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Uroda przeciw !mierci: do!wiadczenie wyrazisto!ci 

!mierci a koncentracja na w asnym wygl"dzie
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W artykule opisano badania na temat zwi"zku mi$dzy l$kiem przed !mierci" i koncentracj" na w asnym 

wygl"dzie. W cz$!ci bada% (Badania 2 i 3) okaza o si$, &e osoby, które do!wiadczy y wyrazisto!ci !mierci, 

korzystniej oceniaj" swój wygl"d ni& osoby z grupy kontrolnej. Efekt taki – wbrew oczekiwaniom – nie 

wyst"pi  w Badaniu 4. Stwierdzono ponadto, &e osoby, które do!wiadczy y wyrazisto!ci !mierci, s" bar-

dziej zainteresowane czasopismami po!wi$conymi urodzie (Badanie 3) oraz deklaruj" wi$ksz" gotowo!' 

do zmian we w asnym wygl"dzie (Badanie 4) ni& osoby z grupy kontrolnej. W Badaniu 1 stwierdzono, &e 

u osób, które do!wiadczy y wyrazisto!ci !mierci, nie pojawia si$ tendencja do unikania autokonfrontacji, 

typowa dla warunków neutralnych. Wreszcie w Badaniu 5 sprawdzano, czy wska(niki l$ku przed !mierci" 

b$d" wy&sze u osób, które dokonuj" porówna% z innymi. Okaza o si$, &e efekt ten wyst$puje tylko u tych, 

którzy intencjonalnie porównywali si$ w gór$, a nie wyst$puje u tych, którzy porównywali si$ automatycz-

nie, oraz tych, którzy porównywali si$ intencjonalnie w dó .
Wyniki opisanych bada% pokazuj" ograniczenia eksplanacyjnej mocy teorii opanowywania trwogi.

S owa kluczowe: wyrazisto"# "mierci, samoocena, ocena w asnego wygl$du, koncentracja na Ja

Ciesz"ca si$ znaczn" popularno!ci" Teoria Opano wy-

wania Trwogi (TOT) nale&y do koncepcji opartych na 

jednym za o&eniu. Dotyczy ono podstawowego biolo-

gicznego mechanizmu reguluj"cego ludzkie zachowania, 

to jest instynktu samozachowawczego, sprawiaj"cego, &e 

ludzie, podobnie jak inne organizmy &ywe, walcz" o prze-

trwanie. Autorzy TOT odwo uj" si$ do podzia u na Ja 

materialne oraz Ja symboliczne (James, 1950/1890) i za-

k adaj" w konsekwencji, &e obrona przed skutkami prze-

!wiadczenia o w asnej !miertelno!ci mo&e dokonywa' 

si$ nie tylko na poziomie realnym, ale tak&e na poziomie 

symbolicznym. Ludzie w tym celu wykorzystuj" swoje 

zasoby poznawcze, co z jednej strony daje im mo&liwo!ci 

reinterpretacji sytuacji w taki sposób, aby wyda a si$ bar-

dziej bezpieczna, z drugiej za! pozwala korzysta' z pew-

nych buforów zabezpieczaj"cych przed l$kiem (Greenberg 

i in., 1990; Greenberg, Pyszczynski, Solomon, Simon 

i Breus, 1994; Pyszczynski, Greenberg i Solomon, 1999; 

Solomon, Greenberg i Pyszczynski, 1991). W ramach kla-

sycznej teorii wskazuje si$ na dwa takie intelektualne bu-

fory. Pierwszy z nich to wysoka samoocena, a wi$c prze-

konanie, &e jest si$ osob" warto!ciow". Do!wiadczenie 

wyrazisto!ci !mierci sk ania ludzi do poszukiwania po-

wodów, dla których mog" ceni' samych siebie. Z drugiej 

strony, zak adaj" twórcy TOT, wysoka samoocena zabez-

piecza przed pojawianiem si$ skojarze% ze !miertelno!ci", 

na przyk ad zmniejsza wra&liwo!' na sygna y dotycz"ce 

!mierci. Jednym s owem, ludzie o wysokiej samoocenie 

czuj" si$ po prostu bezpieczniej (Greenberg, Solomon 

i Pyszczynski, 1997; Greenberg, Solomon i in., 1992).
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Badania prowadzone od lat w kr$gu TOT pokazuj", &e 

– ogólnie rzecz bior"c – jest to bufor efektywny. Nale&y 

jednak zwróci' uwag$ na kilka wa&nych spraw zwi"za-

nych z samoocen". Pierwsza z nich dotyczy stwierdzane-

go wielokrotnie faktu, &e prawie wszyscy maj" wysok" 

samoocen$. Szacuje si$, &e 80–90 procent populacji cha-

rakteryzuje si$ wysok" samoocen" (#aguna, Lachowicz-

-Tabaczek i Dzwonkowska, 2007; Robins, Trzesniewski, 

Tracy, Gosling i Potter, 2002; Schmitt i Allik, 2005; 

Wojciszke, 2002). Oznacza to (je!li w badaniach grupy 

ró&ne co do samooceny wyró&nia si$ na podstawie me-

diany), &e w istocie granica le&y mi$dzy bardzo wyso-

k" i raczej wysok" samoocen". Sprawa druga wi"&e si$ 

z faktem, &e pomiaru dokonywano nieomal zawsze za 

pomoc" skali SES Morrisa Rosenberga, a to oznacza, &e 

badano tylko samoocen$ jawn" i ogóln". K opot polega 

i na tym, &e jawna ogólna samoocena nie zawsze koreluje 

z bardziej dyskretnymi miarami (Fila-Jankowska, 2010), 

ale te& na tym, &e SES jest do!' mocno skorelowana 

z tendencj" do samooszukiwania (Mele, 1997; Peterson, 

Driver-Linn i DeYoung, 2002.

Kolejny problem z samoocen" dotyczy jej funkcji. 

Autorzy TOT zak adaj", &e chronienie cz owieka przed 

egzystencjalnym l$kiem – l$kiem przed !mierci" – jest 

podstawow" funkcj" samooceny. Tymczasem nie ma 

w tej kwestii zgodno!ci. Poza kojeniem l$ku (takiego czy 

innego, zob. Wojciszke, 2011), samoocenie przypisuje si$ 

te& inne funkcje: (a) wska(nika spo ecznego uznania czy 

socjometru (Leary, 2004; Wojciszke i Doli%ski, 2008); 

(b) wska(nika dysfunkcjonalnych odchyle% w procesie 

regulacji zachowania (Roese i Olson, 2007); (c) wska(-

nika posiadanych zasobów poznawczych i energetycz-

nych (Lachowicz-Tabaczek, 2006; Lachowicz-Tabaczek 

i )nieci%ska, 2008) oraz (d) mechanizmu podtrzymywa-

nia aktywno!ci ukierunkowanej na cel (Wojciszke, 2011).

Tak wi$c dane pokazuj"ce zwi"zek mi$dzy wysoko!ci" 

samooceny i l$kiem przed !mierci" nie s" bynajmniej jed-

noznaczne. Szczególnie niejasne jest, jakie funkcje samo-

oceny (poza postulowan" przez autorów TOT) pozostaj" 

w zwi"zku z redukcj" l$ku przed !mierci".

Bufor drugi to kolektywny system znacze% (Reykowski, 

1995), a w uj$ciu autorów TOT – !wiatopogl"d (Greenberg 

i in., 1990; Greenberg, Simon, Pyszczynski, Solomon 

i Chatel, 1992). Wedle klasycznego uj$cia teorii cz owiek 

zyskuje na sile i odporno!ci nie tylko przez przekonywa-

nie siebie, &e jest warto!ciow" jednostk", lecz tak&e przez 

u!wiadomienie sobie, &e jest warto!ciow" jednostk" po-

dzielaj"c" warto!ciowy system przekona%. Na pierwszy 

rzut oka nie pozostawia to w"tpliwo!ci. Tymczasem, 

kiedy przyjrzymy si$ bli&ej temu, co autorzy TOT na-

zywaj" !wiatopogl"dem, zobaczymy prawie wszystko: 

i poparcie dla ameryka%skiej konstytucji, i pot$pienie 

prostytucji, i nakaz pomagania potrzebuj"cym, i diet$ 

czy sposób sp$dzania czasu wolnego (Arndt i Greenberg, 

1999; MaxÞ eld i in., 2007; Norenzayan, Dar-Nimrod, 

Hansen i Proulx, 2009; Wicklund, 1997). )wiatopogl"d 

jest zazwyczaj traktowany jako dominuj"cy, a nawet mo-

nopolistyczny system znacze%, co pozostaje w jawnej 

sprzeczno!ci z wiedz" na ten temat. Wystarczy si$gn"' 

do prac Zygmunta Baumana na temat heterogeniczno!ci 

standardów kulturowych (Bauman, 1993, 1998, 2006). 

Co wi$cej, argument dotycz"cy podzielania !wiatopogl"-

du jako bufora zabezpieczaj"cego przed l$kiem pojawia 

si$ cz$sto ad hoc, a jeszcze cz$!ciej post hoc. Czasem 

jest to argument dotycz"cy odchudzania si$ (Goldenberg, 

Arndt, Hart i Brown, 2005), ale równie cz$sto dotycz"-

cy objadania si$ (Mandel i Smeesters, 2008). Czasem 

dotyczy to rozrzutnych zakupów (Arndt, Solomon, 

Kasser i Sheldon, 2004), a czasem oszcz$dzania pieni$-

dzy (#ukaszewski, 2010). Co wa&ne, zaskakuj"ce nieraz 

sprzeczno!ci w uzys kanych wynikach najcz$!ciej t u-

maczy si$ ró&nicami w wysoko!ci samooceny (Landau 

i Greenberg, 2006)

Problemów z kolektywnym systemem znacze%, podob-

nie jak z samoocen", jest znacznie wi$cej. Po pierwsze, 

efekty istotne dotyczy y przede wszystkim podzielania 

pogl"dów konserwatywnych, znacznie rzadziej liberal-

nych czy lewicowych (#ukaszewski i Boguszewska, 

2008). Po drugie, bufor odwo uj"cy si$ do !wiatopogl"-

du nie jest wcale niezale&ny od bufora odwo uj"cego si$ 

do samooceny (Landau i Greenberg, 2006). Podzielanie 

!wiatopogl"du traktuje si$ jako przes ank$ wysokiej sa-

mooceny. Powy&sze zastrze&enia nie zmieniaj" faktu, i& 

– je!li przymkn"' oko na ogólnikowo!' i nieraz tautolo-

giczne uj$cia !wiatopogl"du (!wiatopogl"dem jest cz$sto 

to, co deklaruj" osoby badane) – do!wiadczenie wyrazis-

to!ci !mierci zwi$ksza gotowo!' do aÞ rmacji pogl"dów 

otoczenia spo ecznego, podzielanie za! pogl"dów z inny-

mi lud(mi zmniejsza wra&liwo!' na sygna y dotycz"ce 

!mierci.

Od pewnego czasu prowadzi si$ badania pokazuj"ce, 

&e trzecim wa&nym buforem pozostaj"cym w zwi"z-

ku z l$kiem przed !mierci" s" bliskie zwi"zki z innymi 

lud(mi. Wi$kszo!' bada% na ten temat przeprowadzono 

w Izraelu, ale ich wyniki do!' systematycznie znajduj" 

potwierdzenia tak&e w innych kulturach. Okazuje si$, &e 

bliskie kontakty z innymi lud(mi zmniejszaj" l$k przed 

!mierci", natomiast do!wiadczenie wyrazisto!ci !mier-

ci nasila pragnienie i poszukiwanie bliskich zwi"zków 

(Hirschberger, Florian i Mikulincer, 2005; Mikulincer, 

Florian i Hirschberger, 2003; Taubman-Ben-Ari, Findler 

i Mikulincer, 2002). Co interesuj"ce, chodzi przede 
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wszystkim o zwi"zki romantyczne, o zainteresowanie in-

nymi lud(mi, a nie o kontakty o zabarwieniu seksualnym 

(Hirschberger, Florian i Mikulincer, 2003; #uka szewski, 

2010). Nie jest to motyw nowy. Z dawnych bada% 

Stanleya Schachtera nad aÞ liacj" wiadomo, &e w sytu-

acji prze&ywania niepokoju ludzie wol" by' z innymi ni& 

pozostawa' sami (Schachter, 1959), a szukanie wsparcia 

i pomocy u innych ludzi jest uniwersalnym sposobem 

radzenia sobie z intensywnym niepokojem (Kaniasty, 

2003; Kaniasty i Norris, 1995). To jednak sk ania do za-

stanowienia nad innym problemem. Badania pokazuj", 

&e poczucie osamotnienia wzmaga l$k przed !mierci" 

(Taubman-Ben-Ari i Katz-Ben-Ami, 2008), ale pokazu-

j" i to, &e do!wiadczenie l$ku przed !mierci" nasila po-

czucie osamotnienia (#ukaszewski, w przygotowaniu). 

Co wi$cej, bliskie kontakty z innymi lud(mi traktowane 

s" powszechnie jako jeden z najwa&niejszych sposobów 

poprawiania sobie nastroju (Thayer, Newman i McClain, 

1994).

Kwestie niejasne

Niezale&nie od zastrze&e% na temat omawianych bu-

forów zabezpieczaj"cych przed l$kiem, pojawia si$ 

jeszcze jeden k opot – oddzielenie tych buforów od sie-

bie nie wydaje si$ praktycznie mo&liwe. Bardzo rzadko 

udaje si$ ustali', czy kto! poszukuje bliskiego kontaktu 

z innym cz owiekiem dlatego, &e podziela dany standard 

spo eczny, czy te& dlatego, &e powodzenie u innych jest 

dla niego (ród em albo przes ank" korzystnej samooce-

ny, czy mo&e dlatego, &e syci swoj" pró&no!'. Analizuj"c 

rozmaite zjawiska pozostaj"ce w zwi"zku z redukcj" l$ku 

przed !mierci", natraÞ li!my na co!, co mo&e pozostawa' 

w zwi"zku z wszystkimi trzema omówionymi buforami 

– samoocen", standardami spo ecznymi i poszukiwaniem 

blisko!ci innych ludzi. Zjawiskiem tym jest koncentracja 

na w asnym wygl"dzie. Nie ulega bowiem w"tpliwo!ci, 

&e wygl"d, uroda spe niaj" te& funkcje instrumentalne.

Po pierwsze, w asne cia o i jego zalety estetyczne s" 

wa&n" przes ank" samooceny, szczególnie gdy dochodzi 

do porówna% spo ecznych (G $bocka, 2009; G $bocka 

i Kulbat, 2005; Wheeler i Miyake, 1992). Niektórzy 

zwracaj" uwag$ na automatyczny mechanizm porówna% 

spo ecznych (Gilbert, Giesler i Morris, 1995), co oznacza, 

&e wszelkie kontakty z innymi lud(mi powinny aktywizo-

wa' samoocen$ i w jaki! sposób j" korygowa'. Po drugie, 

w asny wygl"d jednostki jest w znacznym stopniu deter-

minowany przez podzielane w danych spo eczno!ciach 

standardy urody. Spe nianie tych standardów staje si$ 

wa&nym (ród em spo ecznej aprobaty i innych wzmoc-

nie% (Goldenberg, McCoy, Pyszczynski, Greenberg 

i Solomon, 2000). Cho' standardy te s" zmienne, ludzie 

na ogó  potraÞ " je trafnie zrekonstruowa' (G $bocka, 

2009). Po trzecie, w a!ciwo!ci wygl"du decyduj" o wi$k-

szym lub mniejszym powodzeniu spo ecznym, o atrak-

cyjno!ci dla innych ludzi. Dotyczy to w najwi$kszym 

stopniu kobiet (uroda jest jednym z najwa&niejszych za-

sobów u kobiet), ale dotyczy te& m$&czyzn, np. wzrost 

czy stosunek d ugo!ci nóg w proporcji do ca ego cia-

 a (Buss, 1996, 2001; Sorokowski i Pawlowski, 2008; 

Szmajke i Soko owska, 2010). Po czwarte wreszcie, wy-

gl"d zgodny z oczekiwaniami jest (ród em pozytywnych 

emocji – od przyjemno!ci estetycznej, poprzez przyjem-

no!ci zmys owe, a& po dum$ czy pych$ (Etcoff, 2000; 

Feingold, 1992). Zatrzymajmy si$ przy tym ostatnim.

Robert Thayer (Thayer, Newman i McClain, 1994) wy-

mienia sporo sposobów polepszania sobie nastroju oraz 

odzyskiwania energii, a mi$dzy nimi takie, które maj" 

zwi"zek z koncentracj" na ciele. Nale&" do nich seks, od-

chudzanie si$, ale te& jedzenie, szczególnie s odyczy, 'wi-

czenia Þ zyczne, tak&e prysznic czy k"piel, alkohol, sen 

oraz sporo innych. Je!li przyj"', &e do!wiadczenie wyra-

zisto!ci !mierci przyczynia si$ do powstania negatywnego 

stanu emocjonalnego oraz &e zabiegi dotycz"ce cia a s" 

rzeczywi!cie skutecznymi sposobami regulacji nastroju, 

to  atwo o przypuszczenie, &e poza wymienionymi w lite-

raturze sposobami radzenia sobie z l$kiem przed !mierci" 

nale&y bra' pod uwag$ równie& i te, które mniej lub bar-

dziej bezpo!rednio dotycz" regulacji nastroju. Co wi$cej, 

nie wydaje si$ potrzebne rozwa&anie, co jest wa&niejsze 

od czego, co jest pierwotne, a co wtórne. Istotne wydaje si$ 

to, &e z czterech powodów koncentracja uwagi na wygl"-

dzie (czy dbanie o wygl"d) mo&e pozostawa' w zwi"zku 

z do!wiadczaniem wyrazisto!ci !mierci: (a) z powodów 

powi"zanych z samoocen"; (b) z powodów powi"zanych 

z kolektywnym systemem znacze%; (c) z powodu koj"cej 

funkcji aÞ liacji i bliskiej obecno!ci innych oraz (d) z po-

wodu d"&enia do poprawienia nastroju. Postanowili!my 

zatem sprawdzi', co na ten temat wiadomo z dotychcza-

sowych bada% oraz przeprowadzi' cykl bada% w asnych.

Dotychczasowe badania s" do!' zró&nicowane, cho' 

w wi$kszo!ci dotycz" kobiet. Odnosz" si$ do kilku spraw 

zwi"zanych z wygl"dem i urod". Jedna grupa bada% do-

tyczy a diety. Stwierdzono w niej efekty do pewnego 

stopnia przeciwstawne. Wyrazisto!' !mierci poci"ga a za 

sob" tendencj$ do restrykcyjnego odchudzania u kobiet 

oty ych (Goldenberg i in., 2005), ale w innych badaniach 

stwierdzono, &e poci"ga a za sob" sk onno!' do poszuki-

wania jedzenia i objadania si$ (Hirschberger i Ein-Dor, 

2005; Mandel i Smeesters, 2008). Jamie Goldenberg 

wraz ze wspó pracownikami sprawdza a, w jakim stopniu 

wygl"d determinuje przekonania o sobie samym, szcze-

gólnie jakie to ma znaczenie w warunkach wyrazisto!ci 
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!mierci. Stwierdzi a, &e po do!wiadczeniu wyrazisto!ci 

!mierci osoby badane przywi"zywa y wi$ksze znaczenie 

do wygl"du jako sk adnika swojego Ja, pod warunkiem 

jednak, &e wysoko ocenia y walory swojego cia a. Osoby 

zadowolone z w asnego wygl"du mia y w warunkach wy-

razisto!ci !mierci bardziej pozytywny stosunek do sek-

su, a tak&e sk onno!' do koncentrowania na sobie uwagi 

(mierzonej cz$sto!ci" my!li na temat w asnego wygl"du). 

U osób niezadowolonych z wygl"du wyrazisto!' !mierci 

zmniejsza a zarówno zainteresowanie seksem, jak i os a-

bia a tendencj$ do przygl"dania si$ sobie (Goldenberg 

i in., 2000).

Kilka bada% na temat zwi"zku mi$dzy wyrazisto!ci" 

!mierci i koncentracj" na w asnym ciele wykonali!my 

w naszym zespole. Stwierdzili!my na przyk ad, &e wyso-

ki poziom zadowolenia z wygl"du zmniejsza dost$pno!' 

my!li o !mierci, a tak&e ustalili!my, &e aktywizacja my!li 

o !mierci poci"ga za sob" zarówno u kobiet, jak i u m$&-

czyzn (u m$&czyzn szczególnie) wysok" ocen$ w asne-

go wygl"du w porównaniu z warunkami kontrolnymi 

(#ukaszewski, 2010).Przedstawione tutaj nieliczne bada-

nia zdaj" si$ potwierdza' nasze przypuszczenia na temat 

zwi"zku mi$dzy do!wiadczeniem wyrazisto!ci !mierci 

i ró&nymi formami zainteresowania w asnym wygl"dem. 

Wraz z przytoczonymi wy&ej przes ankami teoretyczny-

mi daj" nam podstaw$ do przewidywania, &e:

(a) do!wiadczenie wyrazisto!ci !mierci zwi$kszy zainte-

resowanie w asnym wygl"dem i sprzyja' b$dzie dzia-

 aniom (symbolicznym lub realnym) na rzecz polep-

szenia oceny w asnego wygl"du;

(b) zadowolenie z w asnego wygl"du oraz podejmowanie 

czynno!ci na rzecz subiektywnej poprawy w asne-

go wygl"du sprzyja' b$d" zmniejszeniu dost$pno-

!ci my!li o !mierci oraz do!wiadczanego l$ku przed 

 !mierci".

Dla sprawdzenia tych oczekiwa% przeprowadzili!my 

seri$ bada%.

Badanie 1

Badanie mia o odpowiedzie' na pytanie, czy do!wiad-

czenie wyrazisto!ci !mierci sprawi, &e ludzie b$d" wi$cej 

uwagi po!wi$cali w asnemu wygl"dowi, a dok adniej, 

czy b$d" sk onni cz$!ciej i d u&ej przegl"da' si$ w lus-

trze. Teoria przedmiotowej samo!wiadomo!ci zak ada, 

&e autokonfrontacja aktywizuje Ja idealne, w zwi"zku 

z czym jest do!wiadczeniem przykrym i unikanym, bo 

u!wiadamia rozbie&no!' mi$dzy Ja realnym i Ja ideal-

nym (Wicklund, 1975, 1982). Oczywi!cie, do!wiadcze-

nie konfrontacji z samym sob" jest mniej przykre dla 

osób, u których rozbie&no!' mi$dzy Ja realnym i Ja ide-

alnym jest mniejsza. Z drugiej strony (o czym mowa by a 

wy&ej), TOT postuluje, &e do!wiadczenie wyrazisto!ci 

!mierci sk ania do poszukiwania argumentów na rzecz 

podwy&szenia samooceny, co sprawia, &e samoocena 

w tych warunkach jest zazwyczaj rzeczywi!cie wy&sza. 

Je!li tak jest, to do!wiadczenie autokonfrontacji powinno 

by' mniej bolesne dla tych osób, które do!wiadczy y wy-

razisto!ci !mierci, ni& dla tych, które takiego do!wiadcze-

nia nie mia y. Oczekujemy zatem, &e po do!wiadczeniu 

wyrazisto!ci !mierci osoby badane b$d" sk onne cz$!ciej 

ogl"da' siebie w lustrze i wi$cej czasu po!wi$ca' na ogl"-

danie swojego lustrzanego wizerunku.

Osoby badane i procedura

 W badaniach uczestniczy y 43 kobiety (23 w grupie 

eksperymentalnej i 20 w grupie kontrolnej), w wieku od 

30 do 50 lat (!rednia wieku wynosi a 40,8), rekrutowa-

ne losowo spo!ród przechodniów na ulicy, przy której 

znajduje si$ laboratorium. Pod pretekstem bada% opinii 

publicznej zapraszano kobiety do laboratorium i losowo 

przydzielano do grupy eksperymentalnej lub kontrol-

nej. Osoby zapraszano do pomieszczenia z lustrem we-

neckim i proszono o zaj$cie miejsca naprzeciw lustra. 

Eksperymentatorka po chwili przeprasza a osob$ badan" 

i wychodzi a rzekomo po potrzebne do bada% formularze. 

Nieobecno!' trwa a cztery minuty, po czym eksperymen-

tatorka wraca a i dawa a do przeczytania oraz wype nie-

nia formularze, które rzekomo dotyczy y badania pami$-

ci, a w rzeczywisto!ci by y manipulacj" eksperymentaln". 

W grupie kontrolnej osoby badane czyta y tekst na temat 

ochrony !rodowiska, w grupie eksperymentalnej tekst na 

temat odmowy eutanazji przez lekarza. Teksty przedsta-

wiano jako materia  do badania pami$ci. W osobnych 

badaniach sprawdzono te teksty z perspektywy efektyw-

no!ci manipulacji eksperymentalnej. Tak wi$c tekst doty-

cz"cy eutanazji wywo ywa  zarówno silniejszy jawny l$k 

przed !mierci" (mierzony skal" Marzeny Bry y i Piotra 

Olesia), jak i wi$cej skojarze% ze !mierci" (skale asocja-

cyjne Wies awa #ukaszewskiego i Julii Boguszewskiej)1. 

Po przeczytaniu tekstu i wype nieniu maskuj"cej instruk-

cji dotycz"cej zapami$tanych s ów kluczowych, osoby 

badane znów na cztery minuty pozostawa y same w po-

mieszczeniu laboratoryjnym. Przez lustro Þ lmowano za-

chowanie osób, a przedmiotem analizy by  zapis Þ lmowy 

tych dwóch czterominutowych epizodów. Mierzono dwa 

aspekty zachowania: (a)  "czny czas spogl"dania w lustro 

oraz (b) liczb$ spojrze% kierowanych w lustro. Spojrzenie 

w lustro  "czy o si$ z konieczno!ci" ogl"dania w asnego 

odbicia. Pomiaru dokonywa a osoba nieznaj"ca przebie-

gu eksperymentu na podstawie wska(ników czasu auto-

matycznie zapisywanych podczas Þ lmowania.
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Wyniki

Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów dla obu 

zmiennych zale&nych (dane zob. Tabela 1) przynios a 

do!' interesuj"ce wyniki.

Je!li chodzi o  "czny czas spogl"dania w lustro, wyni-

ki analizy pokaza y efekty nieistotne statystycznie, cho' 

tendencje zgodne by y z oczekiwaniami. Analiza efektów 

prostych (NIR Fishera) ujawni a, &e o ile w grupie ekspe-

rymentalnej czas przeznaczony na ogl"danie siebie jest 

taki sam w obu fazach, o tyle w grupie kontrolnej w fazie 

drugiej jest znacz"co (p = 0,04) ni&szy.

Co do liczby spojrze% w lustro uzyskano znacz"c" 

ró& nic$ mi$dzy grupami (kontrolna M = 3,77 vs. ekspe-

rymentalna M = 5,70; F = 4,56, df = 1,42, p = 0,04), 

blisk" istotno!ci tendencj$ dla powtarzanych pomiarów 

(faza 1 M = 5,01 vs. faza 2 M = 4,47; F = 3,29; df =1,42; 

p = 0,07), a tak&e tendencj$ dla interakcji (F = 2,73; 

df = 1,42; p = 0,10). Analiza efektów prostych pokaza a 

ponadto, &e to wyniki grupy kontrolnej w fazie drugiej 

s" (ród em uzyskanych zale&no!ci. O ile bowiem liczba 

spojrze% w lustro nie zmienia a si$ mi$dzy fazami w gru-

pie eksperymentalnej, o tyle w grupie kontrolnej osoby 

badane w fazie drugiej spogl"da y w lustro znacz"co rza-

dziej (p = 0,03).

Dyskusja

Zgodnie z postulatami teorii obiektywnej samo!wiado-

mo!ci, osoby z grupy kontrolnej minimalizowa y okazje 

do autokonfrontacji. Spogl"da y w fazie drugiej w lustro 

rzadziej i krócej ni& w fazie pierwszej. Taki efekt nie wy-

st"pi  w grupie eksperymentalnej, co mo&e wskazywa', &e 

„oswojenie z sytuacj"” czy nasycenie bod(cami nie t u-

maczy uzyskanych wyników. Nie wida' tu tendencji do 

unikania autokonfrontacji, co zgodne jest z oczekiwania-

mi wynikaj"cymi z TOT. Wynik ten, oczywi!cie, wymaga 

dalszych bada%. Mo&na jednak przyj"', &e po do!wiad-

czeniu wyrazisto!ci !mierci autokonfrontacja by a mniej 

przykra (a w konsekwencji s abiej unikana) ni& w warun-

kach neutralnych. Mo&na te& przypuszcza', &e wyrazisto!' 

!mierci spowodowa a podwy&szenie oceny w asnego wy-

gl"du. Postanowili!my sprawdzi', czy tak jest istotnie.

Badanie 2

W tym badaniu sprawdzali!my, czy pod wp ywem do-

!wiadczenia wyrazisto!ci !mierci pojawi si$ tendencja do 

podwy&szania oceny w asnego cia a, a tak&e – przy oka-

zji – czy podniesie si$ ogólna jawna samoocena. Zgodnie 

z przewidywaniami wywiedzionymi z TOT nale&y ocze-

kiwa', &e osoby do!wiadczaj"ce wyrazisto!ci !mierci 

oceni" siebie zarówno w aspekcie atrakcyjno!ci Þ zycz-

nej, jak i w aspekcie ogólnym wy&ej ni& osoby z grupy 

kontrolnej.

Osoby badane i procedura

W badaniach uczestniczy o 125 osób (38 m$&czyzn 

i 87 kobiet), w wieku od 19 do 47 lat (!rednia wieku wy-

nosi a 25 lat). Osoby werbowano pod pretekstem bada% 

nad pami$ci" spo!ród studentów niestacjonarnych jednej 

z uczelni wy&szych. Osoby badane losowo otrzymywa-

 y jedn" z wersji przygotowanych formularzy. Formularz 

sk ada  si$ z trzech cz$!ci: (a) materia u do manipula-

cji eksperymentalnej; (b) skali BES (Franzoi i Shields, 

1984) w polskiej adaptacji Marleny Kossakowskiej 

oraz (c) skali SES (Rosenberg, 1965) w polskiej adapta-

cji Marioli #aguny, Kingi Tabaczek-Lachowicz i Ireny 

Dzwonkowskiej (2007). Po owa badanych (grupa eks-

perymentalna) otrzyma a materia  dotycz"cy eutanazji, 

którego efektywno!' sprawdzono w osobnych badaniach, 

pozostali (grupa kontrolna) otrzymali materia  dotycz"-

cy operacji gie dowych. Zadaniem badanych mia o by' 

zapami$tanie jak najwi$kszej liczby szczegó ów z otrzy-

manego tekstu i po krótkiej przerwie wpisanie s ów klu-

czowych. Nast$pnie osoby badane wype nia y skal$ BES, 

a po niej skal$ SES. O zabiegach manipulacji mowa by a 

wy&ej, skala SES Rosenberga jest powszechnie znana. 

Pozostaje przedstawi' skal$ BES (Body Esteem Scale). 

Osoby badane oceniaj" ró&ne cz$!ci cia a (na przyk ad 

nos) lub ró&ne jego funkcje (na przyk ad aktywno!' sek-

sualna) na pi$ciostopniowej skali (od 1 – oceniam zde-

cydowanie negatywnie do 5 – oceniam zdecydowanie 

pozytywnie). Dane na temat polskiej adaptacji BES, do-

konanej przez Marlen$ Kossakowsk", daj" podstawy, aby 

s"dzi', &e jest ona równowa&na z wersj" angloj$zyczn" 

Tabela 1.

Czas wpatrywania si$ w lustro i liczba spojrze% w lustro w warunkach kontrolnych i po do!wiadczeniu wyrazisto!ci !mierci

Kontrolna faza 1 Kontrolna faza 2 Eksperymentalna faza 1 Eksperymentalna faza 2

#"czny czas wpatrywania si$ w lustro 21,2a 15,08a 19,62 20,00b

Liczba spojrze% w lustro 04,45a 03,10b 05,58 05,83b

Dane oznaczone tym samym subskryptem ró&ni" si$ istotnie na poziomie co najmniej 0,05 (NIR Fishera)
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(Kossakowska, materia  niepublikowany). Przedmiotem 

pomiaru zmiennej zale&nej by y !rednie oceny cz$!ci 

i funkcji w asnego cia a (BES) oraz !rednie oceny ogólne 

(SES).

Wyniki

Dane dla poszczególnych grup przedstawia Tabela 2. 

Rzetelno!' skali BES by a wysoka, % Cronbacha wy-

nios a 0,92. ANOVA 2 (p e') × 2 (warunki eksperymen-

talne) przeprowadzona dla danych z BES ujawni a wy-

 "cznie efekt g ówny warunków (grupa eksperymental-

na M = 3,79, vs. grupa kontrolna M = 3,57; F = 4,28; 

df = 1,121; p = 0,04). Nie stwierdzono &adnego efektu 

zale&nego od p ci oraz efektu interakcyjnego p ci i wa-

runków eksperymentalnych. Okaza o si$, &e osoby, które 

czyta y tekst o eutanazji, oceni y swoje cia o znacz"co 

lepiej ni& osoby, które czyta y tekst o operacjach gie -
dowych.

Podobna analiza, ale dla SES jako zmiennej zale&nej, 

przynios a bardziej z o&ony obraz wyników. Rzetelno!' 

skali by a zadowalaj"ca, % Cronbacha wynosi a 0,81. 

Ponownie okaza o si$, &e nie wyst$puje efekt g ówny p ci, 

za to odnotowano efekt g ówny warunków eksperymen-

talnych (grupa eksperymentalna M = 3,16 vs. grupa kon-

trolna M = 2,92; F = 6,87, df = 1,121; p = 0,009). Wyst"pi  
tak&e istotny efekt interakcyjny (F = 4,48; df = 1,121; 

p = 0,03). O ile u kobiet manipulacja eksperymentalna nie 

poci"gn$ a za sob" ró&nic w wysoko!ci globalnej samo-

oceny (Tabela 2), o tyle u m$&czyzn ró&nica okaza a si$ 

bardzo znacz"ca: po do!wiadczeniu wyrazisto!ci !mierci 

samoocena m$&czyzn by a znacz"co wy&sza ni& w wa-

runkach kontrolnych. Okazuje si$ te&, &e nie ma korelacji 

mi$dzy wiekiem osób badanych i ocen" w asnego cia a 

BES (r = 0,04), istnieje natomiast znacz"ca, cho' niezbyt 

wysoka korelacja mi$dzy wiekiem i globaln" samoocen" 

SES (r = 0,21). Silniej, cho' nadal umiarkowanie, skore-

lowane z sob" s" obie samooceny BES i SES (r = 0,47; 

p = 0,01).

Dyskusja

Uzyskane wyniki – w tej cz$!ci, która dotyczy oceny 

w asnego wygl"du – potwierdzaj" oczekiwania. Zarówno 

kobiety, jak i m$&czy(ni po do!wiadczeniu wyrazisto!ci 

!mierci oceniaj" swoje cia o korzystniej ni& w warunkach 

neutralnych. Przewidywania dotycz"ce globalnej samo-

oceny okaza y si$ trafne wy "cznie w stosunku do m$&-

czyzn: ci, którzy do!wiadczyli wyrazisto!ci !mierci, maj" 

samoocen$ wy&sz" ni& m$&czy(ni z warunków kontrol-

nych. Tak wi$c do!wiadczenie wyrazisto!ci !mierci po-

ci"ga za sob" wy&sz" ocen$ w asnego wygl"du i wy&sz" 

(cho' tylko u m$&czyzn) samoocen$ ogóln".

Badanie 3

Badanie to jest powtórzeniem Badania 2 w cz$!ci, która 

dotyczy do!wiadczenia wyrazisto!ci !mierci i jego wp y-

wu na wysoko!' oceny w asnego cia a. Wprowadzono 

jednak pewne uzupe nienie. Dotyczy ono nie tyle ocen 

w asnego cia a, ile raczej deklaracji co do zachowa% po-

zostaj"cych w po!rednim zwi"zku z wygl"dem. S"dzimy, 

&e zmiany w ocenie w asnego cia a nie wyczerpuj" konse-

kwencji do!wiadczenia wyrazisto!ci !mierci. Aktywizacja 

my!li o !mierci uruchamia ponadto inne formy zaintere-

sowania cia em, na przyk ad koncentruje uwag$ na obiek-

tach, które maj" zwi"zek z wygl"dem. Przyk adem mo&e 

by' lektura ksi"&ek i czasopism, dieta itp.

Oczekujemy podobnie jak w Badaniu 2, &e u osób do-

!wiadczaj"cych wyrazisto!ci !mierci ocena w asnego wy-

gl"du b$dzie wy&sza ni& u osób z warunków kontrolnych. 

Oczekujemy dodatkowo, &e maj"c do wyboru rozmaite 

czasopisma, osoby do!wiadczaj"ce wyrazisto!ci !mierci 

b$d" cz$!ciej ni& inne wybiera' te czasopisma, które do-

tycz" wygl"du.

Osoby badane i procedura

Osobami badanymi by o 180 osób, pracowników – 

g ównie biurowych – rekrutowanych losowo z ró&nych 

zak adów pracy; w równej cz$!ci kobiety i m$&czy(ni. 

Tabela 2.

)rednie wska(niki oceny w asnego wygl"du (BES) i samooceny ogólnej (SES) w zale&no!ci od p ci i warunków ekspery-

mentalnych

BES kontrolna BES eksperymentalna SES Kontrolna SES Eksperymentalna

Kobiety 3,56 3,75 3,00a 3,04ba

M$&czy(ni 3,59 3,83 2,84a 3,29ab

Dane oznaczone tymi samymi subskryptami ró&ni" si$ znacz"co na poziomie co najmniej p = 0,05 (NIR Fishera)



328      WIES#AW #UKASZEWSKI, JULIA BOGUSZEWSKA

Badani byli w wieku od 20 do 42 lat, !rednia wieku wy-

nios a 28,2. W cz$!ci dotycz"cej zwi"zku mi$dzy do-

!wiadczeniem wyrazisto!ci !mierci i ocen" w asnego cia-

 a post$powanie badawcze by o identyczne jak w badaniu 

drugim (tekst o eutanazji vs. tekst o operacjach gie do-

wych oraz skala BES). W tym badaniu po wype nieniu 

skali BES proszono uczestników o wskazanie jednego 

z czasopism, które najbardziej ze wszystkich chcieli-

by zaprenumerowa'. W wypadku kobiet by y to Uroda, 

Kuchnia i M jak Mieszkanie, w wypadku m$&czyzn za! 

by y to Men’s Health, Film oraz Auto &wiat2.

Wyniki

Rzetelno!' skali BES by a wysoka, % Cronbacha wy-

nios a dla badanej próby 0,93. )rednie wska(niki oceny 

w asnego cia a przedstawia Tabela 3. ANOVA 2 (p e') × 2 

(warunki eksperymentalne) wykaza a, &e brak efektu 

g ównego p ci osób badanych oraz efektu interakcyjne-

go obu zmiennych. Wyst"pi  – podobnie jak w Badaniu 2 

– silny efekt zale&ny od warunków eksperymentalnych. 

Osoby wystawione na do!wiadczenie wyrazisto!ci !mier-

ci ocenia y w asne cia o znacz"co korzystniej ni& osoby 

z grupy kontrolnej (grupa eksperymentalna M = 3,82 

vs. grupa kontrolna M = 3,51; F = 19,49; df = 1,176; 

p = 0,0001).

Rozk ad preferencji dotycz"cych czasopism do prenu-

meraty przedstawia Tabela 4. Bardzo wyra(ne s" tenden-

cje kierunkowe. W grupie do!wiadczaj"cej wyrazisto!ci 

!mierci wyst"pi a nadwy&ka osób wybieraj"cych czaso-

pisma zwi"zane z wygl"dem i urod", w grupie kontrolnej 

wyst"pi a nadwy&ka osób wybieraj"cych czasopisma 

neutralne z rozpatrywanej perspektywy. '2 dla df = 2 wy-

nosi 6,13; p = 0,047.

Dyskusja

Uzyskane wyniki po raz kolejny potwierdzaj" ocze-

kiwania na temat wysokiej oceny w asnego wygl"du po 

do!wiadczeniu wyrazisto!ci !mierci. Co wi$cej, w bada-

niach tych odnotowano po!rednie wska(niki zaintereso-

wania wygl"dem. Okaza o si$ bowiem, &e do!wiadczenie 

wyrazisto!ci !mierci zwi$ksza zainteresowanie czasopis-

mami, które po!wi$cone s" sprawom atrakcyjnego wy-

gl"du. Sprawa nie ko%czy si$ zatem na ocenianiu siebie 

samego. Postanowili!my sprawdzi' ten aspekt w kolej-

nych badaniach.

Badanie 4

W Badaniu 4 ponownie sprawdzali!my przedstawione 

wy&ej (Badania 2 i 3) oczekiwania dotycz"ce oceny w a-

snego wygl"du jako konsekwencji do!wiadczenia wyra-

zisto!ci !mierci. Ponadto postanowili!my sprawdzi', jak 

wygl"da deklarowana gotowo!' do podejmowania dzia-

 a% ukierunkowanych na dokonywanie zmian we w as-

nym wygl"dzie. Oczekujemy, &e u osób, które do!wiad-

czy y wyrazisto!ci !mierci, nie tylko wy&sza b$dzie ocena 

w asnego wygl"du, ale tak&e silniejsza b$dzie tendencja 

do wprowadzania zmian we w asnej atrakcyjno!ci (w po-

równaniu z warunkami kontrolnymi).

Osoby badane i procedura

W badaniach uczestniczy o 120 osób doros ych. W po-

 owie byli to m$&czy(ni, a w po owie kobiety. Wiek waha  
si$ od 18 do 64 lat (M = 31,68). Osoby rekrutowano lo-

sowo spo!ród pracowników ró&nych zak adów pracy pod 

pretekstem bada% nad pami$ci" i nad postawami. Osoby 

badane otrzyma y zestaw formularzy, na który sk ada y 

si$: (a) rzekomy materia  do badania pami$ci, a w rze-

czywisto!ci materia  s u&"cy manipulacji eksperymen-

talnej (w grupie kontrolnej by  to tekst dotycz"cy opera-

cji gie dowych, w grupie eksperymentalnej by  to tekst 

dotycz"cy eutanazji); (b) skala oceny w asnego wygl"du 

Tabela 4.

Cz$sto!' wybierania okre!lonych czasopism w zale&no!ci od warunków eksperymentalnych

Uroda/Men’s Health Kuchnia/Auto )wiat M jak Mieszkanie/Film Razem

Kontrolna 25 40 25 090

Eksperymentalna 41 30 19 090

Razem 66 70 44 180

'2 = 6,12; df = 2; p = 0,046

Tabela 3.

)rednie wska(niki oceny cia a (BES) w zale&no!ci od p ci 

i od warunków eksperymentalnych

BES kontrolna BES eksperymentalna

Kobiety 3,47a 3,81a

M$&czy(ni 3,56b 3,82b

Dane oznaczone tym samym subskryptem ró&ni" si$ znacz"co na pozio-

mie co najmniej p = 0,05 (NIR Fishera)
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BES oraz (c) skala pomiaru gotowo!ci do wprowadzania 

zmian we w asnym wygl"dzie. W wypadku ostatniego 

narz$dzia osoby badane dowiadywa y si$, &e maj" do 

dyspozycji 16 tysi$cy z otych. Pytano je, jak" cz$!' tej 

kwoty by yby sk onne przeznaczy' na dora(ne, krótko-

trwa e zmiany w wygl"dzie ró&nych cz$!ci cia a, jak" na 

zmiany trwa e (chirurgiczne), a jak" cz$!' na inne cele. 

Wymieniono dziewi$' cz$!ci cia a: usta, policzki i bro-

d$, nos, uszy, zmarszczki, po!ladki, skór$, piersi, narz"dy 

p ciowe. W odniesieniu do ka&dej z nich proponowano 

zarówno korekt$ dora(n", jak i korekt$ trwa " (chirur-

giczn"). Na przyk ad, zmiany krótkotrwa e dotycz"ce 

ust mia y polega' na wstrzykiwaniu wype niaczy, zmia-

ny trwa e za! na chirurgicznym instalowaniu implantów. 

Podobnie w wypadkach pozosta ych. Oznacza to, &e ba-

dani mogli wybra' od 0 do 9 zmian nietrwa ych i od 0 do 

9 zmian trwa ych.

Wyniki

Dane dla oceny w asnego wygl"du (BES) przedstawia 

Tabela 5, za! dane na temat gotowo!ci do zmian w wy-

gl"dzie Tabela 6. ANOVA 2 (p e') × 2 (warunki ekspe-

rymentalne) przynios a tylko jeden efekt istotny: oceny 

w asnego wygl"du u m$&czyzn s" znacz"co wy&sze ni& 

u kobiet (odpowiednio M = 3,80 vs. M = 3,41; F = 14,16; 

df = 1,116; p = 0002). Nie odnotowano oczekiwanego 

efektu zale&nego od do!wiadczenia wyrazisto!ci !mierci.

Analiza deklaracji dotycz"cych zmian we w asnym wy-

gl"dzie pokaza a, &e wska(niki zmian nietrwa ych i trwa-

 ych s" skorelowane (r = 0,26, p = 0,004). W zwi"zku 

z powy&szym wska(niki tych zmian zsumowali!my 

i potraktowali!my to jako jeden wska(nik ogólny goto-

wo!ci do wprowadzania zmian. Dla tego w a!nie wska(-

nika (notabene analogiczne zale&no!ci odnotowano dla 

wska(ników sk adowych) ANOVA 2 (p e') × 2 (warunki 

eksperymentalne) ujawni a dwa efekty g ówne. Pierwszy 

dla p ci: kobiety, co raczej nie zaskakuje, przejawiaj" sil-

niejsz" sk onno!' do zmian ni& m$&czy(ni (odpowiednio 

M = 1,72 vs. M = 0,98; F = 4,69; df = 1,116; p = 0,03). 

Drugi efekt jest z punktu widzenia naszych oczekiwa% 

kluczowy: w warunkach do!wiadczenia wyrazisto!ci 

!mierci gotowo!' do zmian by a ponaddwukrotnie wy&-

sza ni& w warunkach neutralnych (odpowiednio M = 1,97 

vs. M = 0,73; F = 13,26; df = 1,116; p = 0,0004).

Dyskusja

Wyniki tego eksperymentu tylko po owicznie potwier-

dzi y oczekiwania. Tym razem nie wyst"pi y ró&nice 

w wysoko!ci ocen w asnego wygl"du zale&ne od warun-

ków eksperymentalnych. Potwierdzenie dotyczy jednak 

nowego aspektu, mianowicie deklarowanej gotowo!ci 

do korekty w asnego wygl"du. Okaza o si$ bowiem, &e 

do!wiadczenie wyrazisto!ci !mierci nasila tendencj$ do 

takich korekt. Co wi$cej, wska(niki gotowo!ci do zmian 

nie s" znacz"co skorelowane z wysoko!ci" ocen w asnego 

cia a (cho' maj" znak ujemny: –0,13 dla zmian dora(nych 

i –0,16 dla zmian trwa ych). Oznacza to, &e wyznaczni-

kiem gotowo!ci jest nie tyle zadowolenie lub niezadowo-

lenie z w asnego wygl"du, ile raczej aktywizacja my!li 

dotycz"cych !mierci.

Badanie 5

W tym badaniu sprawdzano oczekiwania dotycz"cego 

wp ywu ocen w asnej atrakcyjno!ci na poziom jawnego 

l$ku przed !mierci". Zgodnie z naszymi oczekiwaniami 

zale&no!ci mi$dzy l$kiem i koncentracj" na urodzie s" 

dwustronne. Z jednej strony bowiem aktywizacja l$ku 

przed !mierci" zwi$ksza zainteresowanie w asnym cia-

 em i sk ania do wysokiego oceniania w asnego wygl"-

du. Z drugiej strony oczekujemy, &e wysoka ocena w as-

nego wygl"du b$dzie buforem zabezpieczaj"cym przed 

l$kiem. Szczególnie wa&nym (ród em pozytywnych lub 

negatywnych do!wiadcze% i zarazem wa&n" przes an-

k" oceny w asnej atrakcyjno!ci s" porównania z innymi 

(Wheeler i Miyake, 1992). Oczekujemy zatem, &e poziom 

l$ku przed !mierci" b$dzie ni&szy wtedy, gdy porówna-

nia z innymi b$d" korzystne dla Ja (porównania w dó ) 
ni& wtedy, gdy porównania b$d" dla Ja niekorzystne (po-

równania w gór$). Powstaje jednak pytanie, czy dotyczy 

to wszelkich porówna%, a wi$c na przyk ad porówna% 

bior"cych si$ z samego kontaktu z innym cz owiekiem 

Tabela 5.

)rednie wska(niki oceny w asnego wygl"du (BES) w zale&-

no!ci od p ci i od warunków eksperymentalnych

BES kontrolna BES eksperymentalna

Kobiety 3,38a 3,44b

M$&czy(ni 3,96a 3,63b

Dane oznaczone tymi samymi subskryptami ró&ni" si$ znacz"co na po -

ziomie co najmniej p = 0,05 (NIR Fishera)

Tabela 6.

)rednia liczba wybieranych zabiegów korekty urody 

w zale&no!ci od p ci i od warunków eksperymentalnych

Kontrolna Eksperymentalna

Kobiety 1,33aa 2,10a

M$&czy(ni 0,13ab 1,83b

Dane oznaczone tymi samymi subskryptami ró&ni" si$ istotnie na po -

ziomie co najmniej p = 0,01 (NIR Fishera)
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(porówna% automatycznych), czy tylko porówna% do-

konywanych !wiadomie i intencjonalnie. S"dzimy, &e 

oczekiwane efekty wyst"pi" w drugim wypadku (porów-

nania intencjonalne), nie wiemy natomiast, czy pojawi" 

si$ w wypadku pierwszym (porównania automatyczne). 

Daniel T. Gilbert i jego wspó pracownicy twierdz", &e lu-

dzie dokonuj" porówna% automatycznie, ale – zastrzegaj" 

– w miar$ mo&liwo!ci unikaj" porówna% niewygodnych 

(Gilbert i in., 1995).

Osoby badane i procedura

W badaniach uczestniczy o 136 osób, w po owie ko-

biety i po owie m$&czy(ni. Badani byli w wieku od 19 do 

78 lat (M = 44,7). Osoby badane rekrutowano losowo 

spo!ród kuracjuszy du&ego sanatorium oraz spo!ród pra-

cowników dwóch Þ rm. Badanie przeprowadzono w sche-

macie 2 (p e') × 2 (kierunek porówna%) × 2 (intencjo-

nalno!' porówna%). Osoby badane otrzyma y formularze 

z materia ami do bada%. Na pierwszej stronie zamieszczo-

no zdj$cie kobiety (dla badanych kobiet) lub m$&czyzny 

(dla m$&czyzn). Zdj$cia przedstawia y albo osoby wyso-

ce atrakcyjne (Marilyn Monroe i m ody Marlon Brando), 

albo osoby wysoce nieatrakcyjne (co sprawdzono w osob-

nym sonda&u). Po owa badanych otrzyma a pod zdj$ciem 

skal$ siedmiostopniow" i by a proszona o porównanie 

swojej atrakcyjno!ci z atrakcyjno!ci" osoby ze zdj$cia 

(od czuj( si( zdecydowanie mniej atrakcyjny/atrakcyj-

na, przez nie czuj( si( ani mniej, ani bardziej atrakcyjny/

atrakcyjna, a& do czuj( si( zdecydowanie bardziej atrak-

cyjny/atrakcyjna). Pozostali uczestnicy otrzymali zdj$cia, 

ale nie proszono ich o &adne intencjonalne porównania. 

Nast$pnie wszyscy badani wype niali skal$ jawnego 

l$ku przed !mierci" opracowan" przez Bry $ i Olesia. 

Wska(niki l$ku mog y osi"ga' warto!ci od 20 do 80.

Wyniki

Analiza pokazuje wystarczaj"c" rzetelno!' skali l$ku 

(% Cronbacha wynosi 0,79). Wyniki dla wska(ników l$ku 

przed !mierci" przedstawia Tabela 7. ANOVA (p e' × kie-

runek porówna% × intencjonalno!' porówna%) ujawni a 

dwa efekty g ówne i jeden interakcyjny. Nieistotne sta-

tystycznie okaza y si$ efekty (i g ówne, i interakcyjne) 

zwi"zane z p ci". Istotne ró&nice dotycz" kierunku po-

równa%. Osoby, które dokonywa y porówna% w gór$, 

przejawia y znacz"co silniejszy l$k ni& osoby, które 

dokonywa y porówna% w dó  (odpowiednio M = 63,9 

i M = 58,6; F = 13,52; df = 1,128; p = 0,0003). Osoby, 

które nak aniano do porówna% (porównania intencjonal-

ne), przejawia y wy&szy poziom l$ku ni& osoby, które tyl-

ko ogl"da y zdj$cia (porównania automatyczne). )rednie 

wska(niki l$ku przed !mierci" wynosi y odpowiednio 

M = 64,0 i M = 58,5 (F = 14,13; df = 1,128; p = 0,0002).

Najwa&niejszy jest tu jednak efekt interakcyjny kierun-

ku porówna% i intencjonalno!ci porówna% (zobacz Ta -

bela 7). Jak wida' z przedstawionych danych, efekt ten 

jest zdeterminowany przez wska(niki l$ku przed !mierci" 

w jednej tylko grupie: osób, które dokonywa y intencjo-

nalnych porówna% w gór$, a zatem !wiadomie ocenia y 

swoj" atrakcyjno!' jako ni&sz" od atrakcyjno!ci przedsta-

wionego na zdj$ciu obiektu porówna%.

Dyskusja

Przedstawione wyniki zdaj" si$ wskazywa', &e przyczy-

n" wysokiego l$ku u jednej tylko grupy osób – dokonuj"-

cych intencjonalnie porówna% w gór$ – jest nie tyle niska 

samoocena, ile raczej doznawana przykro!'. Przemawia 

za tym fakt, &e osoby, które dokonywa y intencjonalnych 

porówna% korzystnych dla siebie, bynajmniej nie przeja-

wia y ni&szego ni& inni l$ku przed !mierci".

Dyskusja ko cowa

Przedstawiono pi$' bada%, w których sprawdzano 

zwi" zek mi$dzy l$kiem przed !mierci" oraz ró&nymi 

prze  jawami koncentracji na w asnym wygl"dzie. W Ba -

daniach 2, 3 i 4 sprawdzano, czy aktywizacja my!li 

o !mierci poci"gnie za sob" zmiany w ocenie w asnego 

wygl"du. W Badaniach 2 i 3 odnotowano takie zmiany: 

osoby, które do!wiadczy y wyrazisto!ci !mierci, ocenia y 

swój wygl"d znacz"co lepiej ni& osoby z warunków kon-

trolnych. Podobny efekt nie wyst"pi  jednak w Badaniu 4. 

We wszystkich trzech badaniach nie stwierdzono efektu 

zale&nego od p ci. Odnotowane efekty do!' dobrze pasuj" 

do tezy TOT, &e aktywizacja my!li o !mierci sk ania do 

poszukiwania w sobie mocnych stron, co skutkuje pod-

wy&szeniem samooceny.

Na pierwszy rzut oka podobn" interpretacj$ mo&na by 

zastosowa' do wyników Badania 5. Tu stwierdzono, &e 

niekorzystne dla siebie porównania w gór$ (pod warun-

kiem, &e czynione intencjonalnie) zwi$kszaj" poziom 

l$ku przed !mierci". Nie stwierdzono jednak – i to rozmija 

si$ z hipotez" samooceny jako bufora zabezpieczaj"cego 

Tabela 7.

Poziom jawnego l$ku przed !mierci" w zale&no!ci od kie-

runku i intencjonalno!ci porówna% spo ecznych

Automatyczne Intencjonalne

Porównania w gór$ 59,76a 68,12ab

Porównania w dó 57,38 a 59,88ba

Dane oznaczone tymi samymi subskryptami ró&ni" si$ znacz"co na po -

ziomie co najmniej p = 0,0001 (NIR Fishera)
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przed l$kiem – aby korzystne dla siebie porównania w dó  
(i te intencjonalne, i te automatyczne) w jakikolwiek 

sposób obni&a y dost$pno!' my!li o !mierci. Co wi$cej, 

w osobnych badaniach Katarzyna Wiklandt stwierdzi a, 

&e dost$pno!' my!li o !mierci u osób dokonuj"cych po-

równa% w dó  by a podobna, jak u osób, które nie dokony-

wa y &adnych porówna%, bo ogl"da y zdj$cia krajobrazu 

(dane niepublikowane). Oznacza to, &e powinni!my po-

szukiwa' innego (ni& odwo uj"ce si$ do samooceny) wy-

ja!nienia dla efektów odnotowanych w Badaniu 5.

Tym bardziej &e pozosta ych wyników (Badania 1, 3 

i 4) tak&e nie mo&na interpretowa', odwo uj"c si$ do któ-

regokolwiek z trzech buforów postulowanych przez teo-

ri$ opanowywania trwogi. Tak wi$c w Badaniu 3 osoby, 

które do!wiadczy y wyrazisto!ci !mierci by y bardziej 

zainteresowane czasopismami dotycz"cymi urody, osoby 

za!, które takiego do!wiadczenia nie mia y, by y bardziej 

zainteresowane innymi czasopismami. Mo&na zatem po-

wiedzie', &e sprawy wygl"du by y w centrum ich uwa-

gi. Tak&e wyniki Badania 1 pokazuj", &e do!wiadczenie 

wyrazisto!ci !mierci poci"ga za sob" siln" tendencj$ do 

przygl"dania si$ sobie, wyniki za! Badania 4 wskazuj", 

&e odnotowana tam wysoka gotowo!' do podejmowania 

zmian we w asnym wygl"dzie nie jest skorelowana z oce-

n" w asnej atrakcyjno!ci. Jedno z mo&liwych wyja!nie% 

mo&e odwo ywa' si$ do wspomnianej ju& koncepcji regu-

lacji nastroju proponowanej przez Roberta Thayera i jego 

wspó pracowników (Thayer i in., 1994). Z ich bada% wy-

nika, &e wszystkie opisane powy&ej wyniki bada% mo&na 

te& interpretowa', odwo uj"c si$ do mechanizmów kory-

gowania nastroju. Zarówno dostarczanie sobie dowodów 

na to, &e jest si$ warto!ciow" jednostk", jak i zmiany 

we w asnym wygl"dzie i efekty spo ecznych porówna%. 

Wyja!nienia odwo uj"ce si$ do nastroju nie s" bynajmniej 

alternatyw" dla opisanych wcze!niej buforów zabezpie-

czaj"cych przed l$kiem egzystencjalnym. Nale&y je trak-

towa' raczej jako uzupe nienie istniej"cych wyja!nie%, 

a w dalszych badaniach podejmowa' próby okre!lenia 

zasadno!ci ka&dego z nich.

Przedstawione badania wymagaj" oczywi!cie replika-

cji, w których zastosowano by zarówno odmienne meto-

dy manipulacji eksperymentalnej, jak i alternatywne na-

rz$dzia pomiaru zmiennych zale&nych.

Na koniec pragniemy zwróci' uwag$ na pewn" wa&n" 

cech$ naszych bada%. Uczestniczyli w nich – w przyt a-

czaj"cej wi$kszo!ci – ludzie dojrzali, natomiast – w od-

ró&nieniu do prawie wszystkich innych bada% z kr$gu 

teorii opanowywania trwogi – nie uczestniczyli w nich 

studenci. Jeste!my przekonani, &e jest to wa&na zaleta 

naszego projektu. Przede wszystkim dlatego, &e wraz 

z wiekiem wska(niki l$ku przed !mierci" obni&aj" si$, co 

powinno sprzyja' efektom pozostaj"cym w opozycji do 

naszych hipotez.
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PRZYPISY

1. Poniewa& zak adali!my wielokrotne u&ycie materia u na 

temat odmowy eutanazji przez lekarza i materia u na temat 

ochrony !rodowiska (a w innych wersjach materia u na temat 

operacji gie dowych), wykonali!my badania dotycz"ce sku-

teczno!ci manipulacji. Miar" skuteczno!ci by  poziom jawnego 

l$ku w grupach osób czytaj"cych materia  o eutanazji i materia  
neutralny, mierzony 20-itemow" skal" udost$pnion" nam przez 

Marzen$ Bry $ i Piotra Olesia (materia  niepublikowany). Skala 

ta wed ug informacji otrzymanych od autorów korelowa a zna-

cz"co z miarami l$ku (STAI). Skale asocjacyjne naszego autor-

stwa (s u&y y do pomiaru wska(ników l$ku utajonego) polega y 

na uzupe nianiu s ów lub fraz, które mog y by' rozwini$te na 

wiele sposobów. W toku bada% wst$pnych zebrali!my dane od 

blisko tysi"ca osób, które s$dziowie kompetentni (dwaj psycho-

logowie, nauczycielka i duchowny) oceniali jako skojarzone lub 

nieskojarzone ze !mierci". W pomiarze u&ywano wy "cznie te 

skojarzenia, które przez czterech s$dziów zosta y zgodnie za-

kwaliÞ kowane jako powi"zane ze !mierci". Analiza wyników 

pokaza a, &e osoby czytaj"ce tekst o eutanazji (w porównaniu 

z osobami czytaj"cymi tekst neutralny; N = 287 vs. N = 311) 

mia y wy&sze wska(niki l$ku jawnego (p = 0,001) oraz wy&sze 

wska(niki l$ku utajonego (p = 0,0001). Wska(niki l$ku jawnego 

i l$ku utajonego by y skorelowane z sob" (r = 0,31; p = 0,001).

2. Tytu y czasopism zosta y wybrane w badaniach son-

da&owych przeprowadzonych na grupie pracuj"cych kobiet 

i m$&czyzn (N = 138). Osoby badane otrzyma y list$ tytu ów 

czasopism, z zdaniem wybrania czasopism adresowanych do 

kobiet vs. do m$&czyzn i – co jest najwa&niejsze – czasopism 

po!wi$conych wygl"dowi kobiet i m$&czyzn. Wybór czasopism 

dotycz"cych wygl"du okaza  si$ do!' stereotypowy (Uroda vs. 

Men’s. Health), ale zapewne oddaje on typowe dla kobiet i dla 

m$&czyzn formy zainteresowania w asnym wygl"dem. Cztery 

pozosta e tytu y (cokolwiek by o tym nie my!le') reprezentuj" 

czasopisma „kobiece” lub „m$skie” – w rozumieniu osób bada-

nych.
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Abstract

The article describes Þve studies concerning the relationship between fear of death and focus on body self-

image. The results of Studies 2 and 3 showed that participants placed in the mortality salience condition 

evaluated their body higher compared to participants in control condition. This effect – contrary to expecta-

tions – did not appear in Study 4. Moreover, the results showed that participants in the mortality salience 

group were more interested in magazines on health and body care (Study 3) and declared higher willingness 

to introduce changes to their bodies (plastic surgery – Study 4) than participants in control conditions. The 

study 1 showed that participants placed in the mortality salience group did not avoid self-confrontation 

compared to control group. Finally, the Study 5 examined if fear of death would be higher among those 

participants who compared themselves with others. The results showed that this effect appeared only among 

those who drew intentional upward comparisons, but did not appear among those who drewautomatic com-

parisons (both upward and downward) and those who made intentional downwardcomparisons.The results 

highlight limits of the explanatory value of the Terror Management Theory.
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