wska-

zanych adresatów na terenie uniwersyteckiego kampusu. 

Najbardziej uleg e okaza y si$ osoby przypisane do wa-

runku samego wybaczenia, znacz%co bardziej ni" przy-

pisane do pozosta ych warunków i do grupy kontrolnej, 

co jest zgodne z przewidywaniami wynikaj%cymi z teorii 

równo#ci (Walster i in., 1978). Zarazem jednak osoby, 

którym eksperymentator wybacza , lubi y go mniej ni" 

te, którym nie wybacza . Badacze wyja#niaj% ten wynik 

jako nast$pstwo podwójnego obci%"enia (d ug wdzi$cz-

no#ci i d ug wykroczenia) przy braku mo"liwo#ci jego 

zredukowania. Naszym zdaniem mo"liwe s% tak"e alter-

natywne wyja#nienia przytoczonego wyniku. Oba poni-

"ej proponowane odwo uj% si$ do faktu, "e wybaczaj%cy 

eksperymentator zarazem prosi  o przys ug$. Mo"liwe, 

"e taki kontekst w pewnych okoliczno#ciach odbiera wy-

baczeniu znaczenie bezinteresownego gestu "yczliwo#ci 

i/lub wzbudza podejrzenie o manipulacj$. Dotyczy& to 

mo"e zw aszcza relacji z nieznajomymi (reprezentowa-

nymi w eksperymencie). W takich relacjach nie mo"na 

odwo a& si$ do przesz ych do#wiadcze! z partnerem, by 

orzec o jego intencjach.

Wyja#nienie drugie bazuje na koncepcji Kempera 

(2005). Autor ten twierdzi, "e lubienie odzwierciedla sto-

pie!, w jakim Inny przyzna  nam odpowiedni status i nie 

u"y  wobec nas nadmiernej w adzy. Wzbudzenie u part-

nera poczucia winy przechyla szal$ w adzy na jego nie-

korzy#&. Udzielenie mu natychmiastowego przebaczenia 

zwi$ksza ten efekt. Mo"na wi$c przypuszcza&, "e ekspe-

rymentator nadu"y  w adzy, czego skutkiem by  spadek 

sympatii wobec niego.

Je"eli te hipotezy s% w a#ciwe, to wybaczenie bezwa-

runkowe (tutaj: bez pro#by o pomoc) powinno by& wol-

ne od negatywnych nast$pstw ujawnionych w ekspery-

mencie Kellna i Ellarda, co postanowili#my sprawdzi&. 

Zaplanowane badania da y te" sposobno#& prze#ledzenia 

nast$pstw sytuacji, gdy ofiara nie wybacza, ale prosi 

o pomoc, i takiej, gdy ani nie wybacza, ani nie prosi o po-

moc. W sytuacji pierwszej ofiara daje sprawcy mo"liwo#& 
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uwolnienia si$ od dyskutowanych powy"ej napi$&, co po-

winno sprzyja& sympatii wobec niej i mog o j% promowa& 

u stosownej cz$#ci uczestników badania Kellna i Ellarda. 

Natomiast w sytuacji drugiej sprawca krzywdy nie ma 

mo"liwo#ci uwolnienia si$ od tych napi$&, co zgodnie 

z za o"eniami teorii równo#ci (Walster i in., 1978) nasila 

prawdopodobie!stwo przywracania sprawiedliwo#ci psy-

chologicznej, do czego #rodkiem mo"e by& pomniejsza-

nie warto#ci ofiary.

Hipotezy

W badaniu sprawdzali#my za o"enie o odmienno#ci 

znaczenia i interpersonalnych nast$pstw dwóch kontek-

stów czy te" form wybaczania oraz o odmienno#ci zna-

czenia i interpersonalnych nast$pstw pró#b ofiary kiero-

wanych do sprawcy krzywdy w warunkach wybaczenia 

i braku wybaczenia. Opieraj%c si$ na wymienionych teo-

riach i przytoczonych wynikach bada! (Doli!ski, 2006; 

Exline i in., 2003; Kelln i Ellard, 1999; Kemper, 2005; 

Nadler i Fisher, 1986; Wallance i in., 2008; Walster i in., 

1978), przewidywali#my bardziej pozytywne ustosun-

kowanie (sympatia, szacunek, ch$& kontaktu) sprawcy 

krzywdy wobec ofiary udzielaj%cej wybaczenia bezwa-

runkowego (tutaj: bez pro#by o przys ug$) ni" udziela-

j%cej wybaczenia warunkowego (tutaj: takiego, któremu 

towarzyszy pro#ba o przys ug$ lub jest z nim skojarzona). 

Przewidywali#my, "e w sytuacji braku wybaczenia jest 

odwrotnie – "e sprawca krzywdy b$dzie bardziej "yczli-

wy wobec ofiary prosz%cej ni" nieprosz%cej o przys ug$. 

Poniewa" brak mo"liwo#ci zado#&uczynienia szkodzie 

nasila sk onno#& do negatywnych reakcji na ca e zdarze-

nie, przewidywali#my relatywnie najni"sze oceny ekspe-

rymentatora i eksperymentu w sytuacji braku wybaczenia 

i braku pro#by.

Badanie 1

Metoda

Osoby badane

Uczestnikami badania by o 60 studentów o #redniej 

wieku M = 21,8 (SD = 1,50). Badanie mia o charakter in-

dywidualny i zosta o przeprowadzone w Domu Studenta. 

Z analiz wykluczono dane uczestnika, który podejrze-

wa  manipulacj$ (mimo b $dno#ci jego podejrze!). Dane 

dwóch osób z grupy eksperymentalnej w %czono do gru-

py kontrolnej, poniewa" na zaaran"owan% przeszkod$ 

zareagowa y w sposób uniemo"liwiaj%cy manipulacj$, co 

oznacza o warunki analogiczne jak w grupie kontrolnej1. 

Ostatecznie w grupach eksperymentalnych by o 40 osób, 

a w grupie kontrolnej 20.

Materia y
Manipulacja wykroczeniem. Na potrzeby eksperymentu 

przygotowano sond$ komputerow% dotycz%c% problemów 

spo eczno-politycznych. Cz$#& pierwsz% sondy tworzy o 

50 stwierdze!, do których nale"a o si$ ustosunkowa&, 

stosuj%c siedmiostopniow% skal$ stopnia zgody, a cz$#& 

drug% tworzy o 25 stwierdze!, do których nale"a o si$ 

ustosunkowa&, wybieraj%c jeden z podanych wariantów 

odpowiedzi. Sonda zosta a zaprogramowana w taki spo-

sób2, "e w grupach eksperymentalnych po dwudziestym 

pytaniu drugiej serii na okno programu nak ada a si$ plan-

sza: Uwaga! podaj%ca trzy komendy: Przerwij, Anuluj, 

Zako"cz. Jednocze#nie dost$p do okna sondy by  blo-

kowany do czasu wybrania której# z komend. Wybranie 

którejkolwiek opcji powodowa o zamkni$cie obu okien, 

co w kontek#cie tre#ci instrukcji wst$pnej i wyja#niaj%cej 

sposób wype niania sondy (zob. dalej) sugerowa o oso-

bie badanej, "e pope ni a b %d powoduj%cy utrat$ danych 

zebranych przez eksperymentatora od 19 uczestników ba-

dania oraz od niej. Wersj$ sondy przeznaczon% dla grupy 

kontrolnej mo"na by o wype ni& bez przeszkód, docie-

raj%c do ekranu zawieraj%cego podzi$kowanie za udzia  
w badaniu.

Pomiar uleg o#ci. Miar% (po#redni%) uleg o#ci by a 

liczba petycji zadeklarowanych do rozprowadzenia. Wy -

korzystano oryginaln% petycj$ nawo uj%c% do znakowania 

produktów spo"ywczych wytworzonych przy udziale orga-

nizmów modyfikowanych genetycznie. Eks  perymentator 

prosi  o rozprowadzenie petycji bezpo#rednio po mani-

pulacji wybaczeniem (zob. dalej) i wymusza  wskazanie 

liczby petycji deklarowanych do rozprowadzenia.

Ocena eksperymentatora i eksperymentu. Na potrzeby 

badania przygotowano siedmiopozycyjny kwestionariusz 

warunków badania, który obejmowa  ocen$ eksperymen-

tatora (w tym sympatii, któr% wzbudza , kompetencji 

i ch$ci ponownego kontaktu z nim) oraz ocen$ ekspe-

rymentu (w tym jasno#ci instrukcji, warunków badania 

i jego wa"no#ci). Ostatnia pozycja kwestionariusza mia a 

charakter buforowy i dotyczy a ch$ci uczestnictwa w po-

dobnych badaniach. Do wyra"enia opinii s u"y a skala 

dziewi$ciostopniowa.

Przebieg i schemat eksperymentu

Eksperymentator informowa , "e jest ankieterem pracu-

j%cym na zlecenie firmy prowadz%cej badania spo eczne 

i zaprasza  do wype nienia ankiety dotycz%cej pogl%dów 

m odych ludzi na problemy spo eczno-polityczne kra-

ju i #wiata. Osob$, która wyrazi a zgod$ na wype nienie 

ankiety, zaprasza  do zaj$cia miejsca przy komputerze 
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i wyg asza  nast$puj%c% instrukcj$: Pocz$tkowo mia em 

papierow$ wersj% tej sondy, teraz otrzyma em program, 

który samoczynnie dokona oblicze" wyników dla ka!dej 

dwudziestoosobowej grupy. Niestety, program nie daje 

mo!liwo#ci zapisu wyników pojedynczej ankiety. Tak si% 

sk ada, !e Twoja ankieta jest t$ dwudziest$, wi%c tym bar-

dziej zale!y mi na tym, !eby wszystko przebieg o dobrze. 

Na monitorze komputera pojawia  si$ pierwszy ekran 

sondy zawieraj%cy instrukcj$ wyja#niaj%c% sposób wype -
niania sondy i podkre#lenie konieczno#ci #cis ego stoso-

wania si$ do niej. Eksperymentator, po upewnieniu si$, "e 

dana osoba rozumie te zasady, opuszcza  pomieszczenie 

pod pretekstem pilnej sprawy do za atwienia i informo-

wa , "e wróci za 20 minut. W grupie eksperymentalnej 

(do której badani zostali przydzieleni na zasadach rando-

mizacji) przy przej#ciu do zadania dwudziestego drugiej 

serii pojawia  si$ ekran: Uwaga! i trzy opcje do wyboru 

(zob. wy"ej), a dost$p do kolejnego okna sondy blokowa  
si$. Wybranie którejkolwiek z opcji powodowa o znikni$-

cie sondy. Chwil$ potem wraca  eksperymentator i pyta , 
co si$ sta o. Gdy badany to wyja#ni , eksperymentator 

stwierdza , "e nale"a o na niego zaczeka&, a nie wybiera& 

komend$, o której nie by o mowy w instrukcji. Zarazem 

wyra"a  obaw$, "e b %d badanego móg  spowodowa& 

utrat$ danych i próbowa  uruchomi& program, po czym 

informowa , "e danych nie da si$ odzyska&. Po chwili ci-

szy do po owy osób badanych wyg asza  formu $: Mia e# 

niczego nie naciska&, nie by o o tym mowy w instrukcji, 

nale!a o na mnie poczeka&. A w ten sposób to straci em 

nie tylko Twoje wyniki, ale te! wyniki pozosta ych 19 osób, 

które dzisiaj bada em. Jestem teraz zmuszony po#wi%ci& 

nast%pny dzie" na przeprowadzenie badania od pocz$tku. 

Formu k$ t$ wyg asza  tak"e do pozosta ej po owy osób 

badanych, ale uzupe nia  j% nast$puj%cymi s owami: Jako# 

dam sobie rad%. Trudno, zdarzy o si%. Nie przejmuj si%, 

nie wiedzia e#, co zrobi&. W ten sposób eksperymentator 

utwierdza  uczestników badania w przekonaniu o pope -
nieniu b $du i w poczuciu winy, a po owie z nich udzie-

la  wybaczenia nie wprost. Dalszy przebieg badania by  
identyczny dla wszystkich uczestników. Eksperymentator 

wy %cza  komputer i pakowa  go. W czasie wykonywania 

tych czynno#ci do losowo wybranej po owy osób z obu 

grup eksperymentalnych i z grupy kontrolnej mówi : 
Mia bym jeszcze pewn$ czysto prywatn$ pro#b%. Zbieram 

podpisy pod petycj$ w sprawie oznakowania produk-

tów pochodzenia zwierz%cego powsta ych przy udziale 

modyfikacji genetycznych. Mo!e chcia by# podpisa& si% 

i zebra& troch% podpisów w#ród znajomych? Ka!da ilo#& 

by aby dobra. W ten sposób osoby badane zosta y podzie-

lone na grup$ proszonych i nieproszonych o przys ug$. 

Gdy osoba proszona o przys ug$ wskaza a liczb$ petycji, 

które zamierza rozprowadzi&, eksperymentator mówi : 
Prawie zapomnia em. Po raz pierwszy przeprowadzam 

tego rodzaju badanie. Mimo !e nie mam Twoich wyni-

ków, chcia bym, !eby# wype ni  krótk$ ankiet%. Chcia bym 

wiedzie&, co by o dobre, a co z e, !eby nast%pnym razem 

by o jak najlepiej. Jest to wy $cznie dla mnie. Wype nij, 

prosz%, anonimowo i jak najszczerzej, a potem w ó! do 

koperty i wr$cza  kwestionariusz oceny warunków bada-

nia (w grupie kontrolnej cytowany tekst by  odpowiednio 

zmieniony). Na koniec sesji eksperymentator przeprasza  
osoby z grup eksperymentalnych za nara"enie ich na przy-

kre doznania i wszystkim wyja#nia  faktyczny cel badania 

oraz prosi  o nieujawnianie tych danych potencjalnym ko-

lejnym uczestnikom badania do czasu jego zako!czenia.

Wyniki

Skuteczno#& manipulacji

Uczestnicy badania potwierdzili w rozmowie postek-

sperymentalnej wiar$ w jego cel wskazany na wst$pie. 

Osoby z grup eksperymentalnych by y przekonane o spo-

wodowaniu utraty danych wcze#niej zebranych przez 

eksperymentatora, czu y si$ winne z tego powodu i z ulg% 

przyj$ y wiadomo#&, "e dane nie zosta y utracone. Nie 

mierzono wprost skuteczno#ci manipulacji poczuciem 

winy, poniewa" uniemo"liwi oby to zamaskowanie celu 

badania, czyni%c widocznym zwi%zek wzbudzania i po-

miaru tej emocji z pro#b% o przys ug$ i z mierzonymi 

opiniami. Zastosowanie procedury „wykroczenia” jako 

sprawdzonego w innych badaniach skutecznego sposo-

bu wzbudzania poczucia winy (por. Doli!ski, 2006) oraz 

deklaracje uczestników obecnego badania wydaj% si$ 

wystarczaj%ce, by przyj%&, "e rzeczywi#cie prze"ywali 

to uczucie3. Tak"e wyniki dotycz%ce uleg o#ci wskazuj% 

(po#rednio) na skuteczno#& zastosowanej manipulacji.

Uleg o#&
Liczba petycji zadeklarowanych do rozprowadzenia 

zosta a poddana analizie wariancji, która ujawni a zna-

cz%cy efekt „wykroczenia” F(2,29) = 24,58; p < 0,001; 

'2 = 0,65. Osoby z grupy kontrolnej deklarowa y rozpro-

wadzenie cztery razy mniejszej liczby petycji (M = 3,40; 

SD = 2,99) ni" osoby z grup eksperymentalnych: otrzy-

muj%ce wybaczenie (M = 13,50; SD = 4,35) i nieotrzy-

muj%ce go (M = 13,70; SD = 3,80). Obie te ró"nice by y 

istotne na poziomie p < 0,001. )aden inny efekt ekspery-

mentalny nie osi%gn%  konwencjonalnego poziomu istot-

no#ci statystycznej.

Ustosunkowanie do eksperymentatora

Oceny sympatii wzbudzanej przez eksperymentatora 

zosta y poddane analizie wariancji, która wykaza a brak 
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efektów wybaczenia i pro#by, ale ujawni a interakcj$ obu 

czynników. Szczegó owe wyniki przedstawiaj% Tabe -

le 1 i 2.

Jak wida&, ani wybaczenie samo w sobie, ani pro#ba 

sama w sobie nie ró"nicowa y znacz%co poziomu sympa-

tii wzbudzanej przez eksperymentatora. Jednak gdy eks-

perymentator wybacza , jako sympatyczniejszego oceni y 

go osoby nieproszone ni" proszone o przys ug$, t(18) = 

1,86; p < 0,05; test jednostronny. Odwrotnie by o, gdy nie 

wybacza . Wówczas jako znacz%co bardziej sympatycz-

nego oceni y go osoby proszone ni" nieproszone o przy-

s ug$, t(18) = 3,25; p < 0,005. Eksperymentatora prosz%-

cego o przys ug$ oceni y jako najbardziej sympatycznego 

osoby, którym nie wybacza , znacz%co bardziej ni" osoby 

z grupy kontrolnej, t(17) = 2,24; p < 0,05 i osoby, którym 

wybacza , t(18) = 1,86; p < 0,05; test jednostronny. Osoby 

z grupy kontrolnej i otrzymuj%ce wybaczenie oceni y eks-

perymentatora tak samo. Odwrotna zale"no#& wyst%pi a, 

gdy eksperymentator o przys ug$ nie prosi . Wówczas 

jako najbardziej sympatycznego oceni y go osoby, któ-

rym wybacza , znacz%co bardziej ni" osoby, którym nie 

wybacza , t(18) = 3,25; p < 0,005, i bardziej ni" osoby 

z grupy kontrolnej, t(18) = 1,86; p < 0,04; test jednostron-

ny. Osoby z grupy kontrolnej oceni y eksperymentatora 

tak samo jak osoby, którym nie wybacza .

Ocena kompetencji eksperymentatora

Oceny kompetencji eksperymentatora zosta y pod-

dane analizie wariancji, która wykaza a efekt wybacze-

nia, brak efektu pro#by i efekt interakcji obu czynni-

ków. Szczegó owe wyniki przedstawiaj% Tabele 1 i 2. 

Kompetencje eksperymentatora oceni y najwy"ej oso-

by, którym wybacza  (M = 8,25; SD = 0,79), znacz%co 

wy"ej ni" osoby, którym nie wybacza  (M = 7,55; SD = 

0,89), t(38) = 2,64; p < 0,01, oceniaj%ce jego kompeten-

cje tak"e ni"ej ni" osoby z grupy kontrolnej (M = 8,20; 

SD = 0,83), t(38) = 2,39; p < 0,01, oceniaj%ce jego kom-

petencje podobnie jak osoby, którym wybacza  (t < 1). 

Kompetencje eksperymentatora wybaczaj%cego oceniano 

podobnie, gdy prosi  o przys ug$ i gdy o ni% nie prosi . 
Natomiast kompetencje eksperymentatora, który nie wy-

bacza , oceniono znacz%co wy"ej gdy prosi  o przys ug$ 

ni" wówczas, gdy o ni% nie prosi , t(18) = 3,50; p < 0,01. 

Kompetencje eksperymentatora prosz%cego o przys ug$ 

Tabela 1. 

Oceny eksperymentatora i eksperymentu (w nawiasach odchylenia standardowe) (Badanie 1)

Deklaracje (skala 1–9) Kontrolna Brak wybaczenia Wybaczenie

bez pro#by z pro#b% bez pro#by z pro#b% bez pro#by z pro#b%

Wzbudzenie sympatii 8,00

(0,67)

8,00

(0,47)

7,60

(0,70)

8,50

(0,53)

8,50

(0,53)

8,00

(0,66)

Kompetencje 8,50

(0,71)

7,90

(0,88)

7,00

(0,82)

8,10

(0,57)

8,40

(0,84)

8,10

(0,74)

Ch$& ponownego kontaktu 8,40

(0,70)

7,90

(0,88)

7,40

(0,52)

8,10

(0,74)

8,50

(0,97)

8,40

(0,70)

Ocena eksperymentu 8,40

(0,54)

7,80

(0,32)

7,67

(1,19)

7,83

(0,71)

8,13

(0,95)

7,90

(0,52)

Tabela 2.

Wp yw wybaczenia i pro#by na oceny eksperymentatora i eksperymentu – efekty g ówne i efekty interakcji (Badanie 1)

Wybaczenie: tak, nie, 

warunki kontrolne

Pro#ba: tak, nie Wybaczenie + pro#ba

F '2 F '2 F '2

Wzbudzenie sympatii  0,97** 0,04 0,74 0,01 7,01** 0,21

Kompetencje 5,21** 0,16 0,11 0,00 7,04** 0,21

Ch$& ponownego kontaktu 4,23** 0,14 0,03 0,00 3,20** 0,11

Ocena eksperymentu 1,16** 0,04 1,28 0,02 1,27** 0,05

* p < 0,05; **p < 0,01
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oceniano podobnie w grupach eksperymentalnych 

i w grupie kontrolnej. Gdy natomiast o przys ug$ nie pro-

si , jego kompetencje oceni y znacz%co wy"ej osoby, któ-

rym wybacza , ni" te, którym nie wybacza , t(18) = 3,77; 

p < 0,001, i podobnie jak osoby z grupy kontrolnej (t < 1), 

tak"e oceniaj%ce jego kompetencje znacz%co wy"ej ni" te, 

którym nie wybacza , t(18) = 4,39; p < 0,001.

Ch%& ponownego kontaktu z eksperymentatorem

Wska'niki ch$ci ponownego kontaktu z ekspery-

mentatorem zosta y poddane analizie wariancji, która 

wykaza a efekt wybaczenia, brak efektu pro#by i efekt 

interakcji obu czynników. Szczegó owe wyniki przed-

stawiaj% Tabele 1 i 2. Najwi$ksz% ch$& ponownego kon-

taktu z eksperymentatorem deklarowa y osoby, którym 

wybacza  (M = 8,45; SD = 0,83), znacz%co wi$ksz% ni" 

osoby, którym nie wybacza  (M = 7,75; SD = 0,72), t(38) 

= –2,86; p < 0,01, i podobn% jak osoby z grupy kontrol-

nej (M = 8,15; SD = 0,81), t(38) = –1,16; p < 0,20, tak"e 

deklaruj%ce wi$ksz% ch$& ponownego kontaktu z nim ni" 

osoby, którym nie wybacza , ale ten efekt nie osi%gn%  
(konwencjonalnego) poziomu istotno#ci statystycznej, 

t(38) = 1,65; p < 0,10. Deklarowana ch$& ponownego 

kontaktu z eksperymentatorem wybaczaj%cym by a po-

dobna bez wzgl$du na to, czy prosi  o przys ug$, czy 

nie (t < 1). Gdy natomiast nie wybacza , wi$ksz% ch$& 

ponownego kontaktu z nim deklarowa y osoby proszone 

ni" nieproszone o przys ug$, t(18) = 2,46; p < 0,05. Gdy 

eksperymentator prosi  o przys ug$, ch$& ponownego 

kontaktu z nim okaza a si$ podobna u osób z obu grup 

eksperymentalnych i z grupy kontrolnej. Gdy natomiast 

o przys ug$ nie prosi , mniejsz% ch$& ponownego kontak-

tu z nim deklarowa y osoby, którym nie wybacza , ni" te, 

którym wybacza , t(18) = –3,16; p < 0,01, i osoby z grupy 

kontrolnej, t(18) = –3,64; p < 0,01, nie ró"ni%ce si$ w tych 

deklaracjach od osób, którym wybacza  (t < 1).

Ocena eksperymentu

Trzy miary oceny eksperymentu (jasno#& zadania, wa-

runki i wa"no#& badania) po %czono w ogólny wska'-

nik oceny eksperymentu. Wspó czynnik rzetelno#ci 

(( Cronbacha) tak utworzonej miary wyniós  0,56. 

Analiza wariancji nie ujawni a efektów g ównych ani 

efektu interakcji badanych czynników w ogólnej ocenie 

eksperymentu. Szczegó owe wyniki przedstawiaj% Tabele 

1 i 2. Eksperyment najbardziej pozytywnie oceni y osoby 

z grupy kontrolnej nieproszone o przys ug$, znacz%co po-

zytywniej ni" osoby z grupy kontrolnej proszone o przy-

s ug$, t(18) = 3,02; p < 0,01, osoby otrzymuj%ce wyba-

czenie warunkowe, t(18) = 2,11; p < 0,05, i osoby, które 

ani nie otrzymywa y wybaczenia, ani nie by y proszone 

o przys ug$, t(18) = 2,01; p < 0,05, ale podobnie jak oso-

by otrzymuj%ce wybaczenie bezwarunkowe, (t < 1), któ-

re oceni y eksperyment znacz%co pozytywniej ni" osoby 

nieotrzymuj%ce wybaczenia i nieproszone o przys ug$, 

t(18) = 3,77; p < 0,001, i podobnie jak osoby z pozosta-

 ych grup. Przytoczenie wyników kolejnych kombinacji 

porówna! pomijamy jako zbyt szczegó owe.

Dyskusja

Osoby z grup eksperymentalnych by y bardziej uleg e 

ni" osoby z grupy kontrolnej. Wynik ten potwierdza stan-

dardowy efekt: wykroczenie – podatno#& na nacisk spo-

 eczny, notowany w wielu innych badaniach (zob. prze-

gl%d: Doli!ski, 2006), w tym w badaniu Kellna i Ellarda. 

Jednak otrzymanie wybaczenia nie nasila o uleg o#ci, 

jak to mia o miejsce w badaniu wymienionych autorów. 

Mo"liwe, "e podkre#lony w obecnym badaniu osobisty 

charakter szkody i pro#by eksperymentatora oraz jego 

podobie!stwo do osób badanych (te" student) nasili y 

gotowo#& do spe nienia tej pro#by bez wzgl$du na to, 

czy wybacza , czy nie. Mo"liwe jednak, "e w obecnym 

badaniu uleg o#& osób otrzymuj%cych wybaczenie by a 

relatywnie ni"sza, poniewa" jego udzielenie poprzedza  
komentarz, który mo"na by o odczyta& jako obwinianie. 

D ug wybaczenia w czystej postaci wydaje si$ wi$kszy 

ni" wybaczenia poprzedzonego obwinianiem.

Badanie potwierdza przewidywanie odmienno#ci in-

terpersonalnych nast$pstw analizowanych form czy te" 

kontekstów wybaczenia. Porównanie wska'ników usto-

sunkowania uczestników badania do eksperymentatora 

(sympatia, szacunek, ch$& ponownego kontaktu) w obu 

kontekstach wybaczenia z odnotowanymi w warunkach 

kontrolnych sugeruje, "e nie tyle wybaczenie warunkowe 

obni"a sympati$ osoby je otrzymuj%cej wobec wybacza-

j%cej, ile wybaczenie bezwarunkowe przydaje jej sympa-

tii. Warto jednak podkre#li&, "e eksperymentatora wyba-

czaj%cego i prosz%cego o przys ug$ oceniano jako mniej 

sympatycznego ni" niewybaczaj%cego i prosz%cego o ni% 

(jak w badaniu Kellna i Ellarda), a eksperymentatora wy-

baczaj%cego jako bardziej sympatycznego od niewyba-

czaj%cego tylko wówczas, gdy o przys ug$ nie prosi .
S%dzimy wi$c, "e porównywane formy wybaczenia 

mog% mie& dla sprawcy krzywdy odmienne znaczenie, 

co skutkuje zró"nicowaniem reakcji na nie. Wybaczenie 

mo"na zinterpretowa& na wiele sposobów, np. jako dzia-

 anie s u"%ce upokorzeniu partnera, okazaniu w adzy, 

wymuszeniu uleg o#ci. Takie interpretacje wzbudzaj% 

ambiwalencj$ i mog% skutkowa& reakcjami negatywny-

mi wobec wybaczaj%cego (Wallance i in., 2008). Takim 

interpretacjom zapewne  atwiej poddaje si$ wybacze-

nie warunkowe ni" bezwarunkowe (w przyj$tym tutaj 
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rozumieniu). S%dzimy ponadto, "e wybaczenie warunko-

we mo"e by& postrzegane przez jego adresata jako gest 

przedwczesny lub niepotrzebny wobec mo"liwo#ci samo-

dzielnego uwolnienia si$ od negatywnych napi$& (d ug 

wykroczenia i poczucie winy) upatrywanej w spe nieniu 

pro#by ofiary, która t$ mo"liwo#& odbiera gestem wyba-

czenia. Teoria reaktancji (Brehm i Brehm, 1981) pozwala 

przewidywa&, "e taka sytuacja mo"e zagra"a& poczuciu 

swobody wyboru, a tym samym wzbudza& nieprzyjem-

ne napi$cie i skutkowa& negatywnymi reakcjami wobec 

ich 'ród a. W kontek#cie tej interpretacji warto przyto-

czy& wyniki jednego z bada! dotycz%cych reagowania 

na narzucon% pomoc (Deelstra i in., 2003). Uczestników 

tego badania proszono o podj$cie roli pracowników biu-

ra organizuj%cego konferencj$. Program komputerowy, 

za pomoc% którego nale"a o wykona& to zadanie, zosta  
tak przygotowany, "e mo"na je by o wykona& bez pro-

blemu, pokonuj%c problemy rozwi%zywalne, lub te" na-

tkn%& si$ na problemy nierozwi%zywalne. Osoba rzekomo 

wykonuj%ca to samo zadanie narzuca a swoj% pomoc lub 

nie. Okaza o si$ "e „pracownicy” gorzej reagowali na t$ 

form$ pomocy ni" na jej brak. Badanie Kellna i Ellarda 

i obecnie omawiane pokazuj%, "e jego uczestnicy gorzej 

reagowali na niepotrzebne wybaczenie ni" na jego brak.

Rezultaty badania sugeruj% zak adan% kontekstow% 

zmienno#& znaczenia pró#b ofiary kierowanych do spraw-

cy krzywdy w warunkach wybaczenia i braku wybacze-

nia. W ich #wietle takie pro#by s% cenne, gdy krzywda nie 

jest (jeszcze) wybaczona, i trac% t$ warto#&, gdy pojawia-

j% si$ w kontek#cie wybaczenia. Wyniki te zdaj% si$ zatem 

wyja#nia&, dlaczego w badaniu Kellna i Ellarda wi$ksz% 

sympati$ zyska  eksperymentator, który nie wybacza  
i prosi  o przys ug$, ni" wybaczaj%cy i tak"e prosz%cy 

o przys ug$. Wy#wiadczanie przys ug jest poszukiwanym 

#rodkiem uwalniania si$ od poczucia winy i przywracania 

pozytywnego mniemania o sobie, zagro"onego w nast$p-

stwie wyrz%dzenia komu# krzywdy (por. Doli!ski, 2006). 

Ofiara prosz%ca o przys ug$ u atwia realizacj$ tego celu, 

co zapewne promuje sympati$ wobec niej. Je"eli jednak 

najpierw wybacza, a zaraz potem prosi o co#, czyni swój 

gest wieloznacznym, co ju" dyskutowali#my, i ryzykuje 

utrat$ sympatii sprawcy krzywdy, co tak"e dyskutowa-

li#my. Jednak w #wietle omawianych bada! relatywnie 

najwi$ksze ryzyko utraty sympatii ponosi ofiara, która 

nie wybacza i nie prosi o przys ug$, co jest obserwacj% 

zgodn% z przewidywaniami wynikaj%cymi z teorii równo-

#ci (Walster i in., 1978).

Intryguj%ce wyniki dotycz% ocen eksperymentatora 

i eksperymentu przez osoby otrzymuj%ce wybaczenie bez-

warunkowe oraz nieotrzymuj%ce wybaczenia, ale proszo-

ne o przys ug$. W tych dwóch scenariuszach oceny te by y 

zbli"one i najbardziej pozytywne. Mo"e to oznacza& rów-

nowa"no#& i/lub zast$powalno#& wybaczenia bezwarun-

kowego i szansy danej sprawcy krzywdy jako konstruk-

tywnych narz$dzi przywracania równowagi w re lacji. Aby 

si$ o tym przekona&, warto sprawdzi&, czy podobie!stwu 

ocen ofiary w tych dwóch scenariuszach towarzyszy po-

dobie!stwo samopoczucia osób je formu uj%cych.

W omówionym badaniu nie sprawdzali#my, jaki me-

chanizm decyduje o przewidywanym i odnotowanym 

zró"nicowaniu ustosunkowania sprawcy krzywdy do 

ofiary w badanych kontekstach. Do#& oczywiste wydaje 

si$ przypuszczenie, "e ma ono u podstaw psychologiczne 

koszty versus zyski znalezienia si$ w danym po o"eniu po 

wykroczeniu, co postanowili#my sprawdzi&.

Badanie 2

W badaniu tym ponownie podj$li#my kwesti$ na-

st$pstw wybaczenia bezwarunkowego i warunkowego 

oraz kontekstowej zmienno#ci znaczenia pró#b ofiary 

kierowanych do sprawcy krzywdy w warunkach wyba-

czenia i braku wybaczenia, testuj%c takie same hipotezy, 

jak w badaniu pierwszym. Cele badania poszerzyli#my 

o pomiar zmian nastroju w porównywanych scenariu-

szach. Przyjmuj%c, "e oceny eksperymentatora odnoto-

wane w pierwszym badaniu odzwierciedlaj% zyski/koszty 

znalezienia si$ w okre#lonym po o"eniu po wykroczeniu, 

przewidywali#my wzrost nastroju w scenariuszu wyba-

czenia bezwarunkowego i jego spadek w scenariuszu wy-

baczenia warunkowego oraz w scenariuszu braku wyba-

czenia i braku pro#by. Oczekiwali#my, "e zmiany nastroju 

b$d% najwi$ksze w scenariuszu wybaczenia bezwarunko-

wego (najwi$ksze zyski) oraz braku wybaczenia i braku 

pro#by (najwi$ksze koszty), pozostawiaj%c rozstrzygni$-

ciu empirycznemu kwesti$ wielko#ci tych zmian w pozo-

sta ych scenariuszach.

Metoda

Osoby badane

W badaniu wzi$li udzia  liceali#ci i studenci pierw-

szego roku studiów stacjonarnych – 44 kobiet i 32 m$"-

czyzn. Próba docelowa zosta a pomniejszona o osob$, 

która wycofa a si$ z uczestnictwa w badaniu. Ostatecznie 

w obu grupach eksperymentalnych by o  %cznie 49 

osób, a w grupie kontrolnej 26. Badanie mia o charakter 

indywidualny.

Materia y i pomiar zmiennych

W celu wprowadzenia warunku „wykroczenie” za-

stosowali#my sond$ z badania pierwszego. W wyborze 

aktualizuj%cych j% stwierdze! korzystali#my z Kwes-

tionariusza Pogl%dów Politycznych (Wojciszke, 2008). 
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Do pomiaru nastroju s u"y y dwie równowa"ne wersje 

Skali Nastroju Ogólnego (Wojciszke i Bary a, 2005). 

Ka"d% z nich tworzy pi$& stwierdze! (np. Jestem w z ym 

nastroju) z do %czon% pi$ciopunktow% skal% stopnia 

zgody. Badani wype niali te skale na pocz%tku badania 

i na jego zako!czenie (w losowej kolejno#ci obu wer-

sji). Pozwoli o to wyliczy& wska'niki nastroju dla obu 

momentów pomiaru (u#rednienie odpowiedzi dla pi$ciu 

stwierdze!) oraz wska'nik jego zmian. Wska'nik ten 

powsta  jako arytmetyczna ró"nica wska'nika nastroju 

w momencie zako!czenia badania i w momencie jego 

rozpocz$cia. Przyjmuje zatem warto#ci od +4 do –4. Im 

wy"sza jest jego warto#& dodatnia, tym wi$ksza poprawa 

nastroju, a im wy"sza warto#& ujemna, tym wi$kszy jego 

spadek. Do oceny eksperymentatora i eksperymentu s u-

"y  zmodyfikowany kwestionariusz z badania pierwszego 

z do %czon% jedn% z wersji Skali Nastroju i ujednolicon% 

pi$ciostopniow% skal% odpowiedzi.

Procedura

Eksperymentator przedstawia  si$ jako doktorant pro-

wadz%cy badania dotycz%ce zwi%zku mi$dzy emocjami 

a pogl%dami spo eczno-politycznymi. Osob$ wyra"aj%c% 

zgod$ na udzia  w badaniu prosi  o zaj$cie miejsca przy 

komputerze i wyg asza  nast$puj%c% instrukcj$: Poniewa! 

badanie dotyczy zwi$zku mi%dzy emocjami a pogl$dami 

spo eczno-politycznymi, na pocz$tek poprosz% o wype -
nienie krótkiej skali dotycz$cej nastroju. Przebieg dalszej 

cz$#ci eksperymentu by  identyczny jak w Badaniu 1.

Wyniki

Badanie nie ujawni o zwi%zków mierzonych reakcji 

z p ci%. Dlatego w poni"szych analizach pomini$to czyn-

nik p ci. Oceny eksperymentatora, eksperymentu i na-

stroju uczestników badania zosta y poddane analizom 

wariancji. Wyniki przedstawia Tabela 3.

Ocena eksperymentatora

W ocenach poziomu sympatii wzbudzanej przez ekspe-

rymentatora wyst%pi y jedynie nieznacz%ce statystycznie 

tendencje zgodne z zale"no#ciami ujawnionymi w bada-

niu pierwszym i z oczekiwanymi. Jedyna ró"nica mar-

ginalnie znacz%ca polega a na tym, "e eksperymentatora 

oceni y jako bardziej sympatycznego osoby nieotrzymu-

j%ce wybaczenia proszone o przys ug$ w porównaniu 

z nieproszonymi, t(23) = 1,95; p < 0,06 (M = 4,46; SD = 

0,78 vs. M = 3,83; SD = 0,83). Podobnie jak w Badaniu 1 

i zgodnie z oczekiwaniami, eksperymentator udzielaj%cy 

wybaczenia bezwarunkowego wzbudza  tyle samo sym-

patii, co niewybaczaj%cy, ale prosz%cy o przys ug$.

W ocenie kompetencji eksperymentatora wyst%pi  je-

dynie analogiczny jak w Badaniu 1 efekt interakcji ba-

danych czynników. Kompetencje eksperymentatora, któ-

ry wybacza , oceniano podobnie, gdy prosi  o przys ug$ 

i gdy o ni% nie prosi . Natomiast kompetencje ekspery-

mentatora, który nie wybacza , oceni y znacz%co wy"ej 

osoby proszone ni" nieproszone o przys ug$, t(23) = 3,13; 

p < 0,01 (M = 4,69; SD = 0,63 vs. M = 3,67; SD = 0,98). 

Kompetencje eksperymentatora prosz%cego o przys u-

g$ marginalnie wy"ej oceni y osoby, którym nie wyba-

cza  ni" osoby z grupy kontrolnej, t(23) = 1,95; p < 0,06 

(M = 4,69; SD = 0,63 vs. M = 4,17; SD = 0,72). Gdy na-

tomiast o przys ug$ nie prosi , jego kompetencje oceni-

 y najni"ej osoby, którym nie wybacza , znacz%co ni"ej 

ni" osoby, którym wybacza  (M = 3,67; SD = 0,98 vs. 

M = 4,50; SD = 0,90), t(22) = –2,16; p < 0,05, i osoby 

z grupy kontrolnej, t(24) = –3,26; p < 0,01 (M = 4,64; 

SD = 0,50), nieró"ni%ce si$ w tych ocenach od osób, któ-

rym wybacza .
W ocenach ch$ci ponownego kontaktu z ekspery-

mentatorem wyst%pi  efekt interakcji analogiczny jak 

w Badaniu 1, ale ograniczony do warunku „wybaczenie” 

Z wybaczaj%cym eksperymentatorem bardziej chcia y si$ 

Tabela 3.

Wp yw wybaczenia i pro#by na oceny eksperymentatora i eksperymentu oraz na nastrój – efekty g ówne i efekty interakcji 

(Badanie 2)

Wybaczenie: tak, nie, 

warunki kontrolne

Pro#ba: tak, nie Wybaczenie + pro#ba

F '2 F '2 F '2

Wzbudzenie sympatii 0,53** 0,02 1,20** 0,02 1,63*** 0,05

Kompetencje 1,57** 0,04 1,58** 0,02 6,94*** 0,17

Ch$& ponownego kontaktu 0,34** 0,01 0,38** 0,02 2,67*** 0,07

Ocena eksperymentu 2,53** 0,07 4,03** 0,06 2,44*** 0,07

Zmiana nastroju 3,13** 0,08 0,42** 0,00 4,01*** 0,10

* p < 0,07–0,09; ** p < 0,05; ***p < 0,01
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ponownie spotka& osoby nieproszone ni" proszone o przy-

s ug$, ale te deklaracje nie ró"ni y si$ istotnie (t < 1). 

Natomiast gdy eksperymentator nie wybacza , wi$ksz% 

ch$& ponownego kontaktu z nim deklarowa y osoby pro-

szone o przys ug$ ni" nieproszone, t(18) = 1,77; p < 0,05; 

test jednostronny (M = 4,69; SD = 0,63 vs. M = 3,92; SD 

= 1,44). W warunku pro#by o przys ug$ wyst%pi y jedy-

nie nieznacz%ce statystycznie tendencje analogiczne jak 

w pierwszym badaniu i zgodne z za o"eniami.

Ocena eksperymentu

Wska'nik ogólny oceny eksperymentu utworzono 

w sposób identyczny jak w Badaniu 1. Wspó czynnik 

rzetelno#ci (a Cronbacha) tak utworzonej miary wyniós  
0,76. Analiza wariancji wykaza a graniczny efekt wy-

baczenia, efekt pro#by i efekt interakcji obu czynników 

(Tabela 3). Eksperyment najbardziej pozytywnie oceni y 

osoby z grupy kontrolnej, znacz%co bardziej ni" osoby nie-

otrzymuj%ce wybaczenia, t(46) = 1,96; p < 0,05 (M = 4,55; 

SD = 0,53 vs. M = 4,16; SD = 0,86), i podobnie jak otrzy-

muj%ce wybaczenie (M = 4,43; SD = 0,65). Efekt pro#by 

polega  na tym, "e osoby proszone o przys ug$ oceni y 

eksperyment bardziej pozytywnie ni" o ni% nieproszone 

(M = 4,53; SD = 0,52 vs. M = 4,24; SD = 0,82). W scena-

riuszu wybaczania eksperyment ocenia y podobnie osoby 

proszone o przys ug$ i nieproszone o ni%, ale w scenariu-

szu braku wybaczenia gorzej oceni y go osoby nieproszo-

ne o przys ug$ ni" o ni% proszone, t(23) = –2,53; p < 0,01 

(M = 3,75; SD = 1,00 vs. M = 4,54; SD = 0,50). Tak"e 

w scenariuszu pro#by o przys ug$ oceny eksperymentu 

by y podobne w porównywanych grupach, ale w scenariu-

szu braku pro#by gorzej oceni y go osoby nieotrzymuj%ce 

wybaczenia ni" osoby z grupy kontrolnej, t(22) = –2,35; 

p < 0,05 (M = 3,75; SD = 1,00 vs. M = 4,50; SD = 0,61), 

i osoby otrzymuj%ce wybaczenie, t(22) = –1,92; p < 0,05; 

test jednostronny (M = 4,42; SD = 0,68), nieró"ni%ce si$ 

w tych ocenach od osób z grupy kontrolnej.

Zmiana nastroju

Nastrój spada  u osób nieotrzymuj%cych wybaczenia 

(M = –0,27; SD = 0,85), utrzymywa  si$ na niezmie-

nionym poziomie u osób otrzymuj%cych je (M = 0,04; 

SD = 0,41) i wzrasta  w grupie kontrolnej (M = 0,13; 

SD = 0,54). Wska'niki zmian nastroju zosta y poddane 

analizie wariancji. Szczegó owe wyniki przedstawiaj% 

Tabela 3 i Rysunek 1.

Okaza o si$, "e nastrój zmienia  si$ bardziej u osób nie-

otrzymuj%cych wybaczenia ni" u osób z grupy kontrolnej, 

t(49) = 1,98; p < 0,05, ró"nice jego zmian w porówna-

niach: wybaczenie vs. brak wybaczenia nie si$ga y kon-

wencjonalnego poziomu istotno#ci, t(47) = 1,62; p < 0,10, 

i by y nieznacz%ce w porównaniach: wybaczenie versus 

grupa kontrolna (t < 1). Gdy eksperymentator wybacza , 
nastrój podnosi  si$ u osób nieproszonych o przys ug$, 

a spada  u osób proszonych o ni% (Rysunek 1), jego zmia-

ny za# by y wi$ksze u osób nieproszonych o przys ug$ ni" 

o ni% proszonych, t(22) = 1,84; p < 0,05; test jednostron-

ny. Gdy eksperymentator nie wybacza , kierunek zmian 

nastroju by  odwrotny, a zmiany nastroju by y znacz%co 

wi$ksze u osób nieproszonych o przys ug$ ni" o ni% pro-

szonych, t(23) = –1,99; p < 0,05. Gdy eksperymentator 

prosi  o przys ug$, nastrój zmienia  si$ podobnie w obu 

grupach wykroczenia i w grupie kontrolnej. Natomiast 

gdy o przys ug$ nie prosi , zmiany nastroju by y wi$ksze 

u osób nieotrzymuj%cych wybaczenia ni" otrzymuj%cych 

je, t(22) = –2,41; p < 0,05, i u osób z grupy kontrolnej, 

t(24) = –2,65; p < 0,01.

Zgodnie z przewidywaniem relatywnie najwi$ksze 

zmiany nastroju wyst%pi y w scenariuszu wybaczenia 

bezwarunkowego oraz braku wybaczenia i braku pro#-

by. U osób otrzymuj%cych wybaczenie bezwarunkowe 

nastrój zmienia  si$ bardziej ni" u osób otrzymuj%cych 

wybaczenie warunkowe, mniej ni" u osób nieotrzymu-

j%cych wybaczenia i zarazem nieproszonych o przys ug$ 

i podobnie jak u osób z pozosta ych grup (zob. wy"ej). 

U osób nieotrzymuj%cych wybaczenia i nieproszonych 

o przys ug$ nastrój zmienia  si$ bardziej ni" u osób otrzy-

muj%cych wybaczenie bezwarunkowe, nieotrzymuj%cych 

wybaczenia, ale proszonych o przys ug$, osób z grupy 

kontrolnej nieproszonych o przys ug$ (zob. wy"ej) i o ni% 

proszonych, t(22) = –1,92; p < 0,05, test jednostron-

ny, oraz osób otrzymuj%cych wybaczenie warunkowe, 

t(22) = –1,68; p < 0,05, test jednostronny.

Rysunek 1. 

Zmiana nastroju zale"nie od warunków badania (Badanie 2).
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Dyskusja

Osoby, którym eksperymentator wybacza , oceni y go 

podobnie bez wzgl$du na to, czy je prosi  o przys ug$, 

czy nie, cho& zarysowane tendencje s% zgodne z wynika-

mi Badania 1 i z przewidywaniami. Jednak osoby, którym 

eksperymentator nie wybacza , oceni y go (i ekspery-

ment) pozytywniej, gdy ich prosi  o przys ug$, ni" wów-

czas, gdy o ni% nie prosi , co jest przewidywanym po-

wtórzeniem wyniku Badania 1. Mo"liwe, "e w obecnym 

badaniu u osób otrzymuj%cych wybaczenie warunkowe 

silniej ni" w badaniu poprzednim zaznaczy y si$ motywy 

autoprezentacyjne wobec wy"szego w nim statusu eks-

perymentatora (naukowiec versus ankieter). Skutkiem 

autoprezentacji mog o by& deklarowanie sympatii wo-

bec eksperymentatora wbrew rzeczywistym odczuciom 

(normy spo eczne nakazuj% docenianie "yczliwo#ci). Na 

rzecz takiej interpretacji przemawia przeciwny kierunek 

zmian nastroju w porównywanych grupach wybaczenia, 

co dyskutujemy nieco dalej. Niewykluczone, "e przyczy-

n% braku pe nej zgodno#ci wyników obu bada! s% ró"nice 

mi$dzy badanymi grupami. Jednak wobec podobie!stwa 

ocen eksperymentatora w naszym pierwszym badaniu 

i w badaniu Kellna i Ellarda w analogicznych warunkach, 

wydaje si$ to ma o prawdopodobne. Ró"nice mi$dzy 

uczestnikami tych bada! by y niew%tpliwie wi$ksze ni" 

mi$dzy uczestnikami naszych bada!.

Podobie!stwo wyników dwóch bada! i zgodne z nimi 

tendencje w badaniu trzecim mog% oznacza&, "e analizo-

wane zwi%zki maj% bardziej subtelny charakter ni" zak a-

dali#my. W badaniu Ward Struthers i wspó pracowników 

(2008) ustalono na przyk ad, "e jego uczestnicy reagowali 

pozytywniej na wybaczenie wyra"one explicite ni" im-

plicite. Karremans i Van Lange (2008) dowiedli, "e wiele 

wyznaczników sk onno#ci do wybaczania ma charakter 

intuicyjny, nieracjonalny i fluktuacyjny. Mo"liwe, "e po-

dobnie jest z wyznacznikami pozytywnych versus nega-

tywnych reakcji na wybaczenie.

Rezultaty badania nie potwierdzaj% przewidywania 

odmienno#ci mierzonych nast$pstw interpersonalnych 

pró#b ofiary kierowanych do sprawcy krzywdy w wa-

runkach wybaczenia i braku wybaczania. Jedyny wynik 

zgodny z tym przewidywaniem i z wynikami Badania 1 

dotyczy ocen formu owanych w scenariuszu z brakiem 

wybaczenia. W tym scenariuszu eksperymentatora pro-

sz%cego o przys ug$ oceniano znacz%co wy"ej ni" o ni% 

nieprosz%cego. Wynik ten, jak ju" by a o tym mowa, jest 

zgodny z przewidywaniami wynikaj%cymi z teorii rów-

no#ci – brak mo"liwo#ci wyrównania krzywd wyrz%dzo-

nych ofierze jest zagro"ony pomniejszaniem jej warto#ci.

Kierunek i wielko#& zmian nastroju w porównywanych 

scenariuszach okaza y si$ zgodne z przewidywaniami 

i #wiadcz% na rzecz zak adanej odmienno#ci znaczenia 

porównywanych rodzajów czy te" kontekstów wybacze-

nia dla osoby je otrzymuj%cej. W scenariuszu wybaczenia 

bezwarunkowego nastrój poprawia  si$, a w scenariuszu 

wybaczenia warunkowego minimalnie spada , przy zna-

cz%co wi$kszych jego zmianach w scenariuszu wyba-

czenia bezwarunkowego. Odwrotnie by o w scenariuszu 

braku wybaczenia. Nastrój podnosi  si$ u osób proszo-

nych o przys ug$, a spada  u nieproszonych o ni%, przy 

znacz%co wi$kszych jego zmianach u osób nieproszonych 

o przys ug$. Ten wzorzec zmian nastroju zdaje si$ od-

zwierciedla& zyski/koszty znalezienia si$ w okre#lonym 

po o"eniu po wykroczeniu. Sytuacj$ najkorzystniejsz% 

mia y osoby otrzymuj%ce wybaczenie bezwarunkowe 

oraz nieotrzymuj%ce go, ale mog%ce przywróci& równo-

wag$ (cho&by cz$#ciowo), wychodz%c naprzeciw potrze-

bom ofiary. W obu tych warunkach nastrój uczestników 

badania podnosi  si$ w podobnym stopniu. W najgorszym 

po o"eniu znalaz y si$ osoby nieotrzymuj%ce wybaczenia 

i nieproszone o przys ug$. Zapewne nieprzypadkowo w a-

#nie osoby z tej grupy oceni y najmniej korzystnie eks-

perymentatora (i eksperyment) w obu badaniach. Druga 

pozycja w rankingu kosztów wykroczenia przypad a oso-

bom otrzymuj%cym wybaczenie warunkowe, co tak"e jest 

wynikiem przewidywanym. Prawdopodobne przyczyny 

spadku ich nastroju ju" dyskutowali#my. Omawiane ba-

danie nie potwierdza przewidywania, "e znajduje to wy-

raz w poziomie sympatii "ywionej wobec ofiary, czego 

prawdopodobne przyczyny tak"e ju" dyskutowali#my.

Ciekawym rezultatem obu bada! jest podobie!stwo 

reakcji osób otrzymuj%cych wybaczenie bezwarunkowe 

i nieotrzymuj%cych wybaczenia, ale proszonych o przy-

s ug$. W tych scenariuszach eksperymentatora lubiano 

tak samo (Badanie 1) albo podobnie (Badanie 2) i bar-

dziej ni" w pozosta ych, a nastrój uczestników poprawia  
si$ w podobnym stopniu. Mo"e to oznacza&, "e wybacze-

nie w czystej postaci (tak postrzegane) oraz mo"liwo#& 

wynagrodzenia krzywd ofierze s% równie adaptacyjnymi 

#rodkami przywracania równowagi w relacji.

Podsumowanie i konkluzje

Kelln i Ellard ustalili, "e sprawca krzywdy mo"e "ywi& 

wi$cej sympatii wobec ofiary, która mu nie wybacza ni" 

wobec wybaczaj%cej. Wyniki naszego pierwszego bada-

nia potwierdzi y przewidywanie, "e dzieje si$ tak, gdy 

ofiara zarazem prosi o przys ug$, ale gdy o przys ug$ nie 

prosi – jest dok adnie odwrotnie. Badanie 2 potwierdzi-

 o te przewidywania w cz$#ci dotycz%cej sytuacji braku 

pro#by. Oba badania przemawiaj% zatem na rzecz za o"e-

nia o korzystnych nast$pstwach interpersonalnych wyba-

czenia w czystej postaci i przeciwnych im nast$pstwach 
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sytuacji, gdy krzywda nie zosta a (jeszcze) wybaczona, 

a jej sprawca nie ma mo"liwo#ci naprawienia szkody 

ofierze. Badania te nie rozstrzygaj% natomiast kwestii, 

kiedy wybaczenie, któremu towarzyszy pro#ba, jest mniej 

korzystne w wymiarze interpersonalnym ni" jego brak. 

Kontynuacja bada! w tym obszarze ma walor poznawczy 

i praktyczny. Rozstrzygni$cie tej kwestii by oby szcze-

gólnie cenne dla osób #wiadcz%cych pomoc terapeutycz-

n% na rzecz wybaczenia oraz realizuj%cych projekty #wia-

domego &wiczenia tej umiej$tno#ci (Lyubomirsky, 2008).

Wyniki omówionych bada! nie prowadz% wprawdzie 

do konkluzji w kwestii zak adanej odmienno#ci zna-

czenia i interpersonalnych nast$pstw porównywanych 

kontekstów czy te" rodzajów wybaczenia, niew%tpliwie 

jednak sugeruj%, "e ludzie s% wra"liwi nie tylko na fakt 

wybaczenia, lecz tak"e na jego form$, oraz ceni% gesty 

bezinteresowne. Kwesti% kolejnych bada! jest ustalenie, 

kiedy i dlaczego wybaczenie warunkowe w przyj$tym tu-

taj rozumieniu jest k opotliwe dla osoby je otrzymuj%cej, 

odbija si$ negatywnym echem w jej samopoczuciu i/lub 

ustosunkowaniu do osoby wybaczaj%cej. Jest to zarazem 

pytanie o rozumienie takiej formy (rodzaju) wybaczenia 

przez sprawc$ krzywdy, czego ustalenie w niniejszych 

badaniach nie by o mo"liwe. Post$p bada! w omawia-

nym obszarze by by znacz%cym przyczynkiem do kom-

pleksowego wyja#nienia zjawiska wybaczenia. Istniej%ce 

ju" dane sugeruj%, "e pozornie nieistotne czynniki mog% 

uczyni& wybaczenie dzia aniem ryzykownym z powodu 

sposobu jego zrozumienia przez sprawc$ krzywdy, z cze-

go osoba wybaczaj%ca mo"e nie zdawa& sobie sprawy.

Klarowne okaza y si$ rezultaty bada! dotycz%ce mie-

rzonych nast$pstw braku wybaczenia. Osoby przypisa-

ne do tego scenariusza bardziej lubi y „ofiar$” prosz%c% 

o przys ug$ ni" nieprosz%c%, a w Badaniu 2 deklarowa y 

ponadto minimaln% popraw$ nastroju, gdy tymczasem 

osoby nieproszone o przys ug$ deklarowa y jego pogor-

szenie, za# jego zmiana by a znacz%co wi$ksza u osób nie-

proszonych o przys ug$. S% to wyniki zgodne z przewidy-

waniami opartymi na obserwacji, "e spe nianie cudzych 

pró#b bywa #rodkiem uwalniania si$ od poczucia winy 

i odzyskiwania dobrego imienia (por. Doli!ski, 2006) 

oraz wynikaj%cymi z za o"e! teorii równo#ci (Walster 

i in., 1978). Ofiara prosz%ca o przys ug$ wychodzi na-

przeciw wskazanym oczekiwaniom, dlatego zas uguje na 

sympati$. Natomiast brak mo"liwo#ci przywrócenia spra-

wiedliwo#ci rzeczywistej kieruje w stron$ jej przywraca-

nia na poziomie przekona!, w nast$pstwie czego ofiara 

krzywdy mo"e utraci& dobre imi$ w oczach jej sprawcy.

W my#l odnotowanych wyników umo"liwienie spraw-

cy krzywdy samodzielnego uwolnienia si$ z negatyw-

nych napi$& (poczucie zad u"enia i poczucie winy) jest 

równie adaptacyjne, jak wybaczenie bezwarunkowe. 

Zaobserwowane w obu badaniach konsekwentne podo-

bie!stwo reakcji w tych scenariuszach wskazuje na po-

tencja  tkwi%cy w „drugiej szansie” danej sprawcy krzyw-

dy i w prawdziwym wybaczeniu. Wyniki te wspieraj% 

tez$ o odmienno#ci znaczenia pró#b ofiary kierowanych 

do sprawcy krzywdy w warunkach wybaczenia i braku 

wybaczenia.

Omówione badania dotyczy y jednorazowej interakcji 

pomi$dzy osobami nieznajomymi. Taki dobór próby sta-

nowi ograniczenie dla mo"liwo#ci uogólniania uzyska-

nych wyników na wszelkie rodzaje interakcji i relacji mi$-

dzy lud'mi. Uczestników naszych bada! nie  %czy a ani 

przesz o#& – z której by mogli czerpa&, wnioskuj%c o mo-

tywach partnera – ani spodziewana przysz o#&, w której 

by mogli ulokowa& nadziej$ na wyrównanie d ugów. 

Mo"na przyj%&, "e interakcje, które badali#my, funkcjo-

nuj% w sposób zbli"ony do zwi%zków opartych na wymia-

nie i jest mniej prawdopodobne, by odnotowane wyniki 

reprezentowa y tak"e relacje wspólnotowe. Model Clark 

i Mills (1993), który opisuje oba te typy relacji, pozwala 

przewidywa&, "e w relacjach wspólnotowych wybaczenie 

warunkowe jest bardziej naturalne, a mniej podejrzane 

i k opotliwe ni" w relacjach opartych na wymianie. Tak"e 

w relacjach wspólnotowych w relatywnie wi$kszym stop-

niu stosowana jest zasada domniemania dobrych inten-

cji w stosunku do wypowiedzi i zachowa!, które mo"-

na rozumie& na ró"ne sposoby (Wojciszke, 2009), a do 

takich nale"y wybaczenie warunkowe. Przybywa te" 

bada! wskazuj%cych na stosunkowo siln% i zautomatyzo-

wan% sk onno#& do wybaczania krzywd osobom bliskim 

oraz na dobroczynne dla relacji nast$pstwa takich dzia-

 a! (Karremans i Aarts, 2007; Karremans i Van Lange, 

2008). Trudno by oby te dane pogodzi& z tez% o tak"e na-

silonych kosztach otrzymywania wybaczania w tego typu 

relacjach.

W dalszych badaniach, podejmuj%cych kwesti$ inter-

personalnych nast$pstw wybaczania i jego braku w ana-

lizowanych tutaj kontekstach sytuacyjnych, warto by o-

by uwzgl$dni& czas up ywaj%cy mi$dzy wykroczeniem 

i pomiarem skutków jego wybaczenia lub braku wyba-

czenia. W prawdziwym "yciu ten czas wype nia wiele 

zdarze! mog%cych modyfikowa& reakcje sprawcy krzyw-

dy. W uporaniu si$ z odegran% rol% mog% by& pomocne 

procesy kognitywne s u"%ce obronie Ja, które w pomiarze 

laboratoryjnym mog y si$ zaledwie uformowa&.

Konkluduj%c. Traktowanie wybaczenia jako zdarzenia 

jedynie pozytywnego nie znajduje uzasadnienia w wy-

nikach bada!. Kompleksowe zrozumienie i wyja#nienie 

tego zjawiska wymaga uwzgl$dnienia jego znaczenia 

dla osoby je otrzymuj%cej. Kontekst wybaczenia, który 
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tworzy towarzysz%ca mu pro#ba (lub z nim skojarzona), 

wydaje si$ wa"nym czynnikiem, który mo"e uczyni& je 

do#wiadczeniem k opotliwym, a tym samym ryzykow-

nym. Warto#& adaptacyjn% nie mniejsz% ni" wybaczenie 

krzywdy ma mo"liwo#& wyj#cia naprzeciw potrzebom 

ofiary. Odebranie tej mo"liwo#ci pospiesznym aktem wy-

baczenia wydaje si$ ryzykowne. Jednak ofiara „ryzykuje” 

najwi$cej, gdy nie daje sprawcy krzywdy mo"liwo#ci jej 

naprawienia i nie wybacza, poniewa" w takich okolicz-

no#ciach z  atwo#ci% traci jego sympati$. Inna rzecz, "e 

sympatii tej cz$sto nie oczekuje. Nie zmienia to faktu, "e 

zdeprecjonowana ofiara nierzadko staje si$ obiektem ko-

lejnych ataków.
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PRZYPISY

1. Nie by y to warunki identyczne, poniewa" tylko osoby 

z grupy kontrolnej bez przeszkód ko!czy y zadanie.  Jednak te 

dwie osoby, podobnie jak osoby z grupy kontrolnej,l nie prze-

"ywa y do#wiadczenia zwi%zanego ze „spowodowaniem” utraty 

danych, a wi$c i poczucia winy.

2. Sond$ przygotowa  i badanie przeprowadzi   Adam Go-

r%czko (2006).

3. Dzi$kujemy Recenzentowi za zwrócenie uwagi, "e emocj$ 

t$ móg  nasila& (a nawet indukowa&) eksperymentator, gdy wy-

g asza  tekst s u"%cy wprowadzeniu warunki „wybaczenie”.

Interpersonal consequences of forgiveness. 
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Abstract

Participants were led to believe that they have made a mistake which has thwarted experimenter’s work. 

The experimenter has forgiven them, or he has not, and asked them or not for a favor. In the Þ rst study, 

participants who experienced forgiveness only (“pure” forgiveness condition) liked the experimenter more 

than participants who experienced forgiveness along with the request for a favor. Similar pattern of results 

was revealed when participant evaluated the experimenter’s competence, intention to be in contact with 

him, and the study in general. The second study only partially replicated the described results. In this study, 

participants’ mood was also assessed. Under conditions of “pure” forgiveness, participant’s mood increased, 

and under conditions of “conditional” forgiveness it decreased. Results of both studies suggest that condi-

tions of pure forgiveness and conditions of lack of forgiveness associated with the possibility to redress 

the wrongdoing are emotionally equivalent (equally positive) and different from the condition of lack of 

forgiveness associated with no chance to redress the wrongdoing.
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