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Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej 

nasila motyw czysto!ci

Micha  Parzuchowski, Konrad Bocian, Wies aw Bary a
Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy w Sopocie

Czysto!" Þ zyczna jest blisko powi#zana z szeregiem ocen moralnych. Zachowania  ami#ce normy moralne 

s# postrzegane jako zachowania nieczyste i wzbudzaj# motyw Þ zycznego oczyszczenia. Na tej podstawie 

sugerujemy, $e motyw czysto!ci mo$e by" wywo any przez samo my!lenie o osobach zachowuj#cych si% 

niemoralnie, co w konsekwencji powinno prowadzi" do a) zwi%kszonej preferencji produktów zwi#za-

nych z czysto!ci# oraz b) zachowania pozwalaj#cego chroni" czysto!" Þ zyczn#. W dwóch eksperymentach 

aktywizowali!my stereotyp osoby niemoralnej (pedoÞ la) lub stereotyp osoby moralnej (altruisty, zakon-

nika lub sekretarki). Prymowanie stereotypu pedoÞ la zwi%ksza o ch%" posiadania produktów zwi#zanych 

z czysto!ci# (Badanie 1) oraz cz%sto!" udawania si% do toalety (Badanie 2). Uzyskane wyniki sugeruj#, $e 

motyw Þ zycznego oczyszczenia mo$e by" aktywizowany za pomoc# my!lenia o osobach  ami#cych normy 

moralne.

S owa kluczowe: czysto"#, moralno"#, wstr$t, aktywizacja stereotypu

Emocja wstr%tu (charakterystyczne uniesienie warg 

i zmarszczenie nosa) na widok, smak lub zapach np. gni-

j#cego mi%sa wyewoluowa a jako reakcja ochronna przed 

jego spo$yciem (Ekman i Friesen, 1978). Emocji tej za-

zwyczaj towarzyszy aktywne unikanie oraz poszukiwanie 

sposobów na oczyszczenie „ska$onej” partii cia a (Haidt, 

2007). Wstr%t chroni  naszych przodków przed zagro$e-

niami wynikaj#cymi ze zjedzenia truj#cego po$ywienia 

lub zara$enia !miertelnymi chorobami (Curtis, Aunger 

i Rabie, 2004; Gangestad i Buss, 1993; Kurzban i Leary, 

2001; Oaten, Stevenson i Case, 2009).

Czy podobn# reakcj% przejawiamy równie$ na bardziej 

abstrakcyjne sygna y nieczysto!ci? Czy ju$ samo wy-

obra$enie sobie osoby, która zachowuje si% w sposób nie-

moralny, mo$e wzbudza" reakcj% wstr%tu? W niniejszym 

artykule przedstawiamy pierwsze dowody empiryczne na 

poparcie tezy, i$ aktywizacja wstr%tu mo$e skutkowa" 

uogólnionym po$#daniem czysto!ci. Sygna ami nieczys-

to!ci wywo uj#cymi wstr%t mog# by" niemoralne zacho-

wania innych; przywo anie stereotypu osoby post%puj#cej 

niemoralnie wystarczy do wywo ania wstr%tu, co w kon-

sekwencji zwi%ksza d#$enie do oczyszczenia swojego 

cia a.

Wstr t jako uogólniona reakcja obronna

Elastyczno!" oraz wolno!" wyboru po$ywienia, jak# 

otrzymali!my od natury, niesie ze sob# ryzyko spo$ycia 

pokarmu, który jest dla nas nieodpowiedni lub mo$e za-

wiera" niebezpieczne toksyny (Haidt, Rozin, McCauley 

i Imada, 1997). Wstr%t jest programem behawioralnego 

unikania rzeczy uwa$anych za niejadalne, nieczyste i za-

ka$one (Darwin, 1872; Tomkins, 1982). Funkcjonalne 

deÞ nicje wstr%tu opisuj# reakcje mi%!niowe ust i nosa 

minimalizuj#ce kontakt organizmu z patogenami (Ekman 
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i Friesen, 1975; Wierzbicka, 1986). Pocz#tkowo wstr%t 

badano przede wszystkim w reakcji na smak po$ywienia, 

ale odpychaj#cy jest równie$ dotyk, zapach, widok czy 

wyobra$enie toksycznego pokarmu lub przedmiotu. Co 

ciekawe, odra$aj#ce obiekty potraÞ # zanieczy!ci" akcep-

towane jedzenie nawet wtedy, gdy mia y z nim kontakt 

tylko przez krótk# chwil% („zara$aj#c si%” niepo$#dany-

mi w a!ciwo!ciami na mocy magii sympatycznej; Rozin 

i Fallon, 1987). Dla przyk adu, studenci odrzucali propo-

zycj% spo$ycia ulubionego napoju, je!li chwil% wcze!niej 

p ywa  w nim wysterylizowany karaluch (Rozin, Millman 

i Nemeroff, 1986).

Funkcja obronna wstr%tu jest jednak du$o ogólniejsza 

i wykracza poza ramy mechanizmu strzeg#cego ludzi 

przed zepsutym jedzeniem (Rozin, Haidt i McCauley, 

2008). Liczne dowody empiryczne sugeruj#, $e narusze-

nie nakazów etycznych zwi#zanych np. z wymian# spo-

 eczn# anga$uje system oceny oparty na wstr%cie (Rozin, 

Haidt i Fincher, 2009). Zachowania  ami#ce tabu seksu-

alne oraz praktyki seksualne wyrz#dzaj#ce krzywd% dru-

giemu cz owiekowi (kazirodztwo, pedoÞ lia) wywo uj# 

negatywne emocje i wzbudzaj# surowsze oceny moralne 

takiego post%powania (Haidt, 2001; Haidt i Hersh, 2001; 

Haidt, McCauley i Rozin, 1994; Turiel, Hildebrandt 

i Wainryb; 1991).

W badaniu z wykorzystaniem elektromiograÞ i (EMG, 

przewodnictwo elektryczne mi%!ni) Cannona, Schnall 

i White’a (2011) czytanie opisu zachowa' osoby  ami#-

cych etyk% sprawiedliwo!ci prowadzi o do podwy$szonej 

aktywizacji mi%!nia d(wigacza wargi górnej (charaktery-

stycznego wzoru ekspresji dla emocji wstr%tu). Co cie-

kawe, nasilenie aktywizacji mi%!nia pozwala o przewidy-

wa" ocen% moralno!ci wydawan# po lekturze ocenianych 

zachowa'. W innych badaniach z u$yciem EMG, Hanah 

Chapman udowodni a, $e mi%!niowa reakcja wstr%tu uak-

tywnia si% zarówno przy do!wiadczeniu nieprzyjemnego 

smaku, jak i ekspozycji obrazów ukazuj#cych wstr%tne 

bod(ce (np. operacje medyczne, owady, zniekszta cone 

twarze), a tak$e w sytuacji bycia oÞ ar# nieuczciwego za-

chowania w grze ultimatum (Chapman, Kim, Susskind 

i Anderson, 2009). Interesuj#cy jest fakt, $e aktywno!" 

mi%!ni mimicznych odpowiedzialnych za reakcje wstr%tu 

pojawia a si% na twarzach uczestników z tak# sam# si # 

w odpowiedzi zarówno na nieprzyjemny smak w ustach, 

jak i na zachowanie niemoralne.

Wstr t motywuje oczyszczanie

Wstr%t mo$e zwi%ksza" zapotrzebowanie na do!wiad-

czanie czysto!ci zarówno na poziomie Þ zycznym, jak 

i psychicznym. Wstr%t wywo a" mog# nawet abstrakcyj-

ne sygna y potencjalnego zanieczyszczenia organizmu 

(Rozin i in., 2008). Do!wiadczenie wstr%tu sygnalizuje, 

$e powinni!my unika" przedmiotów, zachowa', a nawet 

ludzi w celu utrzymania zadowalaj#cego poziomu „czys-

to!ci”. Badani odczuwali wi%kszy wstr%t w stosunku do 

przedmiotów i osób, które mog y by" nosicielami chorób 

(Curtis i in., 2004). Co wa$ne, emocja wstr%tu, nawet gdy 

wywo ywana jest w sposób nie!wiadomy dla badanego, 

wp ywa na surowo!" wydawanych s#dów moralnych 

(Schnall, Haidt, Clore i Jordan, 2008). W eksperymen-

tach Schnall i wspó pracowników ska$enie otoczenia 

(za pomoc# przykrego zapachu lub ubrudzeniem biur-

ka, przy którym siedzieli uczestnicy badania) zaostrza o 

oceny moralne w porównaniu do warunków, w których 

uczestnicy pracowali w czysto!ci. Co ciekawe, mo$liwy 

jest równie$ odwrotny kierunek tej relacji – zabiegi hi-

gieniczne, które  agodz# wstr%t Þ zyczny, mog# reduko-

wa" reakcje obrzydzenia w obliczu  amania zasad moral-

nych (Zhong i Liljenquist, 2006). Chen-Bo Zhong i Katie 

Liljenquist (2006) wykazali, $e czysto!" Þ zyczna jest po-

wi#zana z czysto!ci# psychiczn#, wyra$aj#c# si% w dome-

nie moralno!ci. W jednym z trzech eksperymentów osoby 

przypomina y sobie niemoralne lub moralne zachowanie, 

w dalszej za! cz%!ci badania proszono je o uzupe nienie 

luk w s owach, które po wstawieniu brakuj#cej litery 

mog y utworzy" s owo zwi#zane z czysto!ci# lub s owo 

neutralne. Jak si% okaza o, wspominanie niemoralnego 

uczynku (w porównaniu do grupy, która przypomina a 

sobie swoje zachowanie moralne) skutkowa o wi%ksz# 

dost%pno!ci# kategorii s ów zwi#zanych z czyszczeniem 

(Zhong i Liljenquist, 2006).

Taki kierunek relacji uda o si% wykaza" równie$ 

Simone Schnall, która dowiod a, $e prymowanie s ów 

zwi#zanych z czysto!ci# prowadzi o do z agodzenia s#-

dów moralnych, natomiast umycie r#k po do!wiadczeniu 

emocji wstr%tu os abia o rygorystyczno!" tych s#dów 

(Schnall, Benton i Harvey, 2008). W badaniach Zhonga, 

Strejcek i Sivanathan (2010) uczestnicy byli proszeni 

o wyczyszczenie d oni nawil$on# chusteczk# przed u$y-

ciem komputera. W rezultacie, w porównaniu do grupy, 

która nie mia a mo$liwo!ci umycia r#k, badani surowiej 

oceniali takie problemy spo eczne, jak !miecenie, pa-

lenie papierosów czy wulgarny j%zyk. Co wi%cej, samo 

my!lenie o sobie jako osobie czystej Þ zycznie wp ywa-

 o na poznanie badanych w ten sam sposób, co Þ zycz-

ny akt oczyszczenia, prowadz#c do zaostrzenia s#dów 

moralnych w porównaniu do grupy kontrolnej (Zhong 

i in., 2010). Ju$ samo przypomnienie o normie czysto!ci 

Þ zycznej za pomoc# subtelnej informacji o nakazie mycia 

r#k w laboratorium mo$e prowadzi" do wi%kszego kon-

serwatyzmu politycznego oraz wydawania surowszych 
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ocen moralnych w stosunku do osób nieprzestrzegaj#cych 

czysto!ci seksualnej (Helzer i Pizzaro, 2011).

Zgodnie z wynikami wcze!niejszych bada' zak ada-

my, $e przywo anie do !wiadomo!ci stereotypu osoby 

niemoralnej (np. oszust Þ nansowy, sutener czy pedoÞ l) 

wzbudza poczucie wstr%tu. Zak adamy, $e wyobra$enie 

sobie zachowania pedoÞ la mo$e nast%pnie prowadzi" do 

zwi%kszonego motywu utrzymania czysto!ci Þ zycznej.

W naszych badaniach chcieli!my wykaza", $e reakcj% 

wstr%tu mo$e wywo a" samo my!lenie o osobach, któ-

rych zachowanie  amie normy moralne. Oczekiwali!my, 

$e aktywizowanie kategorii osób niemoralnych b%dzie 

prowadzi o do zwi%kszonej ch%ci posiadania !rodków 

zapewniaj#cych czysto!", a w konsekwencji – do zacho-

wania, które w bezpo!redni sposób pozwala czysto!" od-

budowa". Zak adali!my, $e aktywizowanie negatywnej 

reprezentacji osoby, której zachowanie wzbudza wstr%t, 

skutkuje motywem ochrony czysto!ci Þ zycznej, psy-

chicznej i moralnej. Badania mia y zatem prowadzi" do 

wniosku, $e zwi#zek mi%dzy ska$eniem Þ zycznym oraz 

ska$eniem moralnym jest przes ank# do twierdzenia, i$ 

przywo anie nieczystego zachowania innej osoby mo$e 

motywowa" jednostk% do odczuwania motywacji do 

oczyszczenia cia a.

Przeprowadzili!my dwa eksperymenty sprawdzaj#-

ce hipotez%, i$ aktywizacja negatywnego i budz#cego 

wstr%t stereotypu prowadzi do: a) zwi%kszonej ch%ci do 

posiadania produktów zwi#zanych z czysto!ci# oraz b) 

zachowania, które pozwala ochroni" czysto!" Þ zyczn#. 

W pierwszym badaniu laboratoryjnym uczestnicy przy-

wo ywali z pami%ci reprezentacj% jednej z trzech osób 

(sekretark%, zakonnika lub pedoÞ la), a nast%pnie oceniali 

preferencje zestawu produktów neutralnych lub zwi#za-

nych z oczyszczaniem siebie. W drugim badaniu (prze-

prowadzonym w warunkach eksperymentu naturalnego) 

aktywizowano stereotyp pedoÞ la lub altruisty, a nast%p-

nie sprawdzano, jaki procent badanych studentów uda  si% 

do toalety bezpo!rednio po manipulacji.

W naszych badaniach uwzgl%dnili!my równie$ rol% 

dwóch dodatkowych zmiennych: samooceny oraz p ci 

osób badanych. Mierz#c samoocen% badanych, chcieli-

!my wykluczy" alternatywne wyja!nienie dla uzyskanych 

wyników oparte na idei transferencji cech postrzeganej 

osoby do Ja (por. DeMarree i Loersch, 2009). Aby to 

sprawdzi", mierzyli!my czy my!lenie o przedstawicielu 

„obrzydliwej” grupy zmienia oceny siebie lub wp ywa na 

poziom przypisywanych sobie cech sprawczych i wspól-

notowych.

Sprawdzali!my równie$, czy motyw utrzymania czys-

to!ci jest tak samo nasilony u kobiet jak u m%$czyzn. Z co 

najmniej dwóch powodów mo$na zak ada", $e to kobiety 

b%d# deklarowa" zwi%kszone zapotrzebowanie na pro-

dukty czysto!ciowe. Po pierwsze, mo$e by" to przejawem 

deskryptywnej normy ich spo ecznej roli – kobieta po-

winna dba" o urod% i w a!ciw# piel%gnacj% cia a oraz czy-

sto!" domu. Drugi sposób interpretacji efektu p ci odnosi 

si% do metaforycznego pokalania cia a kobiety. W!ród 

kultur plemiennych (O’Sullivan, Cooper-Serber, Kubeka 

i Harrison, 2007; Vitellone, 2002) m%$czy(ni uwa$aj# ko-

biety za nieczyste albo w ogóle („w l%d(wiach kobiety 

mieszka diabe ”), albo przynajmniej czasowo (w czasie 

menstruacji). Poniewa$ kobiety s# cz%! ciej oskar$ane 

o nieczysto!" (nawet grzech pierworodny jest przypisy-

wany raczej Ewie ni$ Adamowi), bardziej si% przed tym 

oskar$eniem broni#. W rezultacie dba o!" o korzyst-

ny wygl#d jest istotnie cz%stsza w!ród kobiet ni$ w!ród 

m%$czyzn (Aune i Aune, 1994; Daly, Hogg, Sacks, Smith 

i Zimring, 1983). Kobiety przeznaczaj# wi%kszy procent 

swoich zarobków na zakup !rodków i us ug polepszaj#-

cych wygl#d (Miller, 2009), co s u$y nie tylko ich urodzie 

(jak zwykle si% podkre!la), lecz tak$e czysto!ci.

Badanie 1

Celem pierwszego badania by o sprawdzenie hipotezy, 

$e aktywizacja kategorii osób negatywnych i wstr%tnych 

prowadzi do zwi%kszonej preferencji produktów zwi#za-

nych z czysto!ci#, poniewa$ przywo anie w pami%ci oso-

by, która zagra$a czysto!ci moralnej, powinno wzbudza" 

motyw ochrony czysto!ci Þ zycznej. W celu zweryÞ kowa-

nia hipotezy kobiety i m%$czy(ni byli proszeni o wyobra-

$enie sobie jednej z trzech osób: pedoÞ la, sekretarki oraz 

zakonnika. W dalszej cz%!ci badania uczestnicy oceniali 

produkty neutralne oraz kojarzone z czysto!ci# Þ zyczn#. 

Zmienn# zale$n# by a ch%" wej!cia w posiadanie produk-

tów zwi#zanych z czysto!ci#. Na zako'czenie procedury 

mierzyli!my równie$ poziom samooceny ogólnej oraz sa-

mooceny cech sprawczych i wspólnotowych.

Metoda

Uczestnicy. W badaniu wzi% o udzia  60 pe noletnich 

uczniów liceum ogólnokszta c#cego – 30 m%$czyzn 

i 30 ko  biet. Badanie by o dobrowolne i nieodp atne.

Materia y i procedura. Po przywitaniu przez ekspe-

rymentatora (m%$czyzn%), uczestnicy byli informowa-

ni o formie i celu badania. Otrzymywali informacj%, $e 

wezm# udzia  w dwóch krótkich badaniach – pierwsze 

b%dzie badaniem psychologicznym dotycz#cym zwi#zku 

mi%dzy samoocen# a spostrzeganiem grup spo ecznych, 

drugie za! badaniem rynkowym, okre!laj#cym preferen-

cje dla wybranych produktów. Po wyra$eniu zgody na 

udzia  w badaniu, uczestnicy byli proszeni o wyobra$enie 
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sobie tak dok adnie, jak potraÞ # cz onka pewnej grupy 

spo ecznej. Osoby, które losowo zosta y przyporz#dko-

wane do warunku aktywizacji stereotypu pedoÞ la (osoby 

z grup kontrolnych opisywa y zakonnika lub sekretark%), 

otrzymywa y polecenie: „W pierwszym zadaniu chcemy 

Ci% prosi", aby! wyobrazi (-a) sobie pedoÞ la. Aby! po-

my!la (-a) o tym, jaka jest taka osoba, co my!li, co robi. 

Zastanów si% nad tym przez chwil%, a nast%pnie wypisz 

6 w a!ciwo!ci najbardziej charakterystycznych dla takiej 

osoby. Na ca e zadanie masz 5 minut”.

Po aktywizacji tre!ci stereotypu nast%powa  pomiar 

ch%ci oczyszczenia si%: badani mieli okre!li" swoje pre-

ferencje w stosunku do 10 produktów. Aby wyja!ni" 

uczestnikom, dlaczego badanie preferencji produktów 

nast%puje przed pomiarem samooceny, eksperymentator 

mówi , $e kolejne materia y do badania psychologiczne-

go omy kowo zostawi  w gabinecie, dlatego prosi teraz 

o wype nienie kwestionariusza zwi#zanego z badaniem 

rynkowym, a sam w tym czasie wychodzi  z sali rzekomo 

w celu przyniesienia skali samooceny. „Pomy ka” ta by a 

pretekstem do dania uczestnikom skali mierz#cej zasad-

nicz# zmienn# zale$n# zamiast zapowiedzianej im skali 

samooceny, a wi%c nadawa a sens zmianie kolejno!ci wy-

pe niania skal pomiarowych. Skala preferencji produktów 

zawiera a list% 10 produktów (wybranych na podstawie 

badania pilota$owego): 5 zwi#zanych z czysto!ci# (p yn 

czyszcz#co-dezynfekuj#cy Domestos, $el pod prysznic 

Nivea, proszek do prania Ariel, p yn do mycia szyb Clin, 

szampon do w osów Palmolive; u!rednienie ch%ci posia-

dania wszystkich pi%ciu przedmiotów tworzy o wska(nik 

po$#dania produktów czysto!ciowych % = 0,82) i 5 kon-

trolnych (marker permanentny Staedtler, ketchup Heinz, 

od!wie$acz powietrza w aerozolu Bies, sok marchwio-

wy Marvit, karteczki samoprzylepne Post-it; u!rednione 

do pojedynczego wska(nika % = 0,52). Uczestnicy mieli 

oceni", na ile po$#dany lub niepo$#dany przez nich jest 

ka$dy z wymienionych produktów. Polecenie brzmia-

 o: „Po prostu przy ka$dym produkcie zaznacz, tak jak 

czujesz, czy chcia by! go mie", czy te$ nie chcia by! go 

w tej chwili np. dosta"”. Uczestnicy odpowiadali na py-

tanie pos uguj#c si% 9-punktow# skal# (1 – bezwzgl$dnie 

nie chc$ tego produktu; 2 – zdecydowanie nie chc$ tego 

produktu; 3 – nie chc$ tego produktu; 4 – raczej nie chc$ 

tego produktu; 5 – trudno powiedzie#, czy chc$, czy nie 

chc$ tego produktu; 6 – raczej chc$ ten produkt; 7 – chc$ 

ten produkt; 8 – zdecydowanie chc$ ten produkt; 9 – bez-

wzgl$dnie chc$ ten produkt).

Po ocenie produktów uczestnicy zgodnie z zapowiedzi# 

„ko'czyli” badanie psychologiczne, w którym wype niali 

kwestionariusz samoopisu sk adaj#cy si% z 24 cech, 6 po-

zytywnych wspólnotowych (bezinteresowny, uczynny, 

tolerancyjny, przebaczaj#cy, uczciwy, prawdomówny); 

6 pozytywnych sprawczych (pracowity, twórczy, pomy-

s owy, b yskotliwy, kompetentny, konsekwentny) oraz 6 

negatywnych wspólnotowych (wyrachowany, fa szywy, 

z o!liwy, lizus, ob udny, oszust) i 6 negatywnych spraw-

czych (chaotyczny, niezaradny, t%py, nieprzewiduj#cy, 

naiwny, zrezygnowany). Przy ka$dej cesze uczestnicy 

okre!lali, jak cz%sto bywaj# tacy, jak opisuje ich ta ce-

cha. U$ywali przy tym 7-punktowej skali cz%sto!ciowej 

(nigdy, bardzo rzadko, rzadko, czasami, cz%sto, bar-

dzo cz%sto, zawsze). 12 cech sprawczych tworzy skal% 

samooceny sprawczo!ci (o rzetelno!ci % = 0,71), a 12 

cech wspólnotowych skal% samooceny wspólnotowo!ci 

(% = 0,79). Na koniec uczestnicy wype niali kwestio-

nariusz samooceny Rosenberga (&aguna, Lachowicz-

-Tabaczek i Dzwonkowska, 2007; % = 0,91) z 5-punkto-

w# skal# odpowiedzi (zdecydowanie nie zgadzam si$; nie 

zgadzam si$; trudno powiedzie#, nie mam zdania; zga-

dzam si$; zdecydowanie zgadzam si$).

Wyniki

Dla wska(nika po$#dania produktów czysto!ciowych 

analiza wariancji w modelu 2 (p e") × 3 (tre!" aktywizowa-

nej reprezentacji: pedoÞ l, zakonnik sekretarka) wykaza a 

istotny efekt p ci, F(1, 54) = 8,08; p = 0,006; &2
p = 0,13. 

Kobiety po$#da y produktów czysto!ciowych znacznie 

silniej (M = 4,69; SD = 1,31) ni$ m%$czy(ni (M = 3,53; 

SD = 1,85). Efekt aktywizacji tre!ci reprezentacji nie 

by  istotny, F(2, 54) = 1,74; p = 0,185, ale co wa$niej-

sze nieistotny by  tak$e efekt interakcji F(2, 54) = 1,00; 

p = 0,374. Brak efektu interakcji pozwala analizowa" 

efekt aktywizacji reprezentacji w osobnej analizie kon-

trastu, w której !rednie po$#danie produktów czysto!-

ciowych w grupie z prymowanym pedoÞ lem (M = 4,65; 

SD = 2,10; waga kontrastu + 2) porównuje si% do !red-

niego po$#dania produktów czysto!ciowych w grupie 

z prymowanym zakonnikiem (M = 3,81; SD = 1,62; waga 

kontrastu –1) i sekretark# (M = 3,88; SD = 1,18; waga 

kontrastu –1). Kontrast okaza  si% istotny, t(57) = 1,75; 

p = 0,042; d Cohena = 0,46, co oznacza, $e istotnie wi%k-

sz# ch%" wej!cia w posiadanie produktów skojarzonych 

z czysto!ci# badani deklarowali w grupie, w której akty-

wizowano stereotyp niemoralny (pedoÞ l), w porównaniu 

do grup kontrolnych (sekretarka i zakonnik).

Dla wska(nika po$#dania produktów kontrolnych ana-

liza wariancji w modelu 2 (p e") x 3 (tre!" aktywizowa-

nej reprezentacji: pedoÞ l, zakonnik sekretarka) wykaza a 

brak jakichkolwiek istotnych efektów eksperymental-

nych, efekt p ci: F(1, 54) = 0,01; p = 0,959; efekt akty-

wizacji tre!ci reprezentacji: F(2, 54) = 1,58; p = 0,216; 

efekt interakcji: F(2, 54) = 0,67; p = 0,517. Test kontrastu, 
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w którym !rednie po$#danie produktów kontrolnych 

w grupie z prymowanym pedoÞ lem (M = 5,29; SD = 

1,92; waga kontrastu +2) porównuje si% do !redniego po-

$#dania produktów kontrolnych w grupie z prymowanym 

zakonnikiem (M = 4,68; SD = 1,29; waga kontrastu –1) 

i sekretark# (M = 5,48; SD = 1,06; waga kontrastu –1), 

okaza  si% tak$e nieistotny: t(57) = 0,52; p = 0,603.

Prymowanie reprezentacji nie wp yn% o tak$e na samo-

ocen% SES [F(2, 57) = 0,15; p = 0,865; M = 3,65; SD 

= 0,83] ani na samoocen% przymiotnikow# sprawczo!ci 

[F(2, 57) = 0,21; p = 0,515; M = 4,91; SD = 0,62)] oraz 

wspólnotowo!ci [F(2, 57) = 1,17; p = 0,430; M = 5,31; 

SD = 0,71)]. Nieistotne by y tak$e kontrasty porównuj#ce 

samooceny w grupie z aktywizacj# pedoÞ la do samoocen 

w pozosta ych grupach, oba p > 0,266. Oprócz tego, jak 

ilustruje Tabela 1, samooceny nie korelowa y istotnie 

z po$#daniem produktów, a prymowanie reprezentacji nie 

moderowa o tych zale$no!ci.

Dyskusja

W Badaniu 1 ujawni  si% efekt p ci – kobiety deklarowa-

 y silniejsz# ch%" posiadania produktów czysto!ciowych 

ni$ m%$czy(ni. Deskryptywnymi elementami spo ecznej 

roli kobiety jest dba o!" o urod% i w a!ciw# piel%gnacj% 

cia a (Aune i Aune, 1994; Daly i in., 1983). W istocie naj-

cz%stsz# taktyk# kobiet na przyci#gni%cie lub odzyskanie 

partnera jest podkre!lanie swojej Þ zycznej atrakcyjno!ci 

(Buss, 1988). Poddawanie si% zabiegom upi%kszania, ale 

i zapewniania czysto!ci cia a mo$e w efekcie prowadzi" 

do silniejszej asocjacji pomi%dzy Ja a produktami skoja-

rzonymi z czysto!ci#. To kaza oby oczekiwa", $e preferen-

cja tych produktów by aby silniejsza u kobiet z wysok# sa-

moocen#. W naszym badaniu nie zaobserwowali!my jed-

nak takiej relacji – preferencja produktów czysto!ciowych 

nie korelowa a z samoocen# ani u kobiet: r(30) = –0,29; 

p = 0,12, ani u m%$czyzn: r(30) = –0,14; p = 0,435.

Przywo anie kategorii pedoÞ la nie zmienia poziomu 

deklarowanej samooceny oraz przypisywanej sobie mo-

ralno!ci i sprawczo!ci. Samo my!lenie o pedoÞ lu nie 

zmienia samooceny i tre!ci samoopisu uczestników.

Co wa$niejsze, u obu p ci pod wp ywem aktywizacji 

reprezentacji pedoÞ la – osoby powszechnie wzbudzaj#-

cej obrzydzenie – zwi%kszy a si% ch%" posiadania pro-

duktów zapewniaj#cych czysto!", ale nie neutralnych. 

Pozwala to wnioskowa", $e aktywizacja kategorii osób, 

których zachowanie wywo uje uczucie wstr%tu, prowadzi 

Tabela 1. 

Statystyki opisowe oraz korelacje zmiennych mierzonych w Badaniu 1 w podziale na warunki eksperymentalne

M SD 1. 2. 3. 4.

PedoÞl

1) produkty czysto!ciowe 4,65 2,10

2) produkty kontrolne 5,29 1,91 –0,66**

3) SES 3,70 0,87 –0,09** –0,22

4) samoocena sprawczo!ci 4,94 0,60 –0,04** –0,08 –0,30*

5) samoocena wspólnotowo!ci 5,45 0,69 –0,42** –0,40 –0,46* –0,08

Zakonnik

1) produkty czysto!ciowe 3,81 1,62

2) produkty kontrolne 4,68 1,29 –0,41**

3) SES 3,57 0,72 –0,21** –0,06

4) samoocena sprawczo!ci 4,90 0,58 –0,15** –0,01 –0,18*

5) samoocena wspólnotowo!ci 5,12 0,82 –0,15** –0,10 –0,38* 0,40

Sekretarka

1) produkty czysto!ciowe 3,88 1,18

2) produkty kontrolne 5,48 1,06 –0,27**

3) SES 3,68 0,92 –0,33** –0,37

4) samoocena sprawczo!ci 5,03 0,70 –0,45** –0,17 –0,47*

5) samoocena wspólnotowo!ci 5,35 0,58 –0,10** –0,02 –0,69* 0,10

* korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie), ** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
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do wi%kszego zapotrzebowania na Þ zyczne oczyszczenie, 

a co si% z tym wi#$e, jak pokaza y wcze!niejsze badania 

(Zhong i Liljenquist, 2006), pozwala przywróci" poczu-

cie moralnej czysto!ci.

W pierwszym badaniu udowodnili!my, $e aktywiza-

cja kategorii osób, których zachowanie jest niemoralne, 

wzbudza motyw czysto!ci. Zgodnie z wynikami bada' 

Zhong i Liljenquist (2006), do!wiadczenie moralnej 

transgresji mo$e zosta" zredukowane za pomoc# Þ zycz-

nego aktu oczyszczenia cia a. W drugim eksperymencie 

(przeprowadzonym w warunkach naturalnych) postano-

wili!my sprawdzi", czy aktywizacja reprezentacji pedoÞ -

la wp ynie na zachowanie uczestników w ten sposób, $e 

nasili cz%sto!" odwiedzin toalety. Za o$yli!my, i$ osoby 

wype niaj#ce kwestionariusz postaw wobec pedoÞ lów 

w porównaniu do grupy kontrolnej wype niaj#cej kwe-

stionariusz postaw wobec altruizmu b%d# cz%!ciej udawa" 

si% do toalety w celu przywrócenia czysto!ci Þ zycznej.

Badanie 2

Celem drugiego badania by a weryÞ kacja hipotezy, $e 

aktywizacja reprezentacji pedoÞ la prowadzi do wi%k-

szej liczby zachowa', które pozwalaj# chroni" czysto!" 

Þ zyczn#. Opieraj#c si% na wynikach wcze!niejszych ba-

da', które wykaza y istnienie zwi#zku pomi%dzy czysto!-

ci# Þ zyczn# i psychiczn# (por. Helzer i Pizzaro, 2011; Lee 

i Schwarz, 2010; Schnall, in., 2008; Zhong, in., 2010; 

Zhong i Liljenquist, 2006), oczekiwali!my, $e u osób, 

którym zaktywizujemy reprezentacj% pedoÞ la, w porów-

naniu do osób, którym udost%pnimy stereotyp altruisty, 

zwi%kszy si% ch%" zachowania pozwalaj#cego wyczy!ci" 

si% z odczuwanego wstr%tu, a tym samym przywróci" po-

czucie czysto!ci psychicznej. Zmienn# zale$n# by  odse-

tek uczestników badania, który uda  si% do toalety w od-

powiedzi na tre!" aktywizowanego stereotypu (pedoÞ l 

vs. altruista). Chc#c ustali" równie$, czy wzór udawania 

si% do toalety podlega  rytmom dobowym np. z powodu 

odczuwanego ubrudzenia w godzinach popo udniowych 

lub wi%kszej kontroli czysto!ci w godzinach porannych 

(zgodnie z teori# wyczerpywania si% ego; Baumeister, 

Bratslavsky, Muraven i Tice, 1998), przeprowadzili!my 

badanie na wyk adach, które odbywa y si% zarówno rano, 

jak i po po udniu.

Metoda

Uczestnicy. W drugim badaniu udzia  wzi% y 162 osoby 

(138 kobiet i 24 m%$czyzn; M wieku = 21,52; SD = 1,61) 

b%d#ce studentami Szko y Wy$szej Psychologii Spo-

 ecz nej Wydzia u Zamiejscowego w Sopocie. Ze wzgl%-

du na naturalne warunki, w jakich odbywa o si% ba  da-

nie, pomiaru zmiennej zale$nej dokonywali!my w!ród 

wszystkich uczestników czterech obowi#zkowych wy-

k adów pierwszego i drugiego roku trybu stacjonarnego 

i zaocznego. W ten sposób kontrolowali!my por% dnia ba-

dania, poddaj#c manipulacji uczestników eksperymentu 

zarówno w godzinach porannych, jak i popo udniowych. 

Badanie za ka$dym razem odbywa o si% na terenie uczelni 

z uwzgl%dnieniem tej samej sali wyk adowej oraz znajdu-

j#cych si% niedaleko niej toalet.

Materia y i procedura. Manipulacj% aktywizuj#c# ste-

reotyp wzbudzaj#cy wstr%t (lub stereotyp kontrolny) 

stworzyli!my na podstawie opisów stereotypowej cha-

rakterystyki pedoÞ la podawanych przez uczestników 

badania pilota$owego. Wybór stereotypu kontrolnego po-

dyktowa y dwa warunki: po pierwsze chcieli!my, aby by  
to opis osoby niepowi#zanej z emocj# wstr%tu, po drugie 

zdania opisuj#ce stereotypow# osob% musia y by" logicz-

nie spójne z opisem pedoÞ la – osoba altruisty spe nia a 

oba warunki. Grupa kontrolna (altruista) ró$ni a si% od 

grupy eksperymentalnej (pedoÞ l) tylko jednym elemen-

tem – s owo „pedoÞ l” zosta o zast#pione s owem „altru-

ista”. W efekcie badani otrzymywali „Kwestionariusz 

postaw wobec pedoÞ lii/altruizmu” zawieraj#cy pi%" 

stwierdze' opisuj#cych aktywno!" pedoÞ la lub altruisty, 

np. „PedoÞ lami najcz%!ciej s# m%$czy(ni”, „PedoÞ le to 

cz%sto samotnicy”, „PedoÞ l to osoba skryta”, „PedoÞ l 

cechuje si% opanowaniem” i „PedoÞ l ma dobry kontakt 

z dzie"mi” (pedoÞ l % = 0,51; altruista % = 0,47). Wszystkie 

opisy zachowa' pedoÞ la/altruisty by y oceniane przez 

badanych na pi%ciostopniowej skali (1– ca kowicie si$ 

nie zgadzam, 2 – nie zgadzam si$, 3– trudno powiedzie#, 

4 – zgadzam si$, 5 – ca kowicie si$ zgadzam).

Badanie zaczyna o si% w sali wyk adowej na pi%" minut 

przed ko'cem ka$dego z czterech wyk adów, a ko'czy o 

przy najbli$szych toaletach – jedynych na drodze z sali 

wyk adowej do g ównego korytarza sopockiego budynku 

Szko y Wy$szej Psychologii Spo ecznej. Eksperymentator 

(m%$czyzna) ka$dorazowo prosi  studentów o pomoc 

w wype nieniu krótkiego kwestionariusza nast%puj#cymi 

s owami: „Witam, jestem studentem pi#tego roku SWPS 

i chcia bym prosi" was o wype nienie krótkiego kwestio-

nariusza dotycz#cego postaw wobec ró$nych zachowa'. 

Jego wype nienie nie zajmie wam wi%cej ni$ dwie minuty. 

Z góry dzi%kuj% za zaanga$owanie i pomoc”. Nast%pnie 

eksperymentator wr%cza  studentom kwestionariusz po-

staw wobec pedoÞ lów (N = 91) lub altruistów (N = 71) 

– na ka$dym z wyk adów aktywizowany by  tylko jeden 

stereotyp u wszystkich uczestników wyk adu. Kontrola 

efektów przynale$no!ci do grup wyk adowych by a reali-

zowana przez równowa$enie polegaj#ce na tym, $e loso-

wo wybrana z porannych grup wyk adowych opisywa a 
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pedoÞ la, a druga altruist%, podobnie jedna z popo udnio-

wych grup losowo zosta a przyporz#dkowana do warun-

ku aktywizacji pedoÞ la, a druga altruisty.

Po rozdaniu kwestionariuszy, eksperymentator czeka  
przy drzwiach sali i zbiera  wype nione arkusze od wy-

chodz#cych z wyk adu studentów. W tym czasie na ko'cu 

korytarza sta  pomocnik eksperymentatora (kobieta), który 

obserwowa  wej!cia do m%skiej i damskiej toalety. Zadanie 

pomocnika polega o na zliczaniu (za pomoc# mechanicz-

nego licznika r%cznego) osób, które bezpo!rednio z wyk a-

du uda y si% do toalety. Gdy ostatnia osoba opu!ci a sal% 

wyk adow#, zliczano liczb% osób, które odda y wype nione 

ankiety (wszyscy uczestnicy wyk adu wzi%li udzia  w ba-

daniu), oraz liczb% osób, które uda y si% do toalet. Zmienn# 

zale$n# jest wi%c proporcja osób, które po zako'czeniu 

manipulacji zdecydowa y si% na wizyt% w toalecie.

Wyniki

Wska(nikiem kontroli efektywno!ci manipulacji (za-

poznania si% z tre!ci# ankiety) by a ocena pedoÞ lów 

i altruistów na wymiarach stereotypowych dla opisów 

pedoÞ lów. Zgodnie z przewidywaniami ró$nica mi%dzy 

grupami w !redniej ocenie zgodno!ci charakterystyki pe-

doÞ lów (M = 3,43; SD = 0,51) i altruistów (M = 2,96; 

SD = 0,53) okaza a si% istotna t(160) = 5,71; p < 0,001, 

d Cohena = 0,90.

Behawioralnym wska(nikiem wzbudzenia motywu 

czysto!ci by  odsetek osób, które uda y si% do toalet w za-

le$no!ci od aktywizowanego stereotypu. Analiza grup 

tes tem '2 wykaza a, $e tre!" stereotypu istotnie wp ywa a 

na liczb% osób udaj#cych si% do toalety. W grupie, w któ-

rej aktywizowano stereotyp altruisty, do toalety wybra o 

si% 9% studentów (8 z 91 osób), w grupie za!, w której 

aktywizowano stereotyp pedoÞ la, zrobi o tak 23% ankie-

towanych (16 z 71 osób), x2(1) = 5,97; p < 0,05; ( = 0,19. 

Nie zaobserwowano interakcji efektu prymowanej tre!ci 

stereotypu z p ci# badanych, ale najprawdopodobniej 

wynika to jedynie z ogromnej dysproporcji rozk adu p ci 

uczestników (studentami psychologii s# w wi%kszo!ci ko-

biety). Poniewa$ w trakcie zbierania danych nie zapisy-

wali!my pory dnia, a jedynie kontrolowali!my j# poprzez 

wyrównanie liczby uczestników w ka$dym warunku 

(rano i po po udniu), nie mo$emy podda" pory dnia jako 

czynnika dok adniejszej analizie.

Dyskusja

Wyniki eksperymentu naturalnego wspieraj# weryÞ -

kowan# hipotez% – studenci, którym aktywizowano ste-

reotyp pedoÞ la, cz%!ciej odwiedzali toalet% w porówna-

niu do osób przydzielonych do grupy kontrolnej. Nawet 

je!li osoby badane podczas tej wizyty nie podejmowa y 

zabiegów higienicznych (nie my y r#k), ju$ sam fakt 

przebywania w pomieszczeniu skojarzonym z czysto!ci#, 

móg  zredukowa" wp yw emocji wstr%tu oraz zaspokoi" 

motyw oczyszczenia. Dowodem na poparcie tej tezy s# 

wyniki bada' Helzera i Pizzaro (2011), którzy wykazali, 

$e samo przypomnienie ludziom o czysto!ci Þ zycznej np. 

za pomoc# ekspozycji dozownika z myd em, wp ywa na 

sposób wydawania s#dów moralnych podobnie jak rze-

czywiste umycie r#k.

Aktywizacja reprezentacji osób wzbudzaj#cych wstr%t 

nie tylko zwi%ksza ch%" do posiadania produktów, które 

pozwalaj# chroni" czysto!" Þ zyczn#, ale równie$ aktywi-

zuje zachowanie, które dzi%ki Þ zycznemu aktowi oczysz-

czenia pozwala zredukowa" negatywny wp yw emocji 

wstr%tu.

Dyskusja ogólna

„Wstr%t hamuje po$#danie oraz motywuje nas do po-

dejmowania zachowa' zwi#zanych z oczyszczaniem 

i separacj#” (Haidt, 2007, s. 325). Uzyskane w obu ba-

daniach wyniki s# zgodne z wcze!niejszymi odkryciami 

dotycz#cymi roli emocji wstr%tu w utrzymywaniu czysto-

!ci Þ zycznej (Haidt, 2007; Schnall i in., 2008). Wyniki 

obu bada' potwierdzaj# wp yw aktywizacji stereotypu 

osoby budz#cej wstr%t na wzbudzenie motywu Þ zyczne-

go oczyszczenia. W pierwszym badaniu osoby, które wy-

obra$a y sobie najdok adniej jak potraÞ # posta" pedoÞ la, 

deklarowa y wi%ksz# ch%" posiadania produktów zwi#za-

nych z utrzymywaniem czysto!ci w porównaniu do pro-

duktów neutralnych. Behawioraln# konsekwencj# akty-

wizacji stereotypu pedoÞ la jest te$ cz%stsze zachowanie 

zwi#zane z odzyskiwaniem czysto!ci (wizyta w toalecie). 

Ten wynik pozostaje w zgodzie z wcze!niejszymi bada-

niami (Lee i Schwarz, 2010; Zhong i Liljenquist, 2006), 

w których podobne zabiegi higieniczne przywraca y po-

czucie czysto!ci psychicznej badanych.

Zwi%kszona ch%" oczyszczenia si% wywo ana rozmy!-

laniem o specyÞ cznej kategorii ludzi jest szczególnie in-

teresuj#ca z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 

w badaniu pierwszym motyw zachowania czysto!ci prze-

jawia  si% w pragnieniu posiadania produktów skojarzo-

nych z czysto!ci#, ale nie by y to produkty, które czy!ci-

 y konkretn#, szczególnie ubrudzon# cz%!" cia a. Jest to 

o tyle wa$ne, $e badania Spike’a Lee i Norberta Schwarza 

(2010) wykaza y, i$ potrzeba oczyszczenia mo$e by" bar-

dzo specyÞ czna i ograniczona do obszaru, który zosta  
„ubrudzony”. W jednym z bada' Lee i Schwarz prosili 

uczestników, aby sk amali za pomoc# poczty g osowej 

(„brudne usta”) lub za pomoc# wiadomo!ci mailowej 

(„brudne r%ce”). Po wykonaniu tego zadania uczestnicy 

oceniali atrakcyjno!" ró$nych produktów codziennego 
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u$ytku. Okaza o si%, $e osoby k ami#ce werbalnie wola y 

p yn do p ukania ust od p ynu dezynfekuj#cego r%ce, pod-

czas gdy odwrotn# preferencj% ujawniali badani k ami#-

cy za pomoc# r#k. W naszych badaniach nie by o jednak 

obszaru cia a, który nale$a oby szczególnie „doczy!ci"” 

równie$ z uwagi na fakt, i$ grzech obcowania z niemo-

ralnym obiektem by  rozmyty i ograniczy  si% do rozmy-

!lania o nim (Badanie 1) lub do jego oceny (Badanie 2).

Po drugie, uzyskany efekt wyst#pi  jedynie w odpowie-

dzi na przywo ywanie pedoÞ la do !wiadomo!ci (Badanie 

1) lub ocenianie pedoÞ la (Badanie 2), a badani nie byli 

motywowani do wyobra$ania sobie interakcji z tak# 

„ubrudzon#” osob#. Jest to zgodne z ustaleniami z labo-

ratorium Paula Rozina dotycz#cymi magii sympatycznej 

(Rozin, in., 1986). Magi% sympatyczn# we wnioskowaniu 

ludzi opisuj# dwa prawa: zara$enia oraz podobie'stwa. 

Wed ug pierwszego prawa kontaminacji, rzeczy, które 

by y ze sob# w kontakcie, mog# wp ywa" na siebie na-

wzajem, przenosz#c cz%!" swoich w a!ciwo!ci nawet po 

tym, jak kontakt Þ zyczny mi%dzy nimi zosta  przerwany. 

Natomiast prawo podobie'stwa zak ada, $e obiekty po-

dobne do siebie dziel# te same w a!ciwo!ci, co oznacza, 

i$ samo zdj%cie przedmiotu zawiera w sobie równie$ jego 

esencj%, dzi%ki czemu mo$e wywo ywa" reakcje podobne 

do tych wynikaj#cych z bezpo!redniego kontaktu ze sfo-

tografowanym obiektem (Rozin i in., 1986).

Prezentowane wyniki otwieraj# pole do testowania 

ciekawych hipotez empirycznych z zakresu psychologii 

politycznej. Badania Yoela Inbara i wspó pracowników 

dowodz#, $e konserwatywne pogl#dy s# pozytywnie sko-

relowane z podatno!ci# do odczuwania wstr%tu (Inbar, 

Pizarro i Bloom, 2009). Interesuj#cym by oby wi%c 

sprawdzenie, czy nat%$enie motywacji do utrzymywania 

czysto!ci psychicznej i Þ zycznej w asnego cia a lub gru-

py mo$e by" istotnym predyktorem preferencji dla skraj-

nie konserwatywnych idei politycznych. W kolejnych 

badaniach mo$na równie$ sprawdzi" czy aktywacja lub 

dezaktywacja motywu utrzymania czysto!ci cia a podle-

ga samoregulacji i mo$e by" podatna na wyczerpywanie 

si% ego (por. Baumeister i in., 1998).

Reasumuj#c, uzyskane wyniki pozwalaj# wyci#gn#" 

wniosek, $e my!lenie o osobie, której niemoralne zacho-

wanie wzbudza wstr%t, nasila motyw Þ zycznego oczysz-

czenia, poniewa$ oczyszczenie pozwala przywróci" czys-

to!" psychiczn#. Wyniki przeprowadzonych przez nas 

bada' sugeruj# tym samym, $e samo my!lenie o osobie, 

zachowanie której mo$e wywo a" emocj% wstr%tu, pro-

wadzi do zachowa' pozwalaj#cych przywróci" Þ zyczn# 

i psychiczn# czysto!". Przywo anie w wyobra(ni osób, 

których zachowanie jest niemoralne (a co z tego wynika, 

wstr%tne) – pedoÞ lów, oszustów Þ nansowych, handlarzy 

lud(mi lub morderców – mo$e prowadzi" do zwi%kszonej 

ch%ci Þ zycznego oczyszczenia.
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Activation of a stereotype of an immoral person 

facilitates the cleanliness motive

Micha  Parzuchowski, Konrad Bocian, Wies aw Bary a
University of Social Sciences and Humanities, Sopot Faculty

Abstract

Bodily purity and physical cleanliness is closely related to a large variety of moral judgments. Moral trans-

gressions are often perceived to be unclean thus elicit the desire to cleanse. We propose, that desire to 

cleanse can be induced by thinking about immoral behaviors of others, which leads to 1) higher preference 

for cleansing products; 2) behavioral action of cleaning to protect possible contamination. In two experi-

ments participants were primed with an immoral target person (a pedophile) or a control moral target (an 

altruist, a nun, or a secretary). In each case, the results showed that immoral behaviors of other people can 

increase the desire to cleanse. In Experiment 1, participants that imagined a pedophile showed higher pref-

erence for cleansing products, than participants in the control groups. In Experiment 2, students who Þ lled 

a questionnaire about personality traits of a stereotypical pedophile visited University’s lavatories twice as 

often as participants in a control group. Taken together, these data indicate that merely thinking about foul 

behaviors of others can activate a motive for cleanliness.

Key words: cleanliness, morality, disgust, stereotype activation
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